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RESUMO 

 

O propósito deste trabalho é realizar uma reflexão crítica à colonialidade, informada por uma 

perspectiva artística reflexiva sobre as possibilidades de utilização de materiais de refugo das 

marcenarias da cidade de São João del-Rei – MG. Descrevo memórias acerca de vivências em 

uma marcenaria familiar, bem como uma experiência com a arte ativista na cidade de São 

João del-Rei. Realizo, também, um relato sobre a expansão de marcenarias na região e 

discorro sobre o que fazer com seus materiais de refugo, tendo os resíduos de madeira como 

alvo principal. Para atingir o objetivo, fui a campo e visitei marcenarias. Acompanhei o 

processo de fabricação de móveis. Colhi materiais, desenvolvi ideias e produzi objetos de arte 

e artesanato, mostrando diversas possibilidades de geração de renda para artistas e artesãos. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is to make a critical reflection to coloniality, informed by a 

reflexive artistic perspective about the possibilities of using scrap materials from 

cabinetmakers in the city of São João del-Rei - MG. I describe memories about experiences in 

a family carpentry shop, as well as an experience with activist art in the city of São João del-

Rei. I also report about the expansion of carpentry shops in the region and discuss about what 

to do with their waste materials, having wood waste as the main target. To achieve this goal, I 

went to the field and visited woodworking companies. I followed the furniture manufacturing 

process. I collected materials, developed ideas and produced art and craft objects, showing 

several possibilities of income generation for artists and craftsmen. 

 

 

Keywords: scrap material; sawmills; art; sustainability; artistic mass. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A microrregião de São João del-Rei (SJDR) – MG, localizada no Campo das 

Vertentes, engloba quinze municípios (RESENDE et al., 2014, p.7) incluindo, também, as 

cidades de Tiradentes e Santa Cruz de Minas, onde se desenvolveram inúmeras marcenarias 

com foco na produção de móveis com madeiras oriundas de demolição. Essas madeiras são 

coletadas em fazendas, casas demolidas e, principalmente, quando há a troca de assoalhos e 

de tábuas das paredes das casas de madeira na região sul do país. As madeiras são vendidas 

para SJDR, Santa Cruz de Minas e Tiradentes. Consequentemente, houve, na região, um 

crescimento de materiais de refugo descartados na natureza, como: serragem, latas, lixas, 

pregos, serras etc. 

Com um olhar voltado para a sustentabilidade, tema tão necessário atualmente, surgiu-

se a necessidade de reutilizar o material de refugo dessas marcenarias, o que diminui o 

descarte indevido na natureza. Esse tipo de situação revela a desinformação, o despreparo e a 

inoperância de gestores. 

Nesse contexto, o objetivo dessa pesquisa é trazer uma reflexão sobre alguns aspectos 

que englobam a arte, a sustentabilidade e a urbanidade. Surgem algumas questões, como, por 

exemplo: o que é possível fazer para diminuir a quantidade de material descartado pelas 

marcenarias? Sendo assim, é preciso um olhar artístico que possa criar possibilidades de 

utilização desses materiais e gerar renda para artistas e artesãos da região. 

Existe a necessidade de se repensar o consumo de materiais na construção, na 

produção dos bens de consumo e em todas as áreas da nossa vida para torná-la mais 

sustentável do ponto de vista ambiental, econômico e social. Essa necessidade atrai olhares 

para a exploração de novas alternativas. 

As técnicas tradicionais são, muitas vezes, julgadas inaplicáveis, isso acontece devido 

à escassez de mão de obra especializada. Após a Revolução Industrial, acentuou-se ainda mais 

a inaplicabilidade de técnicas tradicionais nos processos produtivos, o trabalho do artesão 

ficou caro diante da produção em série. O problema, na verdade, não está na complexidade da 

execução de determinadas técnicas, e, sim, numa nova condição da humanidade, pela qual 

tudo se tornou mais simples, automatizado e descartável. 
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As pessoas se distanciaram do ‘‘fazer’’. Nada se faz, tudo se compra. Esse é o lema da 

sociedade consumista contemporânea e é necessário tomar medidas para mudar a mentalidade 

da grande massa, que é direcionada pelo sistema capitalista de consumo. São ações como essa 

que quero desenvolver, e isso pode ser um start na região de SJDR. Tudo o que fazemos com 

as próprias mãos, de forma artesanal e aproveitando, ou reutilizando materiais, gera uma 

subtração na grande carga de dejetos que poluem o meio ambiente. 

O intercâmbio disciplinar está presente no projeto. Unirei a arte (com a produção de 

obras artísticas), o urbano (com o mapeamento das marcenarias e serrarias da cidade de 

SJDR), e, por fim, a sustentabilidade (por meio da utilização de materiais de refugo das 

marcenarias na produção dos objetos de arte, decoração e artesanato e a divulgação dos 

resultados e possibilidades para artistas e artesãos da região). 

Esse trabalho tem como objetivo principal aproveitar materiais descartados na 

natureza, por marcenarias da cidade de SJDR, para produzir objetos de arte, de decoração e de 

artesanato; o que irá contribuir na preservação do meio ambiente e gerar valor econômico. 

Além disso, conscientizará marceneiros e artesãos da cidade de SJDR sobre a importância da 

reutilização dos materiais de refugo para um ambiente sustentável com o auxílio da cartilha, e 

produzir peças de arte, assim como elaborar um catálogo com o resultado dos objetos 

artísticos. 

A pesquisa transcorrerá, em um primeiro momento, com o estudo dos conceitos 

envolvidos na temática: o lugar, o material utilizado e como artistas fazem uso da   serragem 

como matéria-prima na confecção de suas obras de arte. Em um segundo momento, farei um 

mapeamento das marcenarias e serrarias da cidade de SJDR. Será desenvolvida uma etapa 

prática desse projeto com foco nos materiais descartados das marcenarias, como: serragens, 

madeiras, pregos, lixas etc. Não ficarei limitado, apenas, a materiais coletados em 

marcenarias, por isso farei uso da liberdade artística para inserir outros materiais na produção 

artística. Também farei a experimentação das técnicas utilizadas no tingimento das serragens 

na confecção dos tapetes de rua, para que seja possível utilizar a serragem tingida como 

elemento das obras artísticas. 

A adoção de três marcenarias para estudo e coleta de materiais foi o suficiente para a 

experimentação dos materiais pautados na proposta. Ademais, visitei e utilizei materiais de 

uma pequena oficina de molduras de um amigo. Com trabalhos teóricos e práticos, a cidade 

de SJDR foi definida como “área”, por questões de interesse no desenvolvimento de pesquisas 
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locais e de mobilidade, além da questão da valorização da arte, da urbanidade e da 

sustentabilidade da cidade. 

O produto - catálogo digital - será elaborado após o resultado da confecção das minhas 

obras de arte. Essas visitas de campo têm como foco a coleta de materiais descartados em 

marcenarias, o que proporciona maior riqueza e diversidade, em termos de texturas e de 

resultados poéticos inerentes à pesquisa. Dessa maneira, coletei/cataloguei, por meio de 

registros fotográficos, tais materiais descartados em seus ambientes de refugo, a fim de 

salientar a relação visual desses materiais com o resultado final das obras de arte que serão 

confeccionadas. É importante destacar que nem todas as peças produzidas serão demonstradas 

nesse trabalho. Desse modo, apenas alguns exemplares serão apresentados para que seja 

possível comparar os processos anteriores e posteriores às confecções. 

Esse trabalho propõe uma estética-viva em contraposição à atual estética do plástico, 

trazendo a possibilidade de se avaliar a harmonia de nossas escolhas diante do espaço que 

construímos, em prol de uma cidade onde se vive melhor, que valorize suas memórias e 

respeite sua natureza. 

Ao conhecer o Programa Interdepartamental de Pós-Graduação Interdisciplinar em 

Artes, Urbanidades e Sustentabilidade (PIPAUS), um programa de mestrado acadêmico 

interdisciplinar e inovador da Universidade Federal de São João del-Rei, pude vislumbrar um 

projeto que resultou nessa pesquisa. Tive meus conhecimentos ampliados e, ao mesmo tempo, 

“esmagados”, “triturados” e reconstruídos. 

Por uma questão organizacional, o  trabalho é dividido em cinco capítulos, além das 

considerações finais e das referências bibliográficas. O primeiro capítulo é a introdução, na 

qual faço uma breve contextualização acerca do tema trabalhado, bem como apresento a 

justificativa e os objetivos que nortearão a pesquisa. Em seguida, o capítulo nomeado 

“Marcenarias e seus materiais de refugo da microrregião de São João del-Rei – MG”, traz um 

breve relato memorial sobre a expansão de marcenarias na microrregião de São João del-Rei e 

uma reflexão sobre a utilização de materiais de refugo das marcenarias em obras de arte. 

O terceiro capítulo, denominado “A construção de um pensamento decolonial na arte”, 

traz uma desconstrução do pensamento colonial, no qual construo uma reflexão 

decolonialista, voltada para a arte e uma experiência com a arte ativista. Apresento, aqui, um 
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relato sobre minhas vivências e memórias de quando trabalhei na parte administrativa de uma 

marcenaria. 

No capítulo quatro, denominado “Os tradicionais tapetes de rua”, por sua vez, 

apresento alguns artistas que utilizaram diversos materiais de refugo para produzir objetos de 

arte. Apresento, também, a experiência de visitas a marcenarias ativas, e uma inativa, além da 

coleta e seleção de materiais, e parte do processo da minha produção dos objetos de arte e 

artesanato. Digo parte porque não irei apresentar o processo de produção de todos os objetos, 

mas o suficiente para que os leitores interessados nessa pesquisa tenham base para reproduzir 

os processos de produção. 

 O capítulo cinco diz respeito aos demais produtos da pesquisa, como: catálogo, 

cartilha e exposição, que são frutos do material desse trabalho. Esse material foi utilizado para 

inspirar artistas e artesãos a aplicar materiais de refugo em suas produções artísticas. Por fim, 

apresento as considerações finais e resultados alcançados. 

Essa pesquisa pretende abrir possibilidades de reuso de materiais, a fim de gerar  renda 

para artistas e artesãos. Alcançando, dessa forma, a proposta de aproximar a Universidade à 

realidade do meio em que ela está inserida. 

 

1.1 Justificativa 

 

É urgente repensar o consumo de materiais em todas as áreas da nossa vida, a fim de 

torná-la mais sustentável do ponto de vista ambiental, econômico e social, porque tudo se 

tornou mais simples, automatizado e descartável. Por isso, essa pesquisa buscou a exploração 

de novas alternativas para se reutilizar materiais de refugo das marcenarias da cidade de 

SJDR. 

Baseado no princípio interdisciplinar, fiz a união da arte (com a produção de obras 

artísticas), do urbano (com o mapeamento das marcenarias e serrarias da cidade de SJDR), e 

por fim, da sustentabilidade (por meio da utilização de materiais de refugo das marcenarias na 

produção dos objetos de arte e a disponibilização dos resultados para artesãos da região). 

A arte contemporânea precisa implementar ideias, sensações e emoções naqueles que 

se colocam no papel de espectador (HEINICK, 2014). O trabalho com o ativismo objetiva 
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trazer reflexões e criar possibilidades, bem como despertar posturas que melhorem nossa 

relação com o ambiente. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Aproveitar materiais descartados por marcenarias da cidade de SJDR para produzir 

objetos de arte, contribuir na preservação do meio ambiente e gerar valor econômico. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

- Coletar materiais; 

- Mapear marcenarias da cidade de SJDR; 

- Produzir objetos de artes; 

- Produzir uma cartilha para artesãos e marceneiros sobre a importância de reutilização de 

materiais; 

- Produzir um catálogo com o resultado dos objetos artísticos. 

 

1.3 Metodologia 

 

A pesquisa transcorre, em um primeiro momento, com o estudo dos conceitos 

envolvidos na temática: o lugar, o material utilizado, assim como os artistas que utilizam 

materiais de refugo como matéria-prima na confecção de suas obras de arte. Em seguida, fiz 

um mapeamento das marcenarias e serrarias da cidade de SJDR. 

Desenvolvi uma etapa prática nesse projeto com foco nos materiais descartados das 

marcenarias, como: serragens, madeiras, pregos, lixas; e materiais que foram produzidos, mas 

não foram utilizados em seus devidos fins, como: torneados de madeira, parte de esculturas 

etc. Tendo em vista trabalhos teóricos e práticos, a cidade de SJDR foi definida como “área” 

por questões de interesse no desenvolvimento de pesquisas locais e de mobilidade, além da 

questão da valorização da arte, da urbanidade e da sustentabilidade da cidade. 



26 

 

 

 

As visitas de campo tiveram como foco a coleta de materiais descartados em 

marcenarias, o que proporcionou maior riqueza e diversidade em termos de texturas e 

resultados poéticos inerentes à pesquisa. 

Dessa maneira, busquei coletar/catalogar, por meio de registro fotográfico, tais 

materiais descartados, a fim de salientar a relação visual desses materiais com o resultado 

final das obras de arte que serão confeccionadas. 

O produto - catálogo digital - foi elaborado após o resultado da confecção das minhas 

obras de arte. 

Para cumprir os objetivos, segui o plano de trabalho, assim como se mostra: 

- Realizei um amplo levantamento bibliográfico nacional e internacional sobre o tema da 

pesquisa. Por meio dessa revisão, os conhecimentos sobre conceitos artísticos e técnicos 

relativos às temáticas propostas para o estudo foram analisados e aprofundados; 

- Executei um levantamento fotográfico das texturas proporcionadas por técnicas artísticas 

locais e busquei conhecimento prático dos sistemas; 

- Produzi uma cartilha que, de forma sintética, proporciona a conscientização em marceneiros 

e artesãos da cidade de SJDR, acerca da importância da reutilização dos materiais de refugo 

para a construção de um ambiente sustentável; 

- Elaborei e realizei objetos de arte e artesanato; 

- Confeccionei um catálogo virtual com o resultado dos objetos artísticos; 

- Organizei e montei uma exposição para apresentar as obras de arte. 

 

 

  

 

 

 

 



27 

 

 

 

2 MARCENARIAS E SEUS MATERIAIS DE REFUGO DA MICRORREGIÃO DE 

SÃO JOÃO DEL-REI – MG 

 

Neste capítulo, irei apresentar um relato sobre a expansão das marcenarias da região, 

levando em conta as memórias familiares. Também, trarei um mapeamento das marcenarias e 

serrarias da cidade de São João del-Rei. Além disso, irei propor uma reflexão sobre os 

materiais de refugo de marcenarias e sua utilização na produção artística. O objetivo não é 

esgotar a discussão para esse tema, mas trazer pontos importantes para a realidade em que 

vivemos. 

 

2.1 Um breve relato memorial sobre a expansão de marcenarias na região 

 

Apresento a microrregião de SJDR (Figura 1). A Figura 1 ilustra essa região que fica 

no Estado de Minas Gerais – Brasil. Segundo Resende (2014), o Estado de Minas Gerais foi 

dividido em mesorregiões e microrregiões pelo Instituto Brasileiro de Geografia: 

O Instituto Brasileiro de Geografia Estatística – IBGE – divide Minas Gerais em 12 

mesorregiões e 66 microrregiões. De acordo com o órgão, este sistema de divisão 

tem aplicações importantes na elaboração de políticas públicas e no subsídio ao 

sistema de decisões quanto à localização de atividades econômicas, sociais e 

tributárias (RESENDE, 2014, p.7). 

 

Figura 1 - Microrregião de São João del-Rei dentro do Estado de Minas Gerais 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de SJDR1 

 
1 SÃO JOÃO DEL-REI. Prefeitura Municipal. Anexo I, projeto básico (termo de referência). 2014, p.14. 

Disponível em: http://saojoaodelrei.mg.gov.br/Obter_Arquivo_Cadastro_Generico.php?INT_ARQ=4090&L 

G_ADM=undefined. Acesso em: 13 jan. 2021. 
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Diversos municípios compõem a microrregião de SJDR. Esses pequenos municípios 

encontraram na arte e no artesanato uma maneira de gerar de renda: Prados, com o artesanato 

em madeira; Resende Costa, em tecido e Coronel Xavier Chaves, em pedra. As cidades de 

Tiradentes, Santa Cruz de Minas e SJDR se intensificaram nas marcenarias. Ao todo, são 

quinze municípios que integram a microrregião (Figura 2): 

A microrregião de São João del-Rei é composta por quinze municípios, são as 

cidades de Conceição da Barra de Minas, Coronel Xavier Chaves, Dores de 

Campos, Lagoa Dourada, Madre de Deus de Minas, Nazareno, Piedade do Rio 

Grande, Prados, Resende Costa, Ritápolis, Santa Cruz de Minas, Santana do 

Garambéu, São João del-Rei, São Tiago e Tiradentes, sua população total foi 

estimada em 2010 pelo IBGE em 182.696 habitantes e possui uma área total de 

5.774km². Em 73,33% dos municípios são compostos de população inferior a 10.000 

habitantes. A predominância de pequenos municípios é uma das características da 

região pesquisada (RESENDE, 2014, p.7). 

