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Como acontece com muita freqüência entre os artistas espontâneos, Jadir João 

Egidio, escultor mineiro nascido em 1933 começou a manifestar-se 

artisticamente num dos momentos mais difíceis de sua vida. 

Corria o ano de 1977 e na cidade de Divinópolis, MG, Jadir sustentava a família 

recolhendo leite dos sítios da região e levando para a usina da cidade. Saia 

cedo de casa e metia a carroça em tudo quanto era canto enchendo e 

esvaziando os latões. Um trabalho que demanda ligeireza, pois se não for 

assim, o leite azeda. Fazia já um tempinho que estava nessas lides e ele, 

homem de poucas ambições e muitas responsabilidades, ia tocando a vida. 

Mal sabia que certa manhã seu destino sofreria radical mudança. Ao descer 

com o devido cuidado uma ladeira íngreme e comprida, sentiu uma 

premonição, um aviso: aquele caminhão que via ainda longe, atrás de si, 

deixou-o em alerta. Deu-se conta de que estava diante de uma ameaça, que se 

aproximava numa velocidade incompatível com a prudência exigida para a 

manobra. Encostou a carroça no barranco, o mais que pôde, acionou o freio e 

esperou que o sinistro veículo o ultrapassasse. O caminhão o pegou em cheio, 

matando o cavalo e por pouco não levando de arrasto o condutor. Ferido com 

gravidade, a recuperação foi custosa de agüentar, conta ainda hoje o artista, 

com tristeza e resignação. Destituido do ganha-pão, sem qualquer outro 

recurso, Jadir se perguntava como faria para sustentar a familia? Não podia 

dedicar-se a nenhuma tarefa que demandasse força e destreza física. Tinha 

mesmo era de ficar sentado quieto. Voltou a trabalhar com couro cru, fazendo 

relhos, laços, barrigueiras, estribos. O dinheiro era pouco, mas não podia ficar 

parado e naquele momento não havia outra escolha. Esses instantes de 

recolhimento e espiritualidade gerados pela incerteza e o sofrimento são um 

campo onde medram impulsos e revelações para muitos artistas, que até 

aquele momento nem sabem que o são. 

Um dia, sem explicação, a esposa Cecília trazia lenha para o fogão e Jadir 

ficou cismando, meio fascinado por um pedaço de madeira que parecia atraí-lo 

para alguma coisa nova. Pegou no lenho e com o canivete começou a entalhar, 

de improviso, sem saber direito a finalidade e o destino de sua ação. Quando 

sentiu que a coisa estava pronta, constatou surpreendido que havia criado uma 

imagem que lhe agradou. Permaneceu na admiração do trabalho até que 

poucos dias depois um cliente o visitou e perguntou quanto ele queria pela 

peça. Jadir não sabia. Então o homem ofereceu uma quantia bem superior ao 

que ele podia conseguir fazendo artesanato de montaria. Ficaram duas 

pessoas satisfeitas: o comprador, que o incentivou a fazer outros trabalhos, e 

Jadir, meio atônito com a situação. Daí por diante sua criatividade disparou. Foi 

visitar Geraldo Telles de Oliveira, um escultor muito famoso na cidade, que lhe 



indicaram. Viu que este trabalhava com ferramentas que ele nunca havia 

conhecido. Foi adquirindo as suas, assuntando madeira mais apropriada, a 

princípio o cedro, depois lenho muito mais duro, como a baraúna, o vinhático e 

a aroeira, que arrumava nos sítios, geralmente material imprestável, dormentes 

e mourões já sem uso, cochos e pranchas arruinados. Era só o de que 

precisava, pois idéias não lhe faltavam. Homem religioso, encontrou temas 

inesgotáveis na própria crença. Quando conseguiu juntar um bom número de 

peças, foi vendê-las na feira dominical da Praça da Liberdade, em Belo 

Horizonte. Foi lá que o conheci, no início dos anos 80. Por ocasião dos 

preparativos da Mostra do Redescobrimento, indiquei seu trabalho a Emanoel 

Araújo e Paulo Vasconcellos, sem imaginar que essa apresentação acabaria 

sendo fundamental para a carreira de Jadir, pois com nomes de peso 

evidenciando que ali estava um grande artista, ficou mais rápido o 

reconhecimento. Ao incluí-lo na mostra “Negras Memórias, Memórias de 

Negros” --- à maneira de um contraponto, já que Jadir não é afrodescendente 

nem faz um tipo de arte que pudesse situá-lo na categoria dos afrobrasileiros --

- apresentada em Belo Horizonte em 2007, Emanoel Araújo acabou dando um 

grande impulso à carreira do artista, ao chamar a atenção da mídia local para 

sua importância. 

 

Jadir é um artista cuja iconografia nos transporta a um período anterior ao da 

arte da Renascença, pois sua obra parece ter relações com o Românico, arte 

religiosa medieval. É um dos raríssimos artistas brasileiros que não sofreu 

influência do Barroco, esse movimento que tanto guiou a mão dos santeiros . 

Hoje Jadir é, em minha avaliação, o grande mestre popular da madeira ainda 

em atividade no país e de importância comparável a autores pontuais, como 

GTO, Louco, Artur Pereira, Conceição dos Bugres, Maurino, Dezinho, etc. 

Quase a ponto de comemorar seus 80 anos, é um exemplo da vitalidade 

criativa e da resistência do povo do Brasil. 
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