ARTE COM SEMENTES

Waldenes Rodrigues Moura é o artesão das sementes. Há dez anos ele utiliza esse material
para realização de sua arte. Seu bom gosto lhe permite confeccionar lindas bandejas,
pequenas árvores e belos tapetes. Vistosos arranjos florais como girassóis, margaridas e
gérberas são confeccionados com dentes de alho e da pimenta malagueta. Sua história tem
início em Fortaleza, onde nasceu.
Ainda criança, veio para Brasília, acompanhando seus pais. Adolescente, perdeu o pai e teve
que trabalhar para ajudar no sustento de sua mãe e irmãs. Mas foi em uma visita à sua cidade
natal quando, já adulto, tomou conhecimento do rico artesanato de lá e teve despertado seus
dons artísticos.
A partir daí, passou a se dedicar inteiramente à atividade de artesão. Waldenes relata: “a
realização desse trabalho vem me proporcionando renda que tem dado para nossa
Sobrevivência, mas não possibilitava fazer uma poupança que permitisse realizar a compra do
material necessário à produção de meu artesanato. Em meados de 2008, necessitando de
recursos para investir na compra de matéria prima (sementes, pimentas, flores, baldes, caixas,
entre outros), formamos um grupo de três pessoas e fizemos o primeiro empréstimo com o
Programa Providência.
Esse empréstimo foi uma benção, pois reforçou meu capital de giro e muito me ajudou. Desde
então, não deixei mais o Providência. Eu e meus companheiros, Marcone Alves dos Santos e
Maria do Carmo Carvalho da Silva, do grupo LA-016, no Lago Azul, fizemos outros empréstimos
e hoje estamos na 6ª etapa. Pretendo continuar crescendo e renovando, sempre que possível,
esse microcrédito, pois ele é fácil de fazer, tem pouca burocracia e vem me ajudando muito.
Gosto do trabalho que faço, ele me dá prazer e permite minha sobrevivência e da minha
família.
Procuro sempre melhorar naquilo que faço, pensando em agradar meus clientes. Quando
participo de feiras de artesanato e vejo a aceitação da minha arte fico todo orgulhoso. Por
tudo que tem acontecido, peço a Deus que proteja a mim, a minha família e ao Programa
Providência, para que tudo continue sempre, melhorando.”