 

 

 
Figura 2 - Microrregião de São João del-Rei 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de SJDR2 

 

Diante do que foi discutido até o momento, farei um relato a respeito da tradição das 

marcenarias da microrregião de São João del-Rei, segundo memórias familiares. 

De acordo com a narração de José Maria Mendonça, pai do autor dessa pesquisa, a 

cidade de SJDR, na década de 1970, possuía aproximadamente três marcenarias que 

trabalhavam, principalmente, com móveis feitos da madeira conhecida como sucupira. Queria 

ter tido a chance de fazer a pesquisa sobre esses dados da década de 70, mas ao solicitar tais 

 
2 SÃO JOÃO DEL REI. Prefeitura Municipal. Anexo I, projeto básico (termo de referência). 2014, p. 14. 

Disponível em: http://saojoaodelrei.mg.gov.br/Obter_Arquivo_Cadastro_Generico.php?INT_ARQ=4090&L 

G_ADM=undefined. Acesso em: 13 jan. 2021. 
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informações à Secretaria de Fazenda e à Prefeitura de SJDR, ambos os órgãos alegaram não 

ter posse desses dados.  

Jorge Mendonça comercializava antiguidades em um antiquário. Em suas viagens por 

fazendas de Minas Gerais, buscava preciosidades para seu comércio. Devido à notoriedade 

que a empresa ganhou, atraiu clientes importantes do cenário econômico brasileiro. Ao longo 

do tempo, as antiguidades mineiras ficaram mais difíceis de serem encontradas. Uma cliente 

antiga do antiquário, chamada senhora Marina, sugeriu ao proprietário, Jorge, começar a 

produzir peças que fizessem referência ao mobiliário mineiro dos séculos XVIII e XIX. A 

proposta era de que os móveis tivessem “cara” de antigo, ainda que fossem novos. A mesma 

cliente recomendou que a fabricação dos móveis fosse com madeiras reaproveitadas, que 

tivessem aparência de “usadas”, “surradas” e antigas. 

A esposa de Jorge, a avó do autor, Rosália Pinto Mendonça, era uma mulher talentosa 

para o artesanato, para a arte e para os negócios. Visionária, decidiu abrir uma marcenaria 

para fabricar esses móveis. Vários artesãos e marceneiros foram contratados. Surgiu, então, a 

primeira marcenaria da região a produzir móveis com “madeira de demolição”. A produção 

agradou a clientela e rapidamente ganhou fama, principalmente, em São Paulo. José Maria 

decidiu montar sua própria marcenaria e ganhou mercado, permitindo que o negócio crescesse 

e ampliasse as atividades. Ao longo dos anos, novas marcenarias surgiram na região. Outras 

migraram do móvel tradicional de sucupira para o móvel de madeira de demolição. 

Algumas marcenarias começaram a conquistar o mercado externo, principalmente, os 

Estados Unidos. Com o aumento da demanda, José Maria precisou contratar muitos 

cooperadores, chegando, nos anos de 2000 a 2005, a ter aproximadamente 180 artesãos ativos 

em sua empresa. Nessa fase, a oficina trabalhava com a madeira, com o ferro (na produção de 

lustres) e com pedras (fontes, portadas, pisos, esculturas etc.) Foi nesse período, também, que 

trabalhei na empresa de José Maria. 

Em um cenário em que a exportação estava a todo vapor, aconteceu uma grande crise 

nos Estados Unidos, no ano de 2008, conhecida como a “bolha imobiliária”, que abalou o 

mercado moveleiro da microrregião de SJDR. A empresa de José Maria sofreu drasticamente 

com a crise americana. De 180 artesãos trabalhando ativamente na empresa, cerca de 140 

foram demitidos no mesmo ano. Todos esses fatos contribuíram para a pulverização de 

pequenas marcenarias na região, porque muitos foram trabalhar por conta própria e abriram 

seus negócios. 
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Por conseguinte, a pulverização das pequenas marcenarias na região ocasionou um 

aumento nos descartes inadequados dos resíduos, que eram jogados na natureza sem cuidado; 

o que acarretou, e ainda acarreta, prejuízos para o meio ambiente e para todos os habitantes da 

microrregião e do mundo. 

2.2 Mapeamento das marcenarias e serrarias de São João del-Rei 

Mapear as marcenarias e serrarias da cidade de São João del-Rei foi um desafio. A 

ideia inicial era fazer um mapeamento baseado em informações oficiais do governo, seja 

municipal ou estadual. Desse modo, busquei informações sobre as marcenarias de SJDR no 

site do IBGE, mas não encontrei dados suficientes para fazer um mapeamento. Em seguida, 

entrei em contato com a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na unidade de São 

João del-Rei, por intermédio de um servidor, a fim de solicitar informações. Fui informado 

que, devido à pandemia, a equipe estava com o quadro reduzido de funcionários e que não 

poderia passar dados sobre as marcenarias e serrarias para um possível relatório. Diante dessa 

informação, recorri à Prefeitura Municipal de São João del-Rei, com o objetivo de levantar 

uma lista de marcenarias e serrarias com alvarás ativos. Assim, fui inúmeras vezes ao 

departamento responsável pela liberação de alvarás, mas sem sucesso. Somente no dia 

anterior à defesa dessa pesquisa que a Prefeitura Municipal de São João del-Rei liberou uma 

lista com empresas em atividade, com ramos de trabalhos relacionados com a madeira. A 

empresa mais antiga registrada é a “Serraria Agostini”, datando o ano de 1976. Ao todo, 

foram listadas 26 empresas com atividades ligadas à madeira, não sendo possível identificar 

quais eram, de fato, marcenarias. A solução que encontrei foi solicitar ao Curso de Geografia 

da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) um auxílio no mapeamento dos dados, 

ainda que não fossem oficiais. 

A base de dados para o levantamento das marcenarias e serrarias em SJDR foi 

encontrada no site Guiamais3. Para a inserção dos locais no mapa, a equipe do curso de 

Geografia usou alguns critérios para selecionar quais iriam entrar nesse mapa e quais não 

entrariam. Precisou-se verificar se o local indicado na lista do site se encontrava, de fato, no 

endereço indicado, se ainda estava em funcionamento ou se era apenas uma loja de outros 

tipos de produtos. A equipe constatou que algumas marcenarias/serrarias fecharam durante a 

 
3 Disponível em: https://www.guiamais.com.br/sao-joao-del-rei-mg. Acesso em: 13 jan. 2021.  
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pandemia, mesmo que ainda estivessem na lista do site. Outros locais tinham seus endereços 

registrados na Internet, mas os estabelecimentos empresariais não existiam nos locais 

indicados (estavam registrados, portanto, em casas residenciais), esses também não entraram 

no mapa. Haviam, ainda, locais que, na realidade, são lojas de varejo, mas que são 

apresentados na lista como marcenarias. Essas lojas, por sua vez, vendem móveis e utilidades 

do lar. Por fim, constatou-se que algumas empresas mudaram de local e o endereço foi 

atualizado no site; no entanto, até a data da confecção deste mapa4, outro tipo de comércio 

funciona na localidade em questão. 

O mapa (Figura 3) traz a cidade de SJDR, onde estão numerados os locais com a 

localização das marcenarias e serrarias da cidade. A legenda traz – no número correspondente 

destacado no mapa – o nome comercial do estabelecimento juntamente com sua localização. 

O mapa foi elaborado por Jean Euzébio Lima de Oliveira. 

 
4 O mapa foi entregue para esta pesquisa em 17 de março de 2022. 
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Figura 3 - Mapeamento das marcenarias / serrarias de SJDR 

 

Fonte: elaborado por Jean Euzébio Lima de Oliveira 
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2.3 Materiais de refugo: utilizá-los em obras de arte? 

 

Facilidades diárias aumentaram o consumo e, consequentemente, o aumento de 

resíduos no planeta. “A reutilização de resíduos é um dos pontos de maior relevância na 

sociedade atual. O cuidado com o meio ambiente, principalmente pelo seu acúmulo, torna-se 

premissa para pensamentos ativos quanto às questões da sustentabilidade” (LACOMBE, 

2015, p.9). 

O PIPAUS desperta no aluno o desejo de adotar medidas para aproveitar melhor os 

resíduos que produz em seu cotidiano. Cito, como exemplo, as bandejas de isopor que vêm 

com frios e congelados do supermercado, pois, elas podem ser utilizas por artistas, como 

paletas (base de apoio para misturar tintas). Outra possibilidade de aproveitamento de 

resíduos é a construção de composteiras para aproveitar os resíduos vegetais da cozinha, 

produzindo um adubo natural (orgânico) para jardim. Os recipientes de vidro (como os de 

sucos, de azeite, de condimentos etc.), podem ser encaminhados para alguma associação de 

catadores. São pequenas ações, como as citadas acima, que contribuem para um ambiente 

sustentável. Segundo Lacombe (2015, p.9), ao citar Rocha e Cheriaf (2003), “o 

aproveitamento de resíduos pode ser feito por meio de recuperação, valorização energética, 

reciclagem, reciclagem química, repego ou reutilização, dependendo o modo em que será 

aproveitado”. 

Tal situação não deveria ser diferente nas indústrias. Todo o material extraído para a 

produção deixa resíduos que deveriam ser totalmente utilizados. A indústria madeireira, por 

exemplo, – ao fazer uso de recursos naturais, muitas vezes de florestas nativas – se mostra 

incapaz de utilizar toda a matéria-prima. Não conduz o reflorestamento, descarta grande 

quantidade de resíduos e, geralmente, provoca incêndios de grandes proporções ao queimar 

esses resíduos. Essas circunstâncias causam grande devastação ambiental, como elucidam 

Teixeira e César (2006): 

A indústria da madeira vista de maneira global usa os recursos naturais de maneira 

ineficiente, tanto na obtenção da matéria prima, quanto na fase de produção dos 

produtos, como também no descarte dos produtos no fim de sua vida útil, 

significando uma grande exploração dos recursos madeireiros principalmente das 

florestas nativas, levando a grande devastação desses recursos, e a grande geração de 

resíduos é a prova desta ineficiência. Freitas (2000) afirma que "o aproveitamento de 

toda a árvore pelas indústrias madeireiras, está em torno de 30% a 60%, variando de 

empresa para empresa". Ou seja, apenas 1/3 da madeira extraída é transformada em 

produtos finais. Os resíduos desta produção, portanto, são uma grande quantidade de 
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madeira e que não têm um destino correto. Segundo Da Silva (2002), “tudo que não 

serve para o comércio regular vai para o lixo ou é queimado. Quando estes são 

queimados contribuem com aumento da poluição do ar provocando danos ao meio 

ambiente e às populações existentes próximas a essas indústrias” (TEIXEIRA, 

CÉSAR, 2006, p.2). 

 

 Além dos resíduos que são queimados, conforme citado anteriormente, outros são 

descartados ou abandonados, ou, ainda, utilizados na produção de carvão, de acordo com 

Souza e Martins (2008, s.p.), conforme citado por Pinto, Matos e Silva (2016, p.4255): 

Com a pesquisa realizada durante o ano de 2004, é possível perceber que 45% dos 

resíduos são destinados para queima sem uma utilização adequada. Além disso, 

cerca de 6% são abandonados. Outros 24% são utilizados para produzir carvão. O 

restante é utilizado em fornos de olarias (5%), usado para gerar energia elétrica 

(5%), ou outros usos diversos (15%) (SOUZA, MARTINS, 2008, s.p. apud PINTO, 

MATOS, SILVA, 2016, p.4255). 

 

 Quem já trabalhou, ou trabalha, em uma marcenaria, com certeza, já se viu em uma 

situação de busca por reutilizar os resíduos que, muitas vezes, são descartados, pois existe um 

grande desperdício de materiais. Por falta de preparo, muitos marceneiros não utilizam as 

tábuas e as toras de madeiras de forma adequada, visto que muitas pontas de madeira são 

jogadas no lixo, o que culmina em um sentimento de inconformismo e, ao mesmo tempo, de 

impotência. Afinal, o que fazer com tudo isso? 

Diversos materiais são descartados de forma irregular, tais como: serragem, pregos, 

lixas, latas (de tintas, vernizes, cola, solventes e ceras), lascas de madeira, toquinhos, dentre 

outros. Muitos desses materiais são, simplesmente, enviados à coleta pública de lixo, sendo 

que alguns deles, como lascas de madeira e toquinhos, são vendidos para fornos e “fogões à 

lenha”. Outros, como a serragem são, em sua maioria, descartados na natureza ou, ainda, 

comercializados para granjas. 

 Retomando os questionamentos apresentados na introdução desse trabalho, é 

necessário refletir sobre as possibilidades de reutilização dos materiais que são jogados de 

maneira irregular na natureza, de forma a contribuir para um espaço urbano democrático 

habitável. O descarte inadequado degrada áreas ao redor da cidade, deixando-as inabitáveis, 

cheias de resíduos, de entulhos e de materiais cortantes e infecciosos que, em muitos casos, 

poderiam ser reutilizados. 
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As ações do cotidiano refletem diretamente no contexto da natureza, seja no sistema 

de terra e/ou água. Por isso, é imprescindível a adoção de medidas de conscientização da 

comunidade sobre a importância de se reutilizar os materiais descartados nas marcenarias da 

cidade de SJDR. A paisagem afeta diretamente a nossa vida cotidiana e influencia nossa 

qualidade de vida: 

A paisagem interessa a todos nós. Afeta nossa vida diária; influencia como 

nos sentimos sobre os locais onde vivemos, trabalhamos e relaxamos; é 

nosso habitat (sic) humano e nossa história viva, um complexo misto de 

elementos culturais; dá-nos o contexto da biodiversidade e seus reflexos no 

funcionamento dos sistemas de terra e água; tem a capacidade de nos 

inspirar e incitar; pode nos dar um senso de identidade, pertencimento e 

influenciar diretamente nossa qualidade de vida, promovendo o bem-estar 

junto às comunidades locais (IUCN, 2004, p.1 apud WEHMANN, 2019, p.10). 

 

No ambiente coletivo, é necessário valorizar a matéria-prima. Isso envolve a 

valorização de todo material utilizado nos meios de produção. Valorizar o resíduo, é dar uma 

nova utilidade para ele, transformá-lo ou reutilizá-lo. Tal ato não contribui, apenas, ao 

ambiente coletivo para “um urbano sustentável”, mas traz, também, para o produtor, uma 

nova forma de gerar renda, tendo em vista o resíduo que seria descartado. Essa afirmação 

pode ser confirmada no seguinte trecho de Dos Santos, Santana e Kieling: 

Um material deixa de ser resíduo pela sua valorização como matéria prima, para a 

obtenção de novos produtos. Neste caso, o resíduo passa a ser tratado como 

subproduto do processo produtivo (VALLE, 1995 apud SAVASTRANO JR, 2000). 

Do ponto de vista do produtor esta pode ser uma excelente oportunidade de negócio, 

pois estará produzindo produtos a custos muito mais baixos, já que estará utilizando 

como matéria prima algo que era visto como descartável, além de usar de maneira 

quase completa toda madeira disponível, já que esta é uma matéria prima 

considerada nobre (DOS SANTOS, SANTANA, KIELING, 2019, p.2). 

 

Pude perceber, nas diversas marcenarias que visitei, o que acontece com os resíduos 

produzidos. Não apenas no caso da serragem, mas também no que se refere às peças que 

foram produzidas e não puderam ser utilizadas: peças produzidas em maior quantidade que o 

necessário, peças que deram defeitos e foram descartadas, restos de produtos químicos, entre 

outros. Alguns desses produtos químicos geram vários riscos para a saúde dos trabalhadores 

do local. Esses resíduos, se manejados de maneira inadequada, podem causar acidentes, 

poluição do solo, infestação de animais (ratos, moscas e escorpiões); se queimados, liberam 

substâncias tóxicas, prejudiciais ao ser humano e ao meio ambiente. 
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Minha proposta foi aproveitar os materiais descartados para produzir objetos de arte e 

artesanato. É claro que vários materiais de refugo poderiam ser utilizados, mas, como base 

principal para a pesquisa, utilizei a madeira. Tal pesquisa é importante para o processo 

produtivo da cidade de SJDR, pois o que é descartado pelas marcenarias da região será 

aproveitado como insumo em outro processo, minimizando a degradação da natureza, como 

afirmam Teixeira e César (2006): 

Desta maneira, segundo a Ecologia Industrial, o que é considerado resíduo em um 

processo produtivo é aproveitado como insumo em outro processo, formando, assim, 

um circuito fechado de aproveitamento de insumos, tal como acontece no meio 

natural, e fazendo com que a quantidade de material que transita na biosfera se 

mantenha constante. Isso resulta em redução tanto da demanda de recursos naturais 

quanto na redução de resíduos, minimizando a pressão sobre a natureza 

(TEIXEIRA, CÉSAR, 2006, p.3). 

 

Quando falamos em ciência, logo fazemos associação com o conceito de 

conhecimento, e quando falamos em arte, geralmente pensamos em entretenimento. Esse 

pensamento é natural, porque, desde o ensino fundamental básico, esse entendimento é 

construído e isso acaba sendo reproduzido. De certa forma, ainda existe uma certa 

dificuldade, por parte da grande massa, em ver a arte como forma produtora de conhecimento 

e de geração de renda e de emprego. A arte consegue transmitir emoções, prazer, diversão e, 

com toda certeza, conhecimento. Ela pode transmitir e ensinar coisas que a ciência não 

consegue, como elucida Zamboni (2006): 

Tanto a arte como a ciência acabam sempre por assumir um certo caráter didático na 

nossa compreensão de mundo, embora o façam de modo diverso: a arte não 

contradiz a ciência, todavia, nos faz entender certos aspectos que a ciência não 

consegue fazer (ZAMBONI, 2006, p.22). 

 

A madeira foi escolhida como centro na minha pesquisa e produção artística pelo fato 

de ser uma matéria prima muito utilizada na microrregião de São João del-Rei. Assim, ela foi 

base para os objetos de arte.  

 Salles (1998) destaca que a escolha do artista por uma determinada matéria (no meu 

caso, a serragem) para compor sua obra, ou seja, para dar corpo a ela, está intimamente 

relacionada à intenção criativa: 
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Olhando mais de perto a relação do propósito do artista com as matérias por ele 

escolhidas, compreendemos a interdependência desses elementos. A intenção 

criativa mantém íntima relação com a escolha da matéria. Opta-se por uma 

determinada matéria em detrimento de outras, de acordo com os princípios gerais da 

tendência do processo (SALLES, 1998, p.67). 

 

Podemos utilizar esses tipos de materiais de refugo para fazer obras de arte? Durante 

muito tempo, alguns materiais eram considerados indispensáveis na produção da obra, tais 

como: tinta a óleo, o pastel, a aquarela, lápis, carvão artístico, entre outros. Mas, atualmente, 

essa não é a realidade. Artistas que utilizavam esses materiais “sagrados” eram muito 

valorizados. Por outro lado, os que “profanavam” a arte, já não são considerados tão bons 

artistas; pensamento, este, que certamente pode mudar a partir de uma renovação 

epistemológica. Na convivência com programa do PIPAUS, é possível aprender a “pensar 

fora da caixa”, desenvolvendo uma visão decolonial. 

Devido à convivência com arte clássica, os artistas ficam limitados em suas produções 

por cânones estabelecidos por um pensamento colonial. Criam um metiê amparados pelos 

padrões europeus, que retratam uma herança colonial. O fato é que isso trouxe um conflito de 

identidades na sociedade em que vivemos. É importante mudar a percepção artística, o olhar, 

e incentivar uma identidade raiz, regional, reconstruindo as identidades criadas pelo 

colonialismo, porque “o colonialismo cria e retifica identidades como meio de administrar 

povos e estabelecer hierarquias entre eles. Por isso muitos acreditam que devemos postular 

como objetivo um futuro no qual as identidades criadas pelo colonialismo possam dissolver-

se” (ALCOFF, 2016, p.137). 

Essa pesquisa busca trazer uma experiência artística decolonial, produzindo, como 

resultado, uma coleção de objetos artísticos que valorizam a identidade social e a cultura 

regional (muitas vezes, silenciadas e desautorizadas pelo colonialismo), pela representação do 

cotidiano, de maneira lúdica, promovendo, assim, uma quebra do pensamento colonial. É 

necessária a valorização dos diversos tipos de arte e de materiais – mesmo que sejam feitos de 

sucatas. É preciso dar o devido respeito às diversas manifestações artísticas, sejam elas 

clássicas, contemporâneas, ativistas, religiosas ou políticas. Alcoff (2016) ratifica que é 

necessária uma mudança de pensamento – decolonização epistemológica: 

O projeto de decolonização epistemológica (e a mudança da geografia da razão) 

requer que prestemos atenção à identidade social não simplesmente para mostrar 

como o colonialismo tem, em alguns casos, criado identidades, mas também para 

mostrar como têm sido silenciadas e desautorizadas epistemicamente algumas 

formas de identidade enquanto outras têm sido fortalecidas. Assim, o projeto de 
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decolonização epistemológica presume a importância epistêmica da identidade 

porque entende que experiências em diferentes localizações são distintas e que a 

localização importa para o conhecimento (ALCOFF, 2016, p.136). 

 Atravessar a linha colonial da arte e ter um olhar crítico sobre ela é bem dificultoso 

para a maioria das pessoas. Precisamos mudar nossos valores culturais, porque precisamos ser 

livres para sair do convencional, como relata Junqueira (2015): 

O trabalho de arte deixou de querer nos libertar e, desse modo, liberta-nos ao deixar-

nos livres para escolher nossa própria leitura ou realizar nossa tradução. Mas se a 

crítica está nos olhos do espectador, sua transcendência do convencional vem à custa 

da mudança de seus valores culturais (JUNQUEIRA, 2015, p.137). 

 

No passado, dizer que se utilizaria serragem para a confecção de obras de arte seria um 

sacrilégio, mas a arte superou seus limites e possibilitou aos artistas a utilização de materiais 

diversos, como nos conta Heinich (2014): 

A transgressão dos limites da arte significa também o emprego de novos tipos de 

materiais ou modos de apresentação. Instalações, performances, land art, -

cibernética fazem parte do vocabulário básico do artista contemporâneo. Esta é outra 

grande diferença em relação à arte clássica e moderna, pois durante séculos, até o 

início da década de 1960, as artes visuais eram produzidas com um pequeno número 

de materiais bem definidos: óleo, pastel, aquarela, lápis, carvão, água-forte; papel, 

tela, gesso, madeira ou pedra, argila, madeira, bronze... Agora, tudo mudou. Mesmo 

sem ver a obra, você consegue adivinhar que se trata de arte contemporânea apenas 

lendo sua descrição, como: “latão”, “feltro e graxa”, “telas de TV”, “corais e pão”, 

“módulos acústicos”, ou, em termos mais amplos, “materiais variados” ou 

“dimensões variáveis” (HEINICH, 2014, p.378). 

 

Despertar a criatividade dos artesãos de SJDR é uma grande necessidade social e 

econômica. A cidade está afastada de grandes centros comerciais e das grandes rodovias que 

facilitam o transporte de produção em larga escala. Diante desses fatos, a cidade teve que se 

adaptar ao turismo e ao artesanato. A necessidade faz com que a mente procure soluções para 

as dificuldades, por isso muitos buscam na arte e no artesanato a solução para gerar renda. O 

mundo da mente humana pode produzir coisas artísticas inimagináveis, o que nos resta é 

explorá-la para produzir arte com materiais alternativos. Segundo Popper (1978, p.351), 

citado por Cross (2014, p.36): 

(...) há três (ou talvez mais) níveis, regiões ou mundos que interagem: o mundo 1 de 

objetos, ou eventos, ou estados, ou processos, incluindo os organismos animais e 

cérebros; o mundo 2 dos estados mentais; e o 3 que consiste em produtos da mente 

humana, especialmente de obras de arte e teorias científicas (POPPER, 1978, p.351 

apud CROSS, 2014, p.36). 
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3 A CONSTRUÇÃO DE UM PENSAMENTO DECOLONIAL NA ARTE 

 

 3.1 Vivências e memórias dentro de uma marcenaria 

O texto, aqui apresentado, é baseado em memórias que foram publicadas em meu livro 

comemorativo a vinte anos de arte (MENDONÇA, 2018), com algumas inserções. 

“Vagas lembranças tenho sobre minha infância; mas destas, as mais fortes são 

relacionadas à arte.’ (MENDONÇA, 2018, p. 13) Lembro-me de alguns episódios da escola e 

de minhas aventuras na oficina do meu pai. Era um grande barracão de tijolos laranjas, velhos 

e desgastados pelo tempo. O pó da serragem tomava conta de cada canto daquele lugar. Até 

hoje, ao me lembrar da oficina, posso sentir o cheiro suave de madeira cortada, posso sentir a 

emoção de desbravar as pilhas de madeiras do depósito, posso recordar dos moldes dos 

móveis e objetos decorativos feitos em papelão. Não posso deixar de citar que em um canto 

do galpão havia um grande forno, onde minha avó assava deliciosos biscoitos. Ela já praticava 

ações que contribuíam para um mundo sustentável. Dona Rosária, minha avó, pegava todo 

material de refugo (serragem, lenha, restos de madeiras que não seriam aproveitadas) e 

colocava no forno para queimar, creio eu, sem mesmo conhecer o significado da palavra 

sustentabilidade. 

Desde pequeno, eu era admirador da arte. Lembro-me que admirava a querida prima 

Ananda. Durante muitos anos, ela foi minha referência, pois seus desenhos eram 

lindos e graciosos. Gostava de ir aos domingos na casa da Tia Góia, sua mãe, e ficar 

admirando os desenhos da Ananda. Eles ficavam espalhados, elegantes pelo seu 

quarto, no espelho, na janela, no armário. Não importava onde estavam afixados, 

eles sempre prendiam o meu olhar. (MENDONÇA, 2018, p.14) 

 

Isso me impulsionou a querer desenhar e, desde pequeno, arriscava fazer algumas ranhuras no 

papel. 

“Meus pais se separaram quando eu tinha aproximadamente três meses de idade. 

Alguns dias do ano, passava com meu pai” (MENDONÇA, 2018, p,14), e ia para a casa dele, 

que ficava acoplada à oficina. Em minhas memórias, ainda posso contemplar a passagem que 

ia da oficina à casa do meu estimado avô Jorge Mendonça. Meu avô era comerciante, seu 

ramo era chamado de antiquário (aquele que comercializava antiguidades, como citado 

anteriormente), e sua esposa, minha avó Rosália, além de uma excelente cozinheira, era 

bordadeira e, também, marceneira. Lá, naquele lugar humilde, além da marcenaria, 

funcionava também uma oficina de artesanato. (MENDONÇA, 2018) 
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“Minha infância foi assim, desenhando, brincando e correndo em meio às tintas e aos 

pincéis da oficina de artesanato. A tradição da família influenciou, de modo especial, a minha 

arte.” (MENDONÇA, 2018, p. 15) Além da casa do pai, dos avós e da prima Ananda, quase 

todas as tias e tios estavam diretamente, ou indiretamente, relacionados com a arte. Um tio, 

chamado Zeu, era pintor e me impressionava pela delicadeza de suas pinceladas e pela bela 

paleta de cores suaves. 

Nas pinceladas e nas paletas [de minhas memórias], a orquestra de cores toma 

forma, criando o cenário pictórico de minha experiência artística de duas décadas. 

Tal experiência, hoje, traz uma indignação com o que é descartado na natureza e que 

poderia ser utilizado para tantos fins, mas meu olhar de artista inconformado quer 

transformar tudo em arte.  (MENDONÇA, 2018, p. 17) 

 

Essa pesquisa traz possibilidades de aplicação artística de materiais de refugo de 

marcenarias, criando possibilidades de reuso e geração de renda. Para tanto, é preciso 

desconstruir alguns paradigmas artísticos trazidos pelo pensamento colonial. 

 

3.2 O pensamento decolonial e a arte ativista 

A sociedade moderna carrega a forma ocidental de pensar, ou seja, o pensamento 

abissal, marcado pela discriminação, separação, desvalorização de classes e valorização de 

culturas europeias em detrimento de outras. 

Isso é fruto do sistema colonial, no qual o colonizador impõe suas formas de pensar, 

seus costumes, modos de agir, seus conhecimentos, suas leis e sua fé, trazendo de forma 

avassaladora a imposição de uma nova vida ao colonizado. O colonizado é suprimido por essa 

nova maneira de viver, sendo colocado do outro lado da linha, de uma forma cruel, sendo 

tratado de uma maneira “invisível” e “inexistente”. 

Desde o século XVIII, a Europa vem impondo suas ideias e instituindo um padrão de 

poder, colonizando o resto do mundo com pensamentos capitalistas e abissais. Trouxe, desde 

então, um conceito de humanidade, fixando classes, racionalidades e modernidades, como 

afirma Quijano (2009): 

Desde o séc. XVIII, sobretudo com o Iluminismo, no eurocentrismo se foi 

afirmando a mitológica ideia de que a Europa era pré-existente a esse padrão de 

poder, que já era antes um centro mundial de capitalismo que colonizou o resto do 

mundo, elaborando por sua conta, a partir do seio da modernidade e da 

racionalidade. E que nessa qualidade, a Europa e os europeus eram o momento e o 

nível mais avançados no caminho linear, unidirecional e contínuo da espécie. 

Consolidou-se assim, junto a essa ideia, outro dos núcleos principais da 

colonialidade/modernidade eurocêntrica: uma concepção de humanidade, segundo a 
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qual a população do mundo se diferencia em inferiores e superiores, irracionais e 

racionais, primitivos e civilizados, tradicionais e modernos (QUIJANO, 2009, p.75). 

 

 O objetivo europeu sempre foi, e ainda é, a busca pelo poder, disputando controlar o 

colonizado, bem como seu trabalho, produtos, recursos naturais de suas terras, como nos 

esclarece Quijano (2009): 

Tal como o conhecemos historicamente, à escala societal o poder é o espaço e uma 

malha de relações sociais de exploração/dominação/conflito articuladas, 

basicamente, em função e em torno da disputa pelo controle dos seguintes meios de 

existência social: 1) o trabalho e os seus produtos; 2) dependente do anterior, a 

‘natureza’ e os seus recursos de produção; 3) o sexo, os seus produtos e a 

reprodução da espécie; 4) a subjectividade e os seus produtos, materiais e 

intersubjectivos, incluindo o conhecimento; 5) a autoridade e os seus instrumentos, 

de coerção em particular, para assegurar a reprodução desse padrão de relações 

sociais e regular as suas mudanças (QUIJANO, 2009, p.76). 

 

Dentro desse contexto do colonizado, em que a sociedade atual está ainda enraizada e 

mergulhada em uma história de coerção e de imposição de culturas dos dominantes, é 

necessária uma mudança de mentalidade. É preciso, no Brasil por exemplo, olhar para os 

saberes das tradições dos povos nativos, das diversas regiões de nosso país. A cultura do povo 

brasileiro precisa ser valorizada, seja a arte, o artesanato, o teatro, a música e a performance. 

Esse olhar certamente ajudará a entender como é o povo brasileiro, sua maneira de se 

relacionar, como fala e como se move, conforme relata Vieira (2016): 

Da mesma forma, parece extremamente importante voltar o olhar para os saberes das 

tradições e comunidades das mais diversas regiões do Brasil, a fim de reconhecer 

nelas características relativas à teatralidade e à performatividade. Mais do que isto, 

perceber como pensamos a cultura, como nos relacionamos em sociedade, como 

falamos, como agimos e como nos movemos. Há palavras, dizeres e ações, em todas 

as culturas, que não são passíveis de tradução. Nelas são encontradas as diferenças 

que levam tanto a entendimentos, quanto a visões diversas sobre os modos de 

existência (VIEIRA, 2016, p.102). 

 

Essa mudança de mentalidade, como descrito acima, deve ser feita com um olhar 

crítico sobre o reconhecimento e sobre a valorização de culturas fora da civilização ocidental. 

Tudo isso, porque a Europa suprimiu ou, até mesmo, extinguiu diversas civilizações que já 

possuíam suas línguas, culturas e costumes. Trazendo à realidade brasileira, esse novo olhar 

pode resultar em uma melhora significativa nos relacionamentos sociais entre pessoas com 

cores de pele diferentes, possibilitando a extinção do racismo. Com isso, a sociedade irá 

caminhar para uma melhora em seus processos sociais e artísticos. Essa crítica pós-colonial e 

decolonial é bem esclarecida por Vieira (2016): 
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A crítica pós-colonial e decolonial nos chama a atenção, no entanto, para o fato de 

que é preciso reconhecer e valorizar outras culturas e saberes para além dos cânones 

da civilização ocidental. Essas revelam outros modos de existência e de 

entendimento do mundo que foram silenciados ou mesmo suprimidos devido à 

colonialidade. No caso do Brasil, esse reconhecimento pode contribuir para a 

mudança nas relações de racismo, para a ampliação do pertencimento cultural e para 

a reversão dos processos de subalternização, e logo para entender a arte, ou o que 

pode ser a arte, de outras maneiras (VIEIRA, 2016, p.102). 

 

É preciso construir um pensamento decolonial e cheio de decolonialidades. Um 

pensamento que não é embasado nos cânones coloniais. No caso dessa pesquisa, isso acontece 

ao quebrar com os cânones da arte, dos materiais sagrados e ao utilizar materiais de refugo. O 

pensamento decolonial deve ser amplo, diverso e interdisciplinar, que busca o novo, livre do 

colonialismo, cheio de arte criativa e com viés reflexivo, que leva a civilização a valorizar sua 

história, seu povo, sem estar presa à tradição europeia, como demonstra Mignolo (2007): 

La decolonialidades, entonces, la energía que no se deja manejar por la lógica de la 

colonialidad, ni se cree los cuentos de hadas de la retórica de la modernidad. Si la 

decolonialidad tiene una variada gama de manifestaciones oalgunas no deseables, 

como las que hoy Washington describe como KterroristasLo, el pensamento 

decolonial es, entonces, el pensamiento que se desprende y se abre (de ahí 

Kdesprendimiento y aperturaL en el título de este trabajo), encubierto por la 

racionalidad moderna, montado y encerrado en las categorías del griego y del latín y 

de las seis lenguas imperiales europeas modernas (MIGNOLO, 2007, p.27). 

 

Durante muito tempo, em um discurso colonialista, se dizia que a obra de arte deveria 

falar por si mesma, que não era necessária nenhuma explicação; que o artista nem deveria 

tentar explicar sua obra, atitude colonial. Mas esse costume tem sido deixado de lado com a 

arte contemporânea. A obra de arte tem ganhado um tamanho maior em relação à própria 

obra, vai muito além de sua materialidade. As obras de arte contemporâneas são 

acompanhadas de um texto explicativo, ou político, ou crítico, que traduz para o espectador a 

visão do artista ao produzir aquela obra ou, em alguns casos, traz a visão de um crítico ou 

curador, como relata Heinich (2014): 

A extensão da obra de arte para além da materialidade do objeto produzido ou 

apresentado pelo artista inclui também o discurso sobre a obra. Uma obra de arte 

contemporânea quase nunca existe sem um texto, assinado ou não, escrito pelo 

próprio artista ou, melhor ainda, por um especialista – por um crítico ou curador 

(HEINICH, 2014, p.379). 

 

Existe um ponto de partida na mudança de paradigma na arte. Na sociedade capitalista 

colonial, os trabalhadores descobriram que sua busca por felicidade era facilmente frustrada 

por uma luta incansável pelo trabalho. A falta de bons resultados financeiros para o 
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trabalhador trouxe grande estresse, devido à competição entre as classes e os trabalhadores. 

Logo, essa frustração foi gerada e transformada em revolta. Esses trabalhadores começaram a 

usar seus talentos e competências em prol da solidariedade e da coletividade, como vemos nas 

Associações de Economia Solidária, com o objetivo de ajudar o todo. Segundo Bifo (2002), 

citado por Mesquita (2011, p.39), com a dissolução da ilusão de felicidade, o trabalho 

cognitivo transformou-se em revolta: 

De repente, os trabalhadores cognitivos descobrem (...) as consequências do estresse 

da competição. Nessa crise cultural, é liberada enorme quantidade de tempo 

inteligente. À medida que a ilusão se dissolve, um número crescente de proletários 

cognitivos começa a investir as suas competências em um processo de solidariedade 

e de coletividade criativa (BIFO, 2002 apud MESQUISA, 2011, p.39).  

 

 Ao longo dos anos, os trabalhadores foram tomando consciência acerca de sua força 

de trabalho. Perceberam que essa força poderia ser transformada em “intelectualidade de 

massa”. Dentro da visão cooperativista, os trabalhadores começaram a utilizar o trabalho para 

fazer política e para acoplar a arte. Segundo o entendimento de Mesquita (2011): 

(...)o que os trabalhadores imateriais (chamados por Bifo de “cognitariado”) 

descobriram é que a sua força de trabalho pode se transformar em “intelectualidade 

de massa”. Trabalho, política e arte se integram em uma mesma atitude, canalizam 

competências híbridas que priorizam as redes de cooperação e auto-organização 

compartilhada (MESQUITA, 2011, p.40). 

 

Há anos, a arte é usada como instrumento de admiração ou de reflexão, seja do belo ou 

do feio, das alegrias ou das angústias ou, até mesmo, do cotidiano ou do surreal. Tudo isso se 

dava sob a ótica de um artista. Mas, a mudança de pensamento agrupou artistas que, com um 

misto de singularidade e de solidariedade, e com o desejo de protestar por situações diversas, 

trazem uma nova realidade para a sociedade. A arte desperta um pensamento crítico e 

imaginativo. Vale ressaltar que no coletivo, a mensagem ganha força, possibilita a criação de 

mundos possíveis e proporciona transformação de subjetividades, como Mesquita (2011, p.42 

apud Dery, 2005; Lazzarato, 2003) traz à luz esse conhecimento: 

Como um elemento vital que conjuga singularidade e solidariedade, o hibridismo 

entre práticas artísticas coletivas e protesto, prepara o terreno para a introdução de 

novas realidades e visões. Como aponta o coletivo Critical Art Ensemble, “a arte 

pode agir como um catalisador para o pensamento crítico e imaginativo, como um 

sinalizador de identidade política e solidariedade (...). Nenhum trabalho individual 

mudou o mundo. É a produção coletiva que importa.” Imagens, corpos e declarações 

não representam apenas “alguma coisa”, mas criam mundos possíveis, geram a 

transformação de subjetividades e de seus modos de sensibilidade (MESQUITA, 

2011, p.42 apud DERY, 2005; LAZZARATO, 2003). 
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 Além da leitura de protesto, a arte contemporânea produz ideias, sensações e emoções 

naqueles que se colocam no papel de espectador. É comum se deparar com um ouvinte 

desiludido ao sair de uma mostra contemporânea. Como também, ver um espectador 

extremamente irritado; outro, aplaudindo uma exposição. Uma obra contemporânea permite 

despertar a imaginação do espectador, sem estar rigidamente ligada ao que o autor da obra 

realmente quis fazer; diferente da arte tradicional, que está diretamente focada no desejo do 

artista em demonstrar algo. É essa inquietude que procurei trazer em algumas obras 

apresentadas no catálogo, como é o caso da obra representada pela ampulheta, que mostra que 

o tempo está acabando. Quando a obra contemporânea chega em sua essência, ela pode 

adquirir características ativistas, ou de protesto, ou, até mesmo, sensacionalista, como mostra 

Heinick (2014): 

Uma das características específicas da arte contemporânea é a implementação de 

ideias e sensações ou emoções na mente e no corpo do espectador. Essas sensações, 

porém, e ao contrário da arte moderna, não são apenas visuais e precisam permitir a 

possibilidade de uma interpretação. Na arte contemporânea, a “arte visual” tem se 

tornado mais hermenêutica do que visual. E mesmo quando tende a se tornar cada 

vez mais “sensacional”, como nas tendências mais recentes e populares, as obras não 

são introduzidas no mundo da arte contemporânea sem um discurso que as 

acompanhe – algo como um passaporte que permita à obra ultrapassar a fronteira 

entre o mundo ordinário e o mundo especial da arte contemporânea. (HEINICK, 

2014, p.379). 

 

Uma onda de protestos que agrupa manifestantes de uma maneira festiva, mas que 

apresenta um caráter social, tem um papel importante na transformação de meros 

coadjuvantes de uma comunidade em visionários de uma nova sociedade. É importante olhar 

para os diversos protestos de militantes que aconteceram no Brasil, nos últimos cinco anos, e 

observar o trabalho coletivo de artistas, trabalhadores e ativistas, com objetivo de gerar 

reflexões e mudanças na sociedade. Um protesto precisa usar a criatividade dos envolvidos 

para que o ato ganhe notoriedade e o objetivo seja alcançado, unindo ação e consciência. 

Segundo Turner (1998, p.107), citado por Mesquita (2011, p.43): 

O caráter festivo dos protestos contribui para que seus manifestantes se transformem 

em visionários de uma nova sociedade, cortando transversalmente os limites que 

separam as diversas práticas (da intervenção urbana à performance), engendrando 

colaborações entre artistas, trabalhadores, teóricos e ativistas. O protesto é uma 

prática com um mínimo de mediação possível, uma atividade recíproca que usa o 

corpo e a imaginação de todos os envolvidos para desafiar a alienação da cultura 

capitalista, sinalizando uma unidade entre ação e consciência, com uma renúncia do 

ego – imerso na experiência do fluxo – e de uma nova percepção que se completa 

através da experiência da performance coletiva (TURNER, 1998, p.107 apud 

MESQUISTA, 2011, p.43). 
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 A arte ativista, ou “artivismo”, muda a percepção acerca de como as coisas são feitas, 

das relações e das formas de ser e de serem vistas, contribuindo, assim, para a evolução de 

uma sociedade mais igualitária. Essa pesquisa tem esse viés, com o desejo de evoluir o 

pensamento sobre como aproveitar os materiais descartados das marcenarias para produção 

artística. A construção da ideia de uma prática artístico-ativista vem do desenvolvimento dos 

movimentos sociais, das lutas contra o colonialismo, contra o capitalismo e contra todo um 

sistema de exploração, como destaca Mesquita (2011): 

Seja a política na arte ou vice-versa, entende-se que as práticas artístico-ativistas 

podem ser vistas como tentativas de se partilhar o sensível em uma nova ideia de 

evolução política, produzindo “maneiras de fazer que intervêm na distribuição geral 

das maneiras de fazer e nas suas relações com maneiras de ser e formas de 

visibilidade (MESQUITA, 2011, p.46). 

 

Desse modo, é importante que o artista realize sua prática de forma ativista, seja na 

pintura, na escultura, no teatro, na música, na performance, na ilustração ou na instalação, 

visionando a mudança de paradigmas para a construção de uma sociedade decolonial. 

 

3.3 Uma experiência “artivista” 

 

Peço, a você leitor, licença para relatar uma experiência, diante de uma grande 

tragédia.  

Em janeiro de 2019, estava no Texas, nos Estados Unidos, na casa de amigos. Ao 

acessar a Internet, me deparei com a terrível notícia do rompimento de uma barragem em 

Brumadinho. Confesso que fiquei desestabilizado emocionalmente e me derramei em 

lágrimas, por alguns momentos. Pedi a Deus que confortasse aquelas famílias que perderam 

seus entes queridos. Logo em seguida, fui tomado por uma grande revolta pela incompetência 

de pessoas que exerciam altos cargos na empresa e que fecharam seus olhos, com o objetivo 

de lucrar. Cortaram custos para o descarte de material da empresa. Uma revolta por ver 

pessoas morrerem pelo desleixo das autoridades competentes e uma revolta por saber, devido 

à tradição, que ninguém seria devidamente responsabilizado e que as coisas, provavelmente, 

não mudariam. Ao chegar em casa, fui impulsionado a pintar (porque sou artista). Diante do 

cavalete, fui assombrado pelos pensamentos e lembranças das cenas que vi da tragédia. 

Diversas vezes, chorei diante da imensidão branca da tela. Foi em uma manhã que fui tomado 

por um forte desejo de protestar. Protestar contra o capitalismo, contra a corrupção, contra o 
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sistema e pelas dores das famílias. Pintei um quadro que retrata uma menina com seu ursinho 

de pelúcia, ambos sujos de lama. Atrás da menina, um mar de lama que atingiu, também, a 

fauna e a flora da região. Também pintei um grande círculo dourado entre a menina e o 

cenário de fundo. O círculo dourado foi adornado com folha de ouro e depois manchado com 

tinta marrom, simulando lama. Chamei o quadro de “O círculo do poder traz tristeza, tragédia 

e morte” (Figura 4). 

Figura 4 - O círculo do poder traz tristeza, tragédia e morte 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 20195. 

 

A tela começou a ganhar visibilidade nas redes sociais e fui convidado a participar da 

Bienal Europeia e Latina Americana de Arte Contemporânea que aconteceu no Centro 

Cultural dos Correios, no Rio de Janeiro, em março de 2019. O quadro foi premiado com 

Ouro. Recebi vários elogios pelo protesto e algumas críticas negativas. A partir disso, 

começou um grande movimento nas redes sociais. Foram mais de cento e dez mil curtidas. A 

publicação foi compartilhada nos perfis de redes sociais de artistas e de celebridades, como a 

cantora Cláudia Leitte. Além de fazer sucesso no seguimento da Música Gospel por 

intermédio de cantores, como Ana Paula Valadão, Fernandinho e Nívea Soares, que, juntos, 

somam mais de 32 milhões de seguidores6. O quadro também foi publicado no Portal G1 

(Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Autoria de Diego Mendonça, acrílico sobre tela,100x100 cm 
6 Dados obtidos nas redes sociais dos artistas citados, no Instagram. Acesso em: 13 jul. 2022. 
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Figura 5 – Foto do quadro na matéria do Portal G1 

 
Fonte: Portal G17. 

 

Após os ocorridos, meu objetivo havia sido alcançado. Cumpri minha meta de fazer 

com que as pessoas refletissem sobre o acontecimento por meio de uma imagem pintada. 

Para se fazer arte ativista, é preciso observar os fatos, investigar as possibilidades e ter 

um senso crítico apurado. Em tragédias como a de Brumadinho, descrita anteriormente, ou em 

casos de nações que enfrentam guerras, ou sociedades em conflitos, protestos, manifestações e 

crises; é preciso desenvolver uma maneira de fazer arte com o objetivo de agregar pessoas 

para a luta, de mobilizar a sociedade em prol da causa, de uma maneira criativa e política, 

como afirma Mesquita (2011): 

No desafio de constituir uma história dissidente da arte e da política contemporânea, 

surge uma contundente tarefa de observação, de investigação e de crítica sobre os 

projetos de arte ativista. Em tempos de guerras, conflitos, manifestações e crises, 

quando a estética se aproxima da política, insurgências poéticas engendram novos 

modos de ação coletiva (MESQUITA, 2011, p.35). 

Para Chiarelli (2019, p.26), “a arte social hoje em dia não é, de fato, um passatempo 

delicioso: é uma arma.” É essa arma que precisa ser utilizada. É preciso construir um legado 

de arte social, que irá falar com a comunidade, que trará mudança de paradigmas, de 

pensamentos, que quebrará o colonialismo, que baterá de frente com o racismo e com outras 

formas de preconceitos. 

 
7 LAGO, D. Lágrimas brasileiras. 2019. G1, 17 mar. 2019. Disponível em: https://g1.globo.com/politica/ 

blog/matheus-leitao/post/2019/03/17/lagrimas-brasileiras.ghtml. Acesso em: 17 mar. 2019. 
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Quebrando costumes e paradigmas, e assumindo um papel de errante pela cidade, 

compartilho, aqui, outra experiência. Fiz parte de um grupo de pesquisa que utilizou a arte no 

formato “lambe-lambe” (uma técnica antiga, mas que é muito utilizada na arte 

contemporânea) para fazer política pública, trazendo conscientização às populações que 

transitam nos centros comerciais das cidades de SJDR-MG e de Itápolis-SP. A referida arte 

trata sobre o tema do uso de máscaras (Figura 6). É um desenho realizado por mim, que 

retrata uma jovem usando máscara e segurando uma placa com os dizeres: “Por que você não 

usa máscara?”.  

 

Figura 6 - Por que você não usa máscara? 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Esse desenho foi reproduzido em xerox, recortado e colado em 50 postes das cidades 

citadas. Ao caminhar por SJDR, às 5h30, notei que as ruas estavam vazias, sem carros, motos 

ou pessoas (Figura 7). Diante disso, percebi que, pela primeira vez na vida, tinha a rua apenas 

para mim, para minha manifestação artística, ocupando de forma errante o urbano que 

pertence a todos! 

A obra de arte – aqui tomo a liberdade de colocar no singular, porque me refiro ao 

conjunto da ação – que foi instalada nos postes, no formato “lambe-lambe”, foi confeccionada 

usando uma técnica que a classifica como uma arte contemporânea, tendo em vista sua leitura 
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ativista ou de protesto, ou, até mesmo, sensacionalista. No caso da ação que fiz parte, ela 

trouxe reflexão e inquietação ao espectador, além de ter chamado a atenção da mídia local8. 

Figura 7 - Lambe-lambe no centro histórico de São João del-Rei 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

A arte contemporânea precisa trazer ideias e reflexões, como afirma Heinick (2014. 

p.379), visto que “uma das características específicas da arte contemporânea é a 

implementação de ideias e sensações ou emoções na mente e no corpo do espectador.” Nesse 

contexto contemporâneo, é necessário fazer com que os trabalhadores das marcenarias criem 

possibilidades de transformar a matéria que eles descartam, em recursos criativos, como nos 

apresenta Salles (1998, p.104): “Os recursos ou procedimentos criativos são esses meios de 

concretização da obra. Em outras palavras, são os modos de expressão ou formas de ação que 

envolvem manipulação e, consequentemente, transformação da matéria”. 

 

 

 

8 SACRAMENTO, J. P., Minas Gerais ultrapassa marca de 9 mil mortes por Covid-19. 2020. Mais 

vertentes. 04 nov. 2020. Disponível em: https://www.maisvertentes.com.br/noticia/1524/minas-

gerais-ultrapassa-marca-de-9-mil-mortes-por-covid-19. Acesso em: 05 nov. 2020. 
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4 OBJETOS DE ARTES COM MATERIAIS DE REFUGO 

 

Como resultado dessa pesquisa, meu objetivo foi produzir objetos de arte que tenham 

como base os materiais de refugo das marcenarias da cidade de SJDR e que possam trazer 

reflexão sobre sustentabilidade. O principal substrato utilizado é a madeira que será utilizada 

na produção das obras, bem como suas variações: serragem, torneados, apliques entalhados, 

tábuas, entre outros. Além desses, outros materiais encontrados em marcenarias foram usados: 

pregos, lixas, latas, ferragens. 

Alguns artistas contemporâneos trazem em suas obras os mais diversos materiais de 

refugo e visam, com isso, promover reflexões sobre a sustentabilidade enquanto resultado. 

Vik Muniz, por exemplo, é um artista que utiliza diversos materiais de refugo. Sua obra, em 

grande parte, se apropria de materiais que são descartados (Figura 8). Uma de suas séries 

famosas é a coleção “Lixo Extraordinário”, na qual o artista monta cenas utilizando materiais 

diversos encontrados no lixo, como: pneus, baldes, vassouras, latas, pias, entre outros objetos 

inimagináveis. 

Figura 8 - Mulher passando (Isis), de Vik Muniz 

 
Fonte: Livro Vik Muniz9 

 

Outro artista que segue uma linha parecida, é o Raimundo Rodriguez, que faz a 

reciclagem de diversos materiais em suas obras de arte, usando, principalmente, latas e 

objetos do cotidiano. Lembro-me de quando vi sua obra pessoalmente, pela primeira vez, na 

“SP Arte” – feira de arte que acontece na cidade de São Paulo. Fiquei impactado com a 

 
9 LAGO, P. C. Vik Muniz Catalogue Reisonné: 1987-2015, v. 2, Rio de Janeiro: Capivara, 2015, p.697.  
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ousadia e genialidade das obras. Gastei um bom tempo passando pelas artes (Figuras 9 e 10) e 

cobrindo-as com meu olhar atento a cada detalhe. 

Figura 9 - Obra O jardim das delícias, de Raimundo Rodriguez 

 
Fonte: Brasil Art10. 

 

Figura 10 - Raimundo Rodriguez e sua obra 

 

                                           Fonte: Digestivo Cultural11. 

 

O próximo artista que quero citar, aqui, é Farnese de Andrade, já falecido, mas que 

também trabalhava com materiais de refugo. Suas matérias-primas eram tocos de madeira, 

brinquedos velhos, santos, pedaços de móveis quebrados, materiais descartados ou de segunda 

mão. Ele os reutilizava em sua construção pictórica, dando um ressignificado para a história 

afetiva de cada objeto (Figuras 11 e 12). 

 
10 Disponível em: https://brasilart.wordpress.com/tag/julian-schnabel/. Acesso em: 15 jan. 2021 

11 Disponível em: 

https://www.digestivocultural.com/pressreleases/pressrelease.asp?codigo=5005&titulo=Raimu 

ndo_Rodriguez_participa_da_SP_Arte_2015. Acesso em: 15 jan. 2021. 
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Figura 11 – Sem título, de Farnese de Andrade 

 

Fonte: Arte Brasileiros12. 

 

 

Figura 12 - Maleta, de Farnese de Andrade 

 

Fonte: FAMA Museu13. 

 

É importante citar que o artista Arthur Bispo do Rosário, mais conhecido como Bispo 

do Rosário, ganhou um museu de arte contemporânea com seu nome. Ele estudou em uma 

escola de marinheiros, em Aracaju, e isso refletiu em diversas obras. Foi internado em 

hospício chamado Colônia Juliano Moreira, diagnosticado como esquizofrênico-paranoico. 

Em uma de suas crises, ocasionada por conflitos com outros internos, Bispo do Rosário se 

trancou em uma cela por sete anos e dedicou-se à produção artística. Sua produção era 

baseada em linhas que ele desfiava de uniformes e tecidos velhos e, também, por objetos do 

cotidiano (Figura 13), como nos mostra Mazeto (2020): 

O artista bordava com as linhas que desfiava de uniformes velhos dos internos e 

utilizava objetos domésticos como canecas, vassoura, papelão e fios de varal, além 

de objetos proibidos na Colônia, como agulhas, obtidas através da amizade com 

outros pacientes. (MAZETO, 2020)  

 

 
12 Disponível em: https://artebrasileiros.com.br/arte/o-rigor-afetivo-de-farnese-na-integra/. Acesso em: 15 jan. 

2021. 

13 Disponível em: https://famamuseu.org/2020/farnese-de-andrade/. Acesso em: 15 jan. 2021. 
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É importante destacar que as obras produzidas fazem referência ao cotidiano, ao 

simples, ao diário, para que causem efeito no espectador, pois “[...] toda obra significativa 

volta à cotidianidade e seu efeito sobrevive na cotidianidade dos outros” (HELLER, 2004, 

p.27).  

Figura 13 – Obra de Bispo do Rosário 

 

Fonte: Ana Branco14. 

 

Assim, inspirado por grandes artistas com suas desconstruções artísticas, coloquei a 

“mão na massa” para a produção artística dessa pesquisa. Saí da minha “zona de conforto” e 

precisei enfrentar as dificuldades proporcionadas pelos materiais coletados, que nunca antes 

havia utilizado na produção da minha arte. 

 

4.1 Coleta de materiais 

 

Desenvolver objetos, a partir de materiais de refugo de marcenarias, parecia ser uma 

tarefa fácil, mas descobri que não foi. Antes, mostrou ser um desafio a construção de uma 

linguagem artística com materiais totalmente contrários ao usual. Então, precisava olhar para 

as coisas e reprogramar as construções de arte. 

A coleta iniciou-se pela oficina desativada, situada na BR-265, Km 263, próximo ao 

distrito do Rio das Mortes; depois, passei para outras marcenarias, que cito posteriormente, 

nos relatórios das obras de arte. Olhar para uma cena como a apresentada aqui (Figura 14) 

trouxe um mundo de opções. Digo isso porque o material de refugo também pode contemplar 

coisas que foram deixadas de lado e não apenas “o resto” ou o “resíduo”. E ali, na oficina 

abandonada, havia um mundo de possibilidades. 

 
14 Disponível em: https://clickmuseus.com.br/museu-bispo-do-rosario-quando-arte-e-loucura-se-encontram/. 

Acesso em: 11 mar. 2022. 
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Figura 14 - Oficina desativada na BR-265, Km 263 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 Nesse local, encontrei muitos torneados, discos de ferro de serra, pedaços de peças 

entalhadas, esculturas iniciadas e não finalizadas, esculturas que racharam e foram 

descartadas, apliques, pedaços de molduras, peças de ferro que seriam usadas em móveis, 

lustres e luminárias, e muitas outras coisas. Utilizei algumas dessas na produção artística da 

pesquisa e, outras, guardei em meu ateliê, pois certamente serão utilizadas um dia. 

 Iniciei o processo analisando o amontoado de coisas e imaginando o que poderia se 

transformar em um objeto de arte, ou artesanato, ou, mesmo, em um objeto decorativo. 

Comecei a coletar objetos sem ter muita noção acerca do que fazer com eles, enxerguei 

apenas possibilidades. Isolei algumas peças e as fotografei (Figura 15). Vale ressaltar que na 

Figura 15 há a presença, também, da foto da peça pronta, que destaco como uma peça 

decorativa. 

Figura 15 - Aplique refugo – isolado – obra pronta 

  
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Espero que as possibilidades apresentadas nessa pesquisa possam inspirar a 

comunidade acadêmica e a comunidade artística a buscarem alternativas para o uso de 

materiais de refugo, não apenas das marcenarias, mas também de outros materiais. Isso irá 
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viabilizar o aproveitamento de diversos materiais e diminuir o descarte, além de gerar renda 

aos artistas. 

 

4.2 Minha produção dos objetos artísticos 

 

O meu desejo como pesquisador é trazer novas possibilidades de utilização de 

materiais de refugo (principalmente resultantes da madeira, como: a serragem, torneados, 

pedaços de esculturas etc.) Tanto para a comunidade científica quanto para a comunidade fora 

dela, como artistas e artesãos que se interessem pelo tema. A utilização da madeira como base 

para as obras, possibilita o reuso de resíduos que seriam descartados. 

Meu objetivo foi fazer objetos cuja execução atendesse tanto a uma capacidade média 

de dificuldade quanto objetos que precisam de mais capacidade técnica. O importante é que 

sempre existe a possibilidade de aproveitamento, por mais simples que seja. 

Os objetos torneados (Figuras 16 e 17) são muito utilizados em marcenarias, eles são 

instalados em diversas partes dos móveis, como: pés de mesas, puxadores de gavetas e portas, 

pés de armários, encostos e pés de cadeiras, castiçais, usados em lustres e tantas outras 

possibilidades. Em diversas obras, utilizei torneados para a execução das peças. 

 

Figura 16 - Torneados no chão da oficina na BR-265, Km 263 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

 
Figura 17 - Cadeira com peças torneadas 

 
Fonte: José Maria Mendonça.
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Durante o processo, precisei recorrer, em alguns momentos, à mão de obra 

especializada: de um torneiro, para a execução de algumas partes da ampulheta que fiz, ou 

mesmo para corte em laser de MDF, para fazer detalhes que pudessem enriquecer a produção; 

e, também, busquei o auxílio de um moldureiro. Essas atividades serão relatadas na descrição 

de cada obra. 

Como citado anteriormente, não registrei os processos criativos de todas as obras, mas 

o suficiente para que os interessados nesta pesquisa possam iniciar uma produção artística 

com resíduos, contribuindo para o meio ambiente.  
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4.2.1 Fiat Lux – Que Haja Luz 

 

DESCRIÇÃO 

 

Feito em madeira reciclada, “Haja luz” é uma obra composta por uma tábua de 

madeira entalhada e pintada com tinta látex. Sem complicações, foi um pedaço de madeira 

encontrado na marcenaria desativada da BR-265, Km 263. Certamente, era uma frente de 

gaveta de algum móvel que não foi utilizada. Com o intuito de dar uma nova finalidade, pode 

ser usado como obra de arte que deverá ser pendurada na parede. 

 

MATERIAIS 

 

- Tábua de madeira encontrada na forma retangular, de 19,5 x 47,2 x 2,5 cm; 

- 200 ml de tinta branca látex, da marca Coral; 

- 50 ml de tinta preta látex da marca Coral; 

- Pincel chato preto Acrilex 8, número 058; 

- Pincel redondo amarelo Tigre 816 14; 

- Fita crepe branca 18mm da marca Adere; 

- Lixa vermelha A257 – 220 Marca Norton; 

- Bandejas de isopor – reuso de produtos de frios (encontradas em supermercados). 

 

COLETA 

 

 A peça para confecção foi coletada na marcenaria desativada da BR-265, Km 263. 

 
Figura 18 - Peça na marcenaria 

  
Fonte: Arquivo pessoal. 
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CONFECÇÃO 

 

1. Com uma lixa, retirei as irregularidades e rebarbas da madeira (Figura 19). 

 

Figura 19 - Lixação da madeira 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

2. Depois, com o pincel redondo, passei a tinta branca na parte da madeira em 

relevo (Figura 20). 

 

Figura 20 - Pintura base com tinta branca 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

3. Em seguida, com o pincel redondo, passei a tinta preta na parte da madeira em 

relevo. Para acertar o alinhamento no limite com o relevo, utilizei o pincel chato 

(Figura 21). 
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Figura 21 - Pintura da parte preta 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

4. Após secar (de acordo com a instrução do fabricante), isolei a parte preta com a 

fita crepe, para evitar manchas e sujeira (Figura 22). 

Figura 22 - Uso da fita crepe 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

5. Fiz diversos tons de cinza, misturando a cor preta com a branca, em diferentes 

proporções, como queria pintar. Reutilizei bandejas de isopor que acompanham 

produtos de frios de supermercados, a fim de contribuir coma preservação do meio 

ambiente (Figura 23). 

Figura 23 - Tintas em tons de cinza 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

6. Entre a pintura de cada tonalidade, esperei a tinta secar, de acordo com as 

instruções do fabricante (Figura 24). 
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Figura 24 - Início da pintura dos entalhes 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Obs.: Optei por deixar as extremidades mais escuras e o centro (onde existe a parte 

arredondada) pintei na cor branca (Figura 25). 

Figura 25 - Pintura dos entalhes em degradê 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

7. Depois, retirei a fita e fiz retoques necessários. A obra está pronta (Figura 26). 

 

 
Figura 26 - Obra Fiat Lux 

   
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Optei por colocar na vertical, pois já havia um furo atrás da madeira. Caso não 

houvesse, compraria um “pendurador” em loja de parafusos e o afixaria na madeira. 
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4.2.2 Casal de Mineiros 

 

DESCRIÇÃO 

 

Feita em madeira reciclada, com torneados que foram descartados. “Casal de 

Mineiros” é uma obra artesanal composta por dois torneados de madeira, pintados com tinta 

látex. Foram encontrados na marcenaria desativada da BR-265, Km 263. Provavelmente, 

seriam utilizados como ponteiras em cadeiras ou pés de mesas. Ganharam uma nova 

finalidade e podem servir de inspiração para artesãos, gerando renda para eles e evitando o 

descarte de materiais que podem ser ressignificados. 

 

MATERIAIS 

 

- 4 torneados de madeira; 

- 100 ml de tinta branca látex da marca Coral; 

- 50 ml de tinta preta látex da marca Coral; 

- 50 ml de tinha marrom claro; 

- 15 ml de tinha vermelha; 

- 100 ml de cola branca para madeira; 

- 50 ml de água; 

- Pincel chato; 

- Pincel fino redondo; 

- Caneta Brush; 

- Lápis HB; 

- Bandejas de isopor – reuso de produtos de frios (encontradas em supermercados). 

 

COLETA 

 

A peça para confecção foi coletada na marcenaria desativada da BR-265, Km 263. 
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Figura 27 - Torneados diversos na marcenaria 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

Figura 28 - Torneados utilizados no Casal Mineiro 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 

CONFECÇÃO 

  

 Irei relatar a confecção da “Mulher Mineira”, sendo que outras obras seguirão o 

mesmo processo. 

 

1. Com uma escova, retirei todos os materiais que estavam grudados nos 

torneados (terra, serragem, outros). 

 

2. Após a limpeza, fiz uma mistura de água (50 ml) e cola branca para madeira 

(50 ml) e passei a solução na parte superior do torneado, local que escolhi para 

desenhar os rostos da mulher e do homem (Figura 29). 
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Figura 29 - Passando cola para base do rosto 

 

 
 

 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

3.  Com um pincel chato, pintei com a tinta marrom claro o rosto, dando duas 

demãos, respeitando o tempo de secagem indicado na embalagem da tinta (Figura 30). 

 
Figura 30 - Pintando o rosto 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

4. Após a secagem, desenhei o rosto da mulher com um lápis. 

5. Pintei os olhos com tinta branca.  

6. Com o mesmo pincel, usei a parte do cabo para fazer bolinhas brancas no 

torneado (Figura 31). 

 
Figura 31- Pintura das bolinhas no torneado 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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8.  Com um pincel fino redondo, pintei a boca de vermelho (Figura 32). 

 

Figura 32 - Pintura da boca 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

9. Com a mesma mistura de água (50 ml) e cola branca para madeira (50 ml), 

passei a solução na parte inferior do torneado, que são os corpos da mulher e do 

homem (Figura 33) e também nos dois torneados pequenos para servirem de chapéus. 

 

 

 
Figura 33 - Impermeabilização com cola e água 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

10. Com a caneta Brush fiz os desenhos dos olhos, nariz, boca e sobrancelhas 

(Figura 34). 
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Figura 34 - Desenhando detalhes do rosto 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

11. Logo em seguida, colei os torneados que representam chapéus, com cola 

branca de madeira e deixei secar até o dia seguinte (Figura 35).  

 

Figura 35 - Colando os torneados que representam chapéus 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

12. A seguir, está a obra “Casal de Mineiros” finalizada (Figura 36). 
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Figura 36 - Casal de mineiros 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

Aproveitando a mesma logística e procedimentos, utilizei também outro par de 

torneados e fiz outro casal de mineiros, mas agora, com detalhes em branco. Os processos são 

idênticos ao relatado neste item 4.2.2. O resultado pode ser constatado abaixo (Figura 37): 
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Figura 37 - Casal de Mineiros com detalhes em branco 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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4.2.3 Jogo de Xadrez 

 

DESCRIÇÃO 

 

Fazer um jogo de xadrez foi um verdadeiro desafio. Além de reutilizar os torneados, 

precisei selecionar e dar formas às peças para se diferenciarem (como rei, rainha, bispo, torre, 

cavalo e peão). Como não jogo xadrez, não estava familiarizado com as peças e pedi auxílio à 

minha aluna, e ajudante, Paula Notório. Essa obra foi feita em madeira reciclada, com 

torneados que foram descartados. Escolhi fazer nas cores azul e preto e detalhes em branco. O 

“Jogo de Xadrez” é uma obra artesanal composta por diversos torneados de madeira, pintados 

com tinta látex. Foram encontrados na marcenaria desativada da BR-265, Km 263. No projeto 

do xadrez, também contei com a ajuda de meu amigo Lucimar Santiago, que tem uma 

pequena marcenaria em sua casa, local onde confecciona molduras e outros objetos 

decorativos. Ele cortou uma chapa de compensado e colocou uma moldura ao entorno do 

tabuleiro para dar um acabamento. 

 

MATERIAIS 

 

- Torneados de diversos tamanhos coletados na marcenaria; 

- 50 ml de tinta branca látex da marca Coral; 

- 150 ml de tinta azul escuro látex da marca Coral; 

- 150 ml de tinta preta látex da marca Coral; 

- 50 ml de tinha marrom claro; 

- 15 ml de tinha vermelha; 

- 100 ml de cola branca para madeira; 

- 50 ml de água; 

- Pincel chato;  

- Cabo de vassoura; 

- Serrinha de mão; 

- Pincel fino redondo; 

- Caneta Brush; 

- Lápis HB; 

- Bandejas de isopor – reuso de produtos de frios (encontradas em supermercados); 
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- Pedaço de Eucatex 49x49 cm; 

- 4 pedaços de moldura preta; 

- Rolinho de espuma; 

- Fita crepe. 

 

COLETA 

 

As peças para a confecção foram coletadas na marcenaria desativada da BR-265, Km 

263 (torneados) e também na serraria de “fundo de horta” de Lucimar Santiago, localizada no 

bairro Guarda-Mor (Eucatex e pontas de molduras).  

 

CONFECÇÃO 

 

Agora, irei descrever a confecção do jogo de xadrez.  

Algumas peças do xadrez (rei, rainha, bispo, torre, cavalo), foram confeccionadas no 

mesmo processo do item 4.2.2. Durante a seleção dos torneados encontrados, optei por 

escolher peças semelhantes que pudessem ser cortadas (com serra) em suas alturas, para dar 

unidade e harmonia na obra (Figura 38). 

 

Figura 38 - Modelos de torneados que serviram para o xadrez 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 Já as peças que representam os peões, foram recolhidas em outro setor da oficina 

(Figura 39), onde eram produzidos os lustres. Os processos de confecção do tabuleiro foram 

diferentes e serão apresentados a seguir: 
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Figura 39 - Torneados jogados na área externa da marcenaria da BR-265, Km 263 

 

 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

1. Para os peões, busquei por torneados pequenos (Figura 40), e pela quantidade 

necessária para compor o jogo de xadrez. O tipo de torneado escolhido era utilizado 

para confecção de lustres, por isso existia um furo (para passar o cano do braço do 

lustre).  

 
Figura 40 - Tipo de torneado escolhido para peões 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Arquivo pessoal 

 
 

2. Para solucionar o furo, optei por utilizar um cabo de vassoura, pois coincidiu 

ser o mesmo diâmetro, facilitando o processo. Com uma serra manual, cortei o cabo de 

vassoura em alturas de 2 cm. Logo em seguida, utilizei uma lixa de madeira A100 da 

marca Carborundum para dar um acabamento no local do corte (Figura 41) 
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Figura 41- Lixando o toco de cabo de vassoura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Arquivo pessoal 

 
 

3. Após lixar, colei o toco no buraco do torneado e pintei de azul para formar um 

chapéu. Em seguida, iniciei a decoração com tinta branca. (Figura 42) 

 

 
Figura 42 - Peão sendo decorado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: arquivo pessoal 

 

 

4.  Após todos os peões ficarem prontos, o próximo passo foi trabalhar no 

tabuleiro. Calculei que, devido ao diâmetro dos torneados, cada quadrado do tabuleiro 

precisava ter 6x6 cm. Sendo oito quadrados em cada lateral do tabuleiro, ele precisava 

ter 48x48 cm. Como eu planejei colocar uma moldura, foi necessário deixar meio 

centímetro em cada lado para que fosse aplicada. 

 Solicitei ao meu amigo, Lucimar Santiago, que cortasse a chapa de eucatex no 

tamanho 49x49 cm. Logo em seguida, utilizei um pratinho de isopor para servir de 

bandeja e também um rolinho de espuma para pintar a madeira de azul. Após secar 

bem, passei uma segunda demão de tinta azul (Figura 43).  
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Figura 43- Pintura de base do tabuleiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

5. Após pintar todo o tabuleiro de azul, risquei novamente os quadrados de 6x6 

cm. Em seguida, utilizei fita crepe para delimitar onde pintei de preto para ajudar a 

ficar reto e alinhado (Figura 44). 

 

Figura 44 - Tabuleiro com fita crepe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

6. Em seguida, utilizei a mesma bandeja de isopor para passar o rolinho com a 

tinta preta. Fiz uso da fita crepe como limite e passei o rolinho, pintando, assim, os 

quadrados de preto (Figura 45).  
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Figura 45 - Pintura dos quadrados de preto 

 
 

 Fonte: Arquivo pessoal 

 
 

7. Após pintar os quadrados que estavam delimitados com a fita crepe, retirei a 

fita e deixei secar até o dia seguinte (Figura 46). 

 

Figura 46 - Retirada da fita crepe 

  
 

 Fonte: Arquivo pessoal 

 

8. No dia seguinte, isolei com fita crepe os outros quadrados que faltaram serem 

pintados de preto. E, novamente, os pintei utilizando um rolinho (Figura 47).  

 

Figura 47- Pintura em preto dos quadrados 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 
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9. Retirei as fitas e, após secar ao toque, enviei para o moldureiro, Lucimar, 

colocar a moldura e fazer o acabamento (Figura 48).  

 

Figura 48 - Tabuleiro pronto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Lucimar Santiago 

 

 

10. Enfim, finalizado, montei o jogo de xadrez (Figura 49). 

 

Figura 49 - Jogo de Xadrez montado 

 
 

 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

 Ao todo foram feitos 2 reis, 2 rainhas, 4 bispos, 4 torres, 4 cavalos e 16 peões (Figura 

50). Os reis e rainhas ficaram com 22 cm de altura x 4,5 cm de diâmetro. Os bispos, com 

altura de 19cm de altura e 4,5 de diâmetro. Os cavalos, com 17 cm de altura e 4,5 cm de 

diâmetro. As torres, com 13,5 cm de altura x 4,5 cm de diâmetro. Os peões, com 6 cm de 

altura e 5 cm de diâmetro. 
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Figura 50 - Peças do xadrez 

 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 
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4.2.4 Castiçais 

 

DESCRIÇÃO 

 

 Os castiçais sempre foram uma grande paixão para mim. Confesso que em uma 

determinada fase de minha vida, comecei a colecionar, mas a casa já estava ficando cheia 

deles e precisei parar. Assim, devido à importância desses artefatos para mim, não poderia 

deixar de produzir castiçais nessa coleção. Os que produzi foram feitos com torneados de 

madeira e flores de ferro, que foram encontrados na marcenaria desativada da BR-265, Km 

263.  

 

MATERIAIS 

 

- 2 torneados de diversos tamanhos coletados na marcenaria; 

- 150 ml de tinta branca da marca Acrilex; 

- 10 ml de amarelo ocre da marca Acrilex; 

- 50 ml de tinta amarelo cádmio escuro da marca Acrilex; 

- 100 ml de tinta azul escuro látex da marca Coral; 

- 30 ml de cola branca para madeira; 

- Pincel chato;  

- Pincel fino redondo;  

- Trincha para limpeza; 

- Furadeira elétrica; 

- Bandejas de isopor – reuso de produtos de frios (supermercado); 

- Lixa A100. 

 

COLETA 

 

 As peças para confecção foram coletadas na marcenaria desativada da BR-265, Km 

263. Estavam em um galpão no segundo andar, com uma parte coberta, amontoadas em um 

canto (Figura 51), e algumas peças estavam espalhadas pelo terraço. Coletei diversas peças de 

ferro, algumas bastante enferrujadas. Abaixo irei mostrar a flor de ferro que coletei (Figura 

52). 
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Figura 51 - Local onde peças de ferro foram encontradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

CONFECÇÃO 

 

1. Separei 2 torneados e 2 flores de ferro. Vou relatar e mostrar o processo de 

apenas um castiçal, tendo em vista que o outro é idêntico (Figura 52). Inicialmente, 

fiz uma boa limpeza nas peças para começar os procedimentos. 

 

Figura 52 - Peças para confeccionar o castiçal 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

2.  Logo em seguida, utilizei uma serra de mão para cortar o pino do torneado 

(Figura 53), para que a flor de ferro encaixasse perfeitamente. 
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Figura 53 - Cortando o pino de madeira 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

3.  Após o corte, encaixei a flor no torneado para verificar se o encaixe seria bom. 

Foi necessário utilizar uma furadeira, com uma broca do diâmetro do pino, que 

estava na flor, para que o encaixe ficasse bom. 

 

Figura 54 - Encaixe da flor no torneado 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

4.  Logo em seguida, com o auxílio de uma lixa, retirei as imperfeições e lixei a 

peça do torneado. 

 

Figura 55 - Lixando o torneado 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 
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5. Com o auxílio de uma trincha, retirei todo o pó do torneado para poder iniciar a 

pintura. 

 

Figura 56 - Limpeza do torneado 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

6. Dei início à pintura do torneado, utilizando um pincel chato e a tinta azul 

(Figura 57). Foram necessárias três demãos de tinta, para que a pintura ficasse 

agradável. 

 

Figura 57 - Pintura do Torneado 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

7. Após finalizada a pintura do torneado, prossegui com os trabalhos. Peguei a 

flor de ferro, passei uma camada da solução de cola branca com água e esperei secar. 

Depois de seca, preparei um amarelo (misturando o amarelo cádmio 70% com 

branco 25% e amarelo ocre 5%) e iniciei a pintura (Figura 58). 

 



81 

 

 

 

 

Figura 58 - Iniciando pintura em amarelo 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

8.  Após secar a primeira demão, com o amarelo que preparei, percebi que 

precisava dar mais 2 demãos dessa cor para ficar bom. Após secar, peguei o amarelo 

cádmio puro e, com um pincel redondo, dei leves pinceladas em cada pétala da flor, 

próximas da sua base (Figura 59). 

 

Figura 59 - Utilizando o amarelo cádmio puro 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

9.  O próximo passo foi preparar uma tinta mais clara para passar nas pontas das 

pétalas, a fim de dar leveza e harmonia à flor. Então, preparei uma tinta com o 

amarelo cádmio 25% e com branco 70% e, com o auxílio de um pincel redondo, dei 

leves pinceladas nas pétalas da flor (Figura 60). 
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Figura 60 - Pintando as pontas das pétalas 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

10. O próximo passo foi passar uma camada de cola branca pura para impermeabilizar 

a flor. 

 

Figura 61- Impermeabilizando a flor com cola branca 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

 
 

11. Após a cola secar, apliquei, também, no furo do torneado e encaixei a flor, 

formando assim o castiçal. Após completamente seco, iniciei a modelagem das 

pétalas, para que a flor de ferro ficasse harmoniosa e bela. 

 

Figura 62 - Modelando a flor de ferro 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 
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 Assim, com as peças secas e modeladas, já podem ser usadas como belos castiçais. 

Optei por fazer em amarelo e azul, por gosto pessoal. Mas, o artesão pode escolher brincar 

com as cores e fazer diversas combinações. Vale ressaltar que não é necessário um talento 

artístico apurado para realizar esse trabalho, sendo possível a qualquer interessado a executar 

esse item. 

  

Figura 63 - Castiçais prontos 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 
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4.2.5 O tempo da natureza está acabando 

 

DESCRIÇÃO 

  

 Acerca de minhas inspirações artísticas, gosto sempre de buscá-las em minhas 

vivências e memórias. Uma delas está ligada à ampulheta. Lembro que na infância – com 

aproximadamente 5 anos de idade – um primo que cresceu comigo, havia recebido de 

presente uma coisa genial, que contava o tempo. Um recipiente de vidro com uma areia 

colorida em seu interior.  

 Durante várias vezes, me vi imaginando como conseguiram fazer aquela “engenhoca” 

em que o furo no vidro era tão pequeno e tão certeiro para passar um fio de areia. Trazendo à 

reflexão sobre o que estamos fazendo com a natureza, no ritmo em que está, o tempo dela está 

acabando. Posso também afirmar que o nosso tempo está acabando; é preciso mudar, é 

preciso renovar a nossa mente. É essa “flecha” que desejei lançar com essa obra.  

 Aqui, vou relatar o processo de construção de uma ampulheta que não contará o 

tempo, mas fará uma menção a isso, trazendo uma mensagem simbólica para o espectador. 

Vou relatar o processo de confecção de uma mini árvore para criar um ambiente de natureza 

dentro da ampulheta. Para a confecção da parte de madeira da ampulheta, recorri à ajuda de 

um torneiro da cidade de Santa Cruz de Minas, conhecido como Bambu, deixo aqui meus 

agradecimentos. Lembrando que as medidas podem variar de acordo com o vidro que será 

utilizado (caso alguém tenha o desejo de reproduzir essa obra). 

 

MATERIAIS 

 

- 2 vasos de vidro; 

- 3 varetas de madeira; 

- 2 discos de madeira para topo e base da ampulheta; 

- Serragem; 

- 100 ml de tinta acrílica na cor verde; 

- 50 ml de tinta acrílica marrom; 

- 50 ml de tinha acrílica branca; 

- 50 ml de tinta acrílica preta; 

- Pote de plástico para preparar a serragem; 
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- Peneira de cozinha; 

- Furadeira com broca de 7/16 mm; 

- Fios de cobre; 

- 200 ml de cola branca;  

- Alicate; 

- Pincel chato; 

- Pinça; 

- Musgo natural; 

- Pedrinhas diversas; 

- 1 palito de picolé; 

- Esponja velha; 

- Ralador de alimentos; 

- 1 folha de papel A4; 

- 1 colher de sopa; 

- 50 cm de fio de nylon. 

 

COLETA 

 

 A madeira utilizada na confecção da ampulheta foi adquirida com o próprio Bambu. 

Isso porque não foi possível encontrar madeiras compatíveis com as medidas necessárias aos 

vasos de vidro (que foram comprados em uma loja de utilitários) que utilizei. Mas, o restante 

do material foi reutilizado. A serragem foi coletada na serraria do meu tio Cacá, que fica 

localizada na Avenida Maria Alves Barbosa, 652, Vila Jardim São José, em São João del-

Rei/MG. Os fios de cobre utilizados na confecção da árvore foram sobras da instalação da 

iluminação do meu ateliê. A bucha usada na copa das árvores foi reutilizada.  

 

CONFECÇÃO 

 

 Algumas etapas de confecção dessa peça vão ser aplicadas também em outras obras. 

São processos mais elaborados que as obras anteriores, mas registrei cada passo para que o 

interessado em reproduzir esta obra tenha o conhecimento necessário para execução.  
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1. A primeira coisa a fazer, foi imaginar como seria minha ampulheta. Em 

seguida, fui em diversas lojas de utilitários procurar por vasos de vidro transparentes 

que fossem semelhantes ao formato de uma ampulheta (Figura 64). Os vasos 

precisavam ter um furo embaixo para que pudesse juntá-los e formar uma ampulheta.  

Figura 64 - Formato do vaso comprado para ampulheta 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

2. Após achar os vasos (que tinham bases parafusadas e foram devidamente 

retiradas), fiz o croqui com as medidas das peças de madeira para a execução (Figura 

65). 

 

Figura 65 - Croquis para ampulheta – topo, base e hastes 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

3. Para a parte de baixo e interna, local em que, na ampulheta, “cai a areia”, fiz 

um croqui e pedi ao torneiro que fizesse um torneado, para realizar uma simulação, 

que ficasse semelhante (Figura 66). 

  

Figura 66 - Croqui da parte de baixo e interna da ampulheta 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 
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4. Fui até a oficina do torneiro e encomendei as peças. Após alguns ajustes, as 

peças ficaram com acabamento e proporções satisfatórios (Figura 67). 

Figura 67 - Base e topo da ampulheta na oficina do torneiro 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

 
 

5. Já no ateliê, realizei as marcações no topo da peça, onde precisava fazer os três 

furos para encaixar as varetas. Fiz os furos com o auxílio de uma furadeira, com broca 

da mesma espessura da vareta (Figura 68).  

 

Figura 68 - Marcações e furos na madeira para ampulheta 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

 
 

6. Para garantir o encaixe, recorri ao auxílio de um estilete para garantir o ajuste 

certo da vareta no furo (Figura 69). 

Figura 69 - Ajuste na vareta para encaixar nos furos 

  
 

 Fonte: Arquivo pessoal 
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7. Para a confecção da árvore, que estará dentro da ampulheta, utilizei, como 

citado, pedaços de fios que sobraram da instalação da iluminação do meu ateliê 

(Figura 70). Com o auxílio do estilete, removi a capa protetora de plástico, 

desencapando os fios de cobre. 

 

Figura 70 - Pedaços de fios para confecção da árvore – antes e após desencapar 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

8. Com o auxílio de um alicate, cortei os fios com, aproximadamente, 20 cm e os 

agrupei. Agrupei o suficiente para formarem um tronco de árvore, com, 

aproximadamente, 1,5 cm de diâmetro (Figura 71). 

 

Figura 71 - Corte dos fios de cobre 

   
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

9. Após agrupar os fios, torci a parte central do aglomerado de fios para formar o 

tronco da árvore. Torci cerca de um terço, deixando um terço para a copa e um terço 

para raízes (Figura 72).  

 

Figura 72 - Torcendo os fios 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 
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10. Agrupei pequenas ramificações dos fios, torcendo para formar raízes (Figura 

73).  

 

Figura 73 - Confeccionando as raízes da árvore 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

11. Após as raízes prontas, agrupei na outra extremidade algumas ramificações 

para formar a copa da árvore.  

 

Figura 74 - Preparação para a copa da árvore 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

12. Para produzir a copa, fui dividindo ao meio e torcendo os fios para formar as 

ramificações e, a cada subdivisão, fiz novas divisões, formando, assim, os galhos da 

árvore (Figura 75). 

 

Figura 75 - Fazendo divisões para os galhos da árvore 

   
 Fonte: Arquivo pessoal 
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13. Após ramificar e torcer os galhos, fiz a modelagem dos fios, formando uma 

copa de árvore (Figura 76). 

 

Figura 76 - Árvore modelada em fio de cobre 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

 
 

14. O próximo passo foi preparar a tinta acrílica para iniciar a pintura da árvore, 

nas cores marrom e preto. Optei por não fazer uma cor uniforme, fui molhando o 

pincel um pouco no preto e um pouco no marrom, sem misturar as duas cores (Figura 

77). Então, fui passando na árvore de fios de cobre, tendo o cuidado de cobrir todos os 

fios, de forma que o material de cobre não ficasse aparente.  

 

Figura 77 - Pintura da árvore de fios de cobre 

   
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

15. Após terminar a pintura, deixei secar até o outro dia para que a tinta ficasse 

bem seca. Iniciei o processo de abrir as pontas da copa da árvore, como indicado com 

a seta (Figura 78). Isso foi necessário para iniciar o processo de fixação da esponja 

triturada que daria suporte para a simulação de folhagem da árvore.  
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Figura 78 - Árvore pintada 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

16. Dando sequência à produção da árvore, utilizei uma esponja velha para simular 

as folhagens. Esfreguei a esponja em um ralador para desfazer o material e deixá-lo 

bem irregular, dando mais naturalidade ao resultado final desejado (Figura79).  

 

Figura 79 - Processo com a esponja 

   
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

17. Peguei a esponja ralada e coloquei em uma bandeja de isopor. Aos poucos, fui 

adicionando a tinta acrílica verde e, com o auxílio de um pincel, fui misturando, até a 

tonalidade ficar do meu agrado (Figura 80). Deixei secar por 2 horas. A partir de 

agora, essa esponja triturada e verde será nomeada por tufos. 

 

Figura 80 – Dando cor à esponja triturada 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

18. O próximo passo foi fazer a amarração dos tufos na árvore, prendendo cada um 

deles em um galho, escondendo as pontas (Figura 81). 
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Figura 81 - Amarração dos tufos na árvore 

   
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

19. Dando prosseguimento, após terminar de amarrar os tufos, fiz os ajustes na 

copa para equilibrar os galhos e dar harmonia à árvore. 

  

Figura 82 - Finalização da amarração dos tufos 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

20.  Após as amarrações, senti a necessidade de dar pinceladas com uma 

tonalidade mais clara de marrom. Misturei 80% de marrom com 20% de branco e 

pintei suavemente as curvas do tronco da árvore (Figura 83). 

 

Figura 83 - Pintando o tronco com marrom claro 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

21. A partir de agora, vou relatar o processo de tingimento da serragem, que será 

usada para simular as folhas da árvore e a vegetação rasteira. Esse processo irá se 

repetir e será citado na execução de outras obras de arte. Em um pote, coloquei, 
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aproximadamente, 1 xícara de serragem e 50 ml de tinta verde e, com o auxílio de um 

palito de picolé, misturei a serragem até ficar o mais homogênea possível.  

 

Figura 84 - Processo de tingimento da serragem 

   
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

22. Logo em seguida, coloquei a serragem em uma bandeja de isopor e esperei 

secar. Após a secagem, peguei outra bandeja de isopor e utilizei uma peneira de 

cozinha para coar a serragem, para que ficasse mais homogênea (Figura 85).  

 

Figura 85 - Secagem e separação da serragem 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

23. A peneira também serviu para desfazer as serragens que estavam grudadas, 

deixando-as soltas, dando melhor qualidade ao acabamento da árvore e da vegetação 

rasteira. A figura abaixo (Figura 86) mostra, na parte esquerda, a serragem sem 

peneirar e, na parte direita, a serragem já peneirada. Utilizei a serragem peneirada.  

  

Figura 86 - Comparação da serragem antes e depois de peneirada 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 
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24. Em seguida, passei cola, com auxílio de um pincel redondo, na copa da árvore 

e joguei serragem verde (Figura 87) para simular as folhinhas da árvore. Deixei secar. 

 

Figura 87 - Passando cola e jogando serragem na copa da árvore 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

25. O próximo passo foi trabalhar nos vidros para montar a ampulheta. Peguei os 

dois vasos, coloquei fundo com fundo e colei com silicone transparente (Figura 88). 

Deixei secar por dois dias. 

 

Figura 88 - Colando os vasos de vidro 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

26. Para fazer a simulação de uma “areia caindo” na ampulheta (no meu caso, seria 

a serragem verde), peguei dois fios de cobre, enrosquei um no outro, como uma 

trança. Em seguida, passei essa trança de fios por dentro do buraco do torneado que 

simularia a areia que caiu dentro da ampulheta. Ao passar a trança no buraco, amarrei 

a ponta em um pedaço de palito de picolé e passei cola (Figura 89). 
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Figura 89 - Instalando o fio - trança - de cobre no torneado 

   
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 
 

27. Então, passei cola na parte de baixo do torneado e o colei no disco que servirá 

como a base da ampulheta (Figura 90). 

 

Figura 90 - Colando o torneado na base da ampulheta 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

28. Dando prosseguimento, passei cola no torneado e na trança de fio de cobre. 

Logo, joguei serragem pura, sem tingimento (Figura 91). Retirei o excesso.  

 

 

Figura 91- Cobrindo o torneado com serragem 

    
 Fonte: Arquivo pessoal 
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  Nessa etapa, porém, não gostei do resultado e decidi fazer o processo 

novamente, mas desta vez com a serragem verde (Figura 92). O segundo resultado foi 

bem mais satisfatório, tendo em vista que a mensagem que quero passar é a de que a 

área verde está acabando. Esperei até o outro dia para continuar para que a cola 

estivesse seca. 

 

Figura 92 - Resultado do torneado coberto com serragem verde 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

29. Coloquei a parte de vidro sobre a base e, com a ajuda de um fio de nylon 

(Figura 93), amarrado na trança de cobre (agora revestida de serragem verde), passei 

pelo furo do vidro. Já deixo relatado que as atividades dos processos realizados dentro 

do vidro foram difíceis de serem registradas, devido aos reflexos ocasionados pelo 

material. 

 

Figura 93 - Colocação da trança de cobre coberta de serragem 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

30. Usei meio palito de picolé para apoiar a trança e, com a ajuda de um alicate, 

amarrei a trança no palito para ela ficar esticada dentro do vidro. Em seguida, joguei 

cola branca para poder ajudar na fixação. 
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Figura 94 - Fixação da trança de cobre no vidro 

    
 Fonte: Arquivo pessoal 

 
 

31. Iniciei o processo de fixação da árvore no interior do vidro. Para isso, fiz uma 

massa de serragem com cola branca. Em uma bandeja, coloquei serragem e fui 

adicionando cola até ficar com uma consistência de massa. Logo em seguida, apliquei 

essa massa na raiz da árvore para servir de suporte (Figura 95).  

  

Figura 95- Preparando a base da árvore 

   
 Fonte: Arquivo pessoal 

  

 

32. Coloquei a cola branca e um pouco de serragem verde dentro do vidro, em 

cima do palito de picolé, que já estava colado. Deixei a serragem ser absorvida pela 

cola e coloquei a árvore. Centralizei a árvore no vidro e esperei, até o dia seguinte, a 

cola secar. (Figura 96) 

 

Figura 96 - Instalação da árvore dentro do vidro 

    
 Fonte: Arquivo pessoal 
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33. Para colocar a serragem ao redor da árvore, utilizei um cone feito com uma 

folha de papel A4. Com uma colher, joguei a serragem no cone e fui colocando-a ao 

redor da árvore, para que a serragem ocupasse todo o entorno da miniatura arbórea 

(Figura 97).  

 

Figura 97- Colocando a serragem ao redor da árvore 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

34. Com o auxílio de um pincel, espalhei a serragem no vidro, de forma que 

cobrisse a raiz da árvore e escondesse a massa de serragem marrom que utilizei como 

base para a árvore (Figura 98). Além disso, precisava estar adequado para representar 

o solo. 

Figura 98 - Ajustando a serragem ao redor da raiz da árvore 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

35. O próximo passo foi criar uma forma de estabilizar a serragem citada no item 

anterior. Então, tive a ideia de criar uma massa de serragem (com a mesma utilizada 

ao redor da árvore), para criar uma capa estabilizadora e não permitir que as serragens 

ficassem soltas no interior do vidro. Aos poucos, fui aplicando e espalhando a massa 

com a ajuda de um pincel.  
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Figura 99 - Preparando e colocando a massa verde para estabilizar as serragens no vidro 

  
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

36. Antes que a cola secasse, utilizei um pedaço de papel higiênico úmido para 

limpar o vidro interno. Para efetuar a limpeza, utilizei uma pinça (Figura 100). 

 

Figura 100 - Limpando o interior do vidro 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

37. Iniciei a colocação de ornamentos no solo do ambiente, como pequenas pedras 

e musgos (Figura 101). 

Figura 101 - Colocando pedras e musgos 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

38. Colei as varetas que sustentam o topo da ampulheta junto à base (Figura 102). 
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Figura 102 - Instalando as varetas na ampulheta 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

39.  Em seguida, instalei o topo da ampulheta. 

Depois de todas as etapas descritas, a peça está pronta (Figura 103). Trata-se de uma 

arte ativista que leva o espectador a refletir sobre o tempo que temos e o que temos feito com 

a natureza. 

Figura 103 - Obra Ampulheta pronta 

 
 Fonte: arquivo pessoal 
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4.2.6 Salve ipê amarelo 

 

DESCRIÇÃO 

 

 O Ipê amarelo sempre foi minha árvore preferida. Meu sonho era ter uma árvore 

florida em meu jardim. Quando construí minha casa, separei um local para ter um ipê 

amarelo. Ainda discreto, floresce a cada ano, alegrando meu jardim. Essa paixão foi 

transformada em arte e, agora, tenho um ipê amarelo e florido o ano todo. Aqui, vou relatar o 

processo de construção de uma mini árvore – um ipê amarelo – sobre um pedestal (um 

torneado que havia sido descartado em uma marcenaria), uma obra de contemplação e 

admiração.  

 

MATERIAIS 

 

- Árvore de fios de cobre (Conforme processos de 7-15 do item 4.2.5); 

- Flores secas statice amarelas; 

- Torneado coletado;  

- Serragem; 

- Alicate; 

- Grampeador de pressão; 

- Musgos naturais; 

- Pedras diversas; 

- 200 ml de cola branca; 

- 100 ml de tinha azul. 

 

COLETA 

 

 O torneado, que serviu como pedestal para o ipê, foi descartado (Figura 104) na 

serraria do meu tio, que fica localizada na Avenida Maria Alves Barbosa, 652, Vila Jardim 

São José, em São João del-Rei / MG. A serragem utilizada também foi coletada nessa serraria. 

Já os fios de cobre, utilizados na confecção da árvore, foram sobras da instalação da 

iluminação do meu ateliê. Por sua vez, as flores amarelas do ipê foram reutilizadas de um 
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buquê de sempre-vivas que ganhei de um casal de amigos, por ocasião da inauguração do meu 

ateliê no Centro Histórico de São João del-Rei / MG.  

 

Figura 104 - Torneado descartado em marcenaria 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

CONFECÇÃO 

 

 As etapas de confecção dessa peça serão repetidas, pois foram aplicadas em outras 

obras que serão citadas durante o processo.  

 

1. A confecção da árvore foi executada com fios de cobre e é idêntica ao processo 

de confecção da árvore da obra do item 4.2.5. Para fazer a árvore, é só seguir os 

processos de nº. 7 a 15.  

 

2. Estando a árvore já pintada, iniciei o processo de colocação das flores 

amarelas. Fui cortando as flores dos cachos, em pequenos raminhos e amarrando-os na 

árvore de cobre (Figura 105). 

 

Figura 105 - Amarração das flores na árvore de cobre. 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 
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3. Com a tinta azul e o auxílio de um pincel redondo, pintei a base de madeira 

torneada que foi encontrada na serraria (Figura 106). Com três demãos, o acabamento 

ficou com a qualidade desejada.  

 

Figura 106 - Pintura do torneado 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

 
 

4. Para afixar a árvore, inicialmente com a mão, ajustei as raízes em cima do 

torneado. Logo em seguida, utilizei o grampeador de pressão para prender as raízes no 

torneado (Figura 107). 

 

Figura 107 - Afixando a árvore 

   
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

5. Para fazer a representação do solo e cobrir os grampos, fiz uma massa de 

serragem (a mesma relatada no processo 31 do item 4.2.5). Passei cola branca nos 

grampos para ajudar na fixação da massa e, logo em seguida, apliquei a massa de 

serragem (Figura 108). Deixei secar por, aproximadamente, duas horas. 
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Figura 108 - Aplicação da massa de serragem 

   
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

 

6. Passei cola branca, com auxílio de um pincel, sobre a superfície que representa 

o solo e, logo após, apliquei a serragem verde (Figura 109), que representa a grama.  

  

Figura 109 - Colagem da serragem verde 

   
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

7. Após deixar secar por, aproximadamente, uma hora, fiz a coleta de barba-de-

pau e de musgo no quintal do ateliê e na casa vizinha. Coletei na rua algumas 

pedrinhas e iniciei a decoração da obra (Figura 110). Tudo foi colado com cola branca. 

 

Figura 110 - Decoração do ambiente 

   
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

8. Apliquei também pequenas flores de statice, para simular que o ipê já estava 

perdendo sua floração, dando mais naturalidade à obra (Figura 111).  
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Figura 111 - Aplicando a statice amarela 

   
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

 

 

9. Após aguardar por, aproximadamente, uma hora para secar tudo, modelei a 

árvore, deixando a copa harmoniosa. O resultado desse processo pode ser contemplado 

na figura 112. 

 

Figura 112 - Obra Salve Ipê Amarelo 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 
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4.2.6 Contemplação 

 

DESCRIÇÃO 

 

 A obra “Contemplação” foi idealizada para trazer ao espectador uma atmosfera 

semelhante à de um mirante. Utilizei um oratório de parede, que estava inacabado e foi 

descartado, para servir de base da mensagem da obra. Inspirei-me em uma paisagem mineira 

com suas montanhas e ipês amarelos, por isso seu charme se dá através do ipê aparelhado, em 

forma de escultura, e ao fundo, pela paisagem pintada. 

 

MATERIAIS 

 

- Árvore de fios de cobre (Conforme processos de 7-15 do item 4.2.5); 

- Flores secas statice amarelas; 

- Oratório de parede inacabado;  

- Serragem; 

- Alicate; 

- Grampeador de pressão; 

- Musgos naturais; 

- Pedras diversas; 

- 200 ml de cola branca; 

- 300 ml de tinha azul acrílica da marca Acrilex; 

- 100 ml de tinta branca; 

- 50 ml de tinta lilás; 

- 50 ml de tinha amarela;  

- 2 “penduradores”; 

- Lixa A100 para madeira; 

- 60 cm de arame; 

- 1 m de fita crepe. 

 

 

 

 



107 

 

 

 

COLETA 

 

 O oratório inacabado foi coletado na serraria do meu pai (Figura 113), que fica 

localizada na BR-265, Km 263, em São João del-Rei / MG. A serragem utilizada foi coletada 

na serraria do meu tio, que fica localizada na Avenida Maria Alves Barbosa, 652, Vila Jardim 

São José, em São João del-Rei / MG. Os fios de cobre utilizados na confecção da árvore 

foram sobras da instalação da iluminação do meu ateliê e as flores amarelas do ipê foram 

reutilizadas de um buquê de sempre-vivas que ganhei de um casal de amigos, por ocasião da 

inauguração do meu ateliê no Centro Histórico de São João del-Rei / MG.  

 

Figura 113 - Oratório de parede inacabado 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

CONFECÇÃO 

 

1. Após a limpeza do oratório, utilizei uma lixa de madeira A100 para remover as 

imperfeições (Figura 114). Meu objetivo não foi deixá-lo liso, para não perder a 

característica de inacabado, mas sim retirar farpas e rebarbas da madeira.  

 

Figura 114 - Lixação do oratório 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

2. Após ter lixado o oratório, dei quatro demãos de tinta azul (Figura 115), que 

foram necessárias para cobrir as farpas e rebarbas que a lixa não conseguiu tirar. Com 
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as quatro demãos de tinta, atingi um acabamento satisfatório. Para pintar, utilizei um 

pincel redondo. 

Figura 115 - Pintura do oratório 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

3. Em seguida, pintei a parte reta do fundo do oratório, sem entalhes, com um tom 

de azul mais claro. Depois, isolei a parede interna do oratório com uma fita crepe, para 

não sujar o que já havia sido pintado (Figura 116). 

 

Figura 116 - Isolando com fita crepe 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

4. Na parte reta, do fundo do oratório, pintei uma vista com montanhas, para fazer 

referência à paisagem mineira (Figura 117). Utilizei diversos tons de azuis, lilás e 

verdes.  

 

Figura 117 - Pintura da paisagem 

   
 Fonte: Arquivo pessoal 
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5. Logo em seguida, iniciei a pintura em primeiro plano: uma vegetação com tons 

de verde claro e amarelos. Inseri, na pintura, algumas árvores verdes e algumas 

amarelas, representando os ipês (Figura 118). 

Figura 118 - Acabamento da pintura da paisagem 

   
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

6. Finalizada a pintura de fundo da paisagem, retirei a fita crepe com cuidado para 

não estragar a pintura (Figura 119). 

Figura 119 - Retirando a fita crepe 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

7. Para confeccionar o ipê amarelo, que seria colocado no oratório, segui o 

processo de confecção da árvore da obra do item 4.2.5. Para fazer a árvore de fios de 

cobre, é só seguir os processos de nº 7 a 15.  

 

8. Para afixar as flores amarelas, segui o processo 2 da obra do item 4.2.6. 

9. Após pronto, posicionei o ipê amarelo dentro do oratório e, com o auxílio de 

um grampeador de pressão, o prendi. (Figura 120) 
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Figura 120 - Fixando o ipê amarelo no oratório. 

   
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

  
10. Para fazer a representação do solo e cobrir os grampos, fiz uma massa de 

serragem (a mesma relatada no processo 31 do item 4.2.5).  

 

11. Todo o processo do solo e da decoração da paisagem, é o mesmo relatado nos 

processos de 6 a 8 da obra, do item 4.2.6.  

 

12. Para simular a vegetação, que estava pintada em primeiro plano, com tons de 

verdes claros (Figura 121), utilizei fios de uma trincha. Tingi-os de verde, da mesma 

maneira que tingi a serragem, como relatado nos processos 21 a 23, da obra do item 

4.2.5. Também inseri pedrinhas que coletei na rua. 

 

Figura 121 - Inserindo elementos da natureza 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

 
 

13. O próximo passo foi pensar em uma maneira de pendurar o oratório. Decidi 

colocar um arame, que foi amarrado em dois “penduradores”, que comprei em uma 

casa de material elétrico (Figura 122). Com o auxílio de uma parafusadeira, inseri os 

parafusos sem furar a madeira, previamente. 
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Figura 122 - Instalando o arame no verso do oratório 

   
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

14. O resultado para o ipê no oratório foi melhor do que o esperado. Ao ver a obra 

pronta (Figura 123), fiquei um tempo em estado de contemplação. Durante alguns 

minutos, fiquei pensando qual seria o nome da obra, e, por fim, decidi que seria 

"Contemplação”. 

Figura 123 - Obra Contemplação 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 
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4.2.7 Banquete de natureza 

 

DESCRIÇÃO 

 

 Certa vez, a serraria do meu pai recebeu uma encomenda para fazer diversas 

minimesas; a obra é conhecida popularmente como “Mesa Leque” (Figura 124). Confesso que 

não me recordo para quem foi e nem para qual finalidade. Recordo-me, porém, que fizeram 

uma peça extra e ela ficou, durante longos anos, depositada em um canto da marcenaria, até o 

dia em que resolvi limpá-la e guardá-la para mim. Acredito que ela esteve guardada comigo, 

pelo menos, por 10 anos. No entanto, agora, ela virou uma obra de arte.  

 Nesta obra, quis trazer uma reflexão das árvores que são cortadas para serem utilizadas 

na produção de móveis. Pela experiência que tenho em acompanhar a produção de móveis, 

posso arriscar a dizer que uma mesa deste modelo, com, aproximadamente, 1,50 m de 

diâmetro, gasta uma quantidade de madeira que corresponde a 2 árvores de 10 m de altura. 

Espero que possa trazer ao amigo leitor, e a todos os espectadores que virem algum dia essa 

obra, em alguma exposição ou coleção, uma reflexão sobre o desmatamento. 

Figura 124 - Mesa leque 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

MATERIAIS 

 

- Árvore de fios de cobre (Conforme processos de 7-15 do item 4.2.5); 

- Flores secas statice roxas; 

- Mesinha leque de 41 cm de diâmetro x 27 cm de altura;  

- Serragem; 

- Alicate; 

- Grampeador de pressão; 

- Musgos naturais; 

- Pedras diversas; 
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- 200 ml de cola branca; 

- 100 ml de tinta verde acrílica da marca Acrilex; 

- 50 ml de tinta branca; 

- Pincéis diversos. 

 

COLETA 

  

 A mesinha foi coletada, conforme relato na descrição, na serraria do meu pai, que fica 

localizada na BR-265, Km 263, em São João del-Rei / MG. A serragem utilizada foi coletada 

na serraria do meu tio, que fica localizada na Avenida Maria Alves Barbosa, 652, Vila Jardim 

São José, em São João del-Rei / MG. Já os fios de cobre utilizados na confecção da árvore, 

foram sobras da instalação da iluminação do meu ateliê. Por fim, as flores amarelas do ipê 

foram utilizadas de um buquê de sempre-vivas que ganhei de um casal de amigos, por ocasião 

da inauguração do meu ateliê no Centro Histórico de São João del-Rei / MG.  

 

CONFECÇÃO 

 

1. Passei cola no tampo da mesa, deixando alguns lugares livres, para que o 

tampo da mesa pudesse aparecer no final (Figura 125). Rapidamente, antes que a cola 

secasse, joguei serragem (de cor natura). Em seguida, retirei o excesso, simplesmente 

tombando a mesa e deixando cair a serragem que não colou. 

 

Figura 125 - Colando serragem no tampo da mesa 

    
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

2. Para confeccionar o ipê roxo a ser colocado sobre a mesa, segui o processo de 

confecção da árvore da obra do item 4.2.5. Para fazer a árvore de fios de cobre, basta 

seguir os processos de nº 7 a 15. 
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3. Para afixar as flores roxas, segui o processo 2 da obra, do item 4.2.6. 

 

4. Após confeccionado o ipê roxo, posicionei-o sobre a mesa e, com o auxílio de 

um grampeador de pressão, o prendi sobre o tampo (Figura 126). 

 

Figura 126 - Prendendo o ipê roxo sobre a mesa 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

5. Colei algumas pedras sobre o tampo da mesa (Figura 127).  

Figura 127 - Colando pedras sobre o tampo da mesa 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

6.  Percebi que a serragem em cor natural, colada sobre o tampo, havia ficado sem 

graça; então, decidi recobrir o tampo da mesa com serragem na cor verde. O 

tingimento foi feito conforme relatado nos processos 21 a 23 da obra, do item 4.2.5.  

7. Em seguida, iniciei o processo para cobrir a serragem natural que havia sido 

colada no tampo. Passei cola branca, com um pincel redondo fino, entre as raízes da 

árvore (Figura 128), para evitar que a cola recaísse sobre as raízes. 
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Figura 128 - Passando cola entre as raízes 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

8. Em seguida, passei cola ao redor da árvore com um pincel maior e iniciei a 

colagem da serragem verde (Figura 129). Realizei o processo por etapas, porque, 

como já havia serragem colada sobre o tampo, ela estava absorvendo a cola muito 

rápido e estava secando.  

Figura 129 - Cobrindo o tampo com serragem verde 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

9. Após cobrir com serragem verde toda a área que estava anteriormente com a 

serragem de cor natural, retirei todo o excesso de serragem verde, com o auxílio de um 

pincel (Figura 130). 

Figura 130- Tirando o excesso de serragem verde do tampo 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

10. Após deixar secar, por aproximadamente duas horas, iniciei a ornamentação 

com musgos e barba-de-pau (Figura 131). Também colei pequenas flores de statices 

roxas, embaixo da copa da árvore, para simular que as flores haviam caído ao chão. 



116 

 

 

 

Figura 131 - Ornamentando o tampo da mesa 

   
 Fonte: Arquivo pessoal 

 Pronto, dessa forma, foi executada mais uma obra que traz uma reflexão sobre a 

natureza e sua importância, oferecendo um banquete aos olhos, com um ipê roxo sobre a mesa 

(Figura 132). 

Figura 132 - Obra Banquete de Natureza 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 
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4.2.8 Quadro silhueta de árvore 

 

DESCRIÇÃO 

 

 Em uma de minhas visitas às marcenarias, observei várias pontas de tábuas que foram 

descartadas (Figura 133). As tábuas, que são normalmente de assoalho ou de parede (quando 

são retiradas de casas feitas de madeira, como as vindas do sul do país), são utilizadas nas 

marcenarias para fazer tampos de mesas de centro, mesas de jantar, de aparadores; como 

também, portas e laterais de armários, criados, estantes, cômodas etc. Decidi coletar essas 

pontas de tábuas e trazer para o ateliê. Com elas, desenvolvi diversos quadros de pequeno 

porte com mensagens reflexivas e alguns artivistas, oferecendo ao leitor ou ao espectador a 

percepção do que pode ser feito com a reutilização de materiais descartados.  

Figura 133 - Pontas de madeiras descartadas 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

 Nesta obra, destaquei a silhueta de uma árvore, coberta com serragem verde. Aqui, 

recorri à ajuda de um profissional de corte a laser em MDF (que já é um produto feito 

principalmente de pó de serra reaproveitado e resina).  

MATERIAIS 

- 2 parafusos; 

- 1 “pendurador”; 

- 1 parafusadeira elétrica; 

- 1 ponta de tábua; 

- Serragem;  

- 100 ml de cola branca para madeira; 

- Pincel redondo; 
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- 1 folha A4; 

- 1 árvore cortada no laser em MDF; 

 

COLETA 

  

 A madeira e a serragem utilizadas foram coletadas na serraria do meu tio, que fica 

localizada na Avenida Maria Alves Barbosa, 652, Vila Jardim São José, em São João del-Rei 

/ MG.  

 

CONFECÇÃO 

 

1. Busquei referências de árvores e fiz diversos croquis para servir de moldes 

(Figura 134). Em seguida, levei os moldes para uma empresa de comunicação visual, 

que presta serviços de corte em MDF. Lá, meus desenhos foram escaneados e o 

projeto foi executado.  

 

Figura 134 - Croquis das árvores 

 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

2. Para obter a serragem verde, fiz conforme relatado nos processos 21 a 23 da 

obra do item 4.2.5. 
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3. O próximo passo consistiu em passar cola branca com um pincel, em um terço 

da tábua e, também, na árvore de MDF (Figura 135). 

 

Figura 135 - Passando cola na tábua e na árvore de MDF 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

4. Em seguida, apliquei a serragem verde na árvore (Figura 136) e, também, na 

tábua, deixando a cola branca absorver a serragem.  

Figura 136 - Aplicando a serragem verde na árvore 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

5. Retirei o excesso de serragem da árvore e da tábua (Figura 137), simplesmente 

batendo com a mão no verso do quadro.  

 

Figura 137 - Tábua com a serragem colada 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 
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6. Utilizando cola branca, colei a árvore na tábua, posicionando-a na linha 

horizontal de serragem que foi aplicada na madeira (Figura 138). Após esse 

procedimento, deixei secar de um dia para o outro. 

Figura 138- Colando a árvore na tábua 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

7. Após a secagem, com o quadro pronto, coloquei o “pendurador”, na parte 

superior central da tábua, com o auxílio de uma parafusadeira elétrica (Figura 139). 

 
Figura 139 - Afixando o “pendurador” no quadro - imagem meramente ilustrativa 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

O resultado final foi a silhueta de uma árvore em uma paisagem plana (Figura 140), 

em tom de verde. A obra traz uma reflexão do verde da natureza, que está sendo devastado 

pela ambição humana.  
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Figura 140 - Quadro silhueta de árvore 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

 Aproveitei a ideia e fiz outro quadro, com outro formato de árvore que desenhei 

(Figura 141). 

Figura 141 - Silhueta de árvore II 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 
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4.2.9 – Quadro tempos sombrios 

 

DESCRIÇÃO 

 

 Temos vivido tempos sombrios, em relação às questões ambientais, por isso idealizei 

uma obra com fundo preto para representar a ausência de luz. Utilizei as árvores como fonte 

de luz, uma solução para diversos problemas ambientais que enfrentamos frente ao 

desmatamento. Para dar destaque às árvores, utilizei de um recurso conhecido como folha de 

prata (Figura 142), dando brilho e um contraste com o fundo. 

Figura 142 - Folha de prata 

 
 Fonte: arquivo pessoal 

 

MATERIAL 

 

- Ponta de tábua de madeira; 

- 3 árvores de MDF; 

- 50 ml de verniz mordente; 

- 10 folhas de prata; 

- 2 pincéis macios chatos; 

- 50 ml de laca chinesa; 

- 2 parafusos; 

- 1 “pendurador”; 

- 1 parafusadeira elétrica; 

- 50 ml de tinta Látex preta;  

- 1 bandeja de isopor reutilizada. 
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COLETA 

 

 A madeira e a serragem utilizadas (Figura 143) foram coletadas na serraria do meu tio, 

que fica localizada na Avenida Maria Alves Barbosa, 652, Vila Jardim São José, em São João 

del-Rei / MG.  

Figura 143 - Pontas de tábuas e tocos de madeira 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

CONFECÇÃO 

 

1. Com um pincel macio, pintei a tábua que utilizei para produzir o quadro 

(Figura 144). 

2. Para a produção das árvores de MDF (Figura 144), segui o processo de 

produção nº 1 da obra do item 4.2.8. 

 

Figura 144 - Quadro pintado de preto com árvores em MDF cru 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

3. Em seguida, coloquei, aproximadamente, 30 ml de verniz mordente em uma 

bandeja de isopor. O verniz mordente tem a finalidade de colar a folha de prata na 

superfície onde foi aplicado, por ter uma consistência parecida com a do leite, quando 

é aplicado sobre uma superfície, e seca, fica com uma textura de cola. Com um pincel 

macio, passei o verniz mordente nas árvores de MDF (Figura 145) e deixei secar, 

segundo as instruções do fornecedor.  
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Figura 145 - Aplicando o verniz mordente 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

4. Após o tempo de secagem, indicado na embalagem do verniz mordente, iniciei 

o processo de aplicação da folha de prata. Usei as mãos para colocar pequenos 

pedaços da folha de prata e, em seguida, utilizei um pincel macio para ajudar na 

acomodação e aderência da folha na árvore (Figura 146). 

 

Figura 146 - Aplicando a folha de prata 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

5. Terminada a aplicação da folha de prata (Figura 147), esperei cerca de 2 horas 

e usei o pincel chato para retirar as rebarbas (excesso) das folhas de prata que não 

colaram no MDF.  

 

Figura 147 - Aplicação da folha de prata finalizada 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

6. O próximo passo foi aplicar a laca chinesa. Utilizei um pincel macio-chato, 

passei uma demão e esperei secar (Figura 148). 
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Figura 148- Aplicando a laca chinesa 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

7. No verso, apliquei o “pendurador”, conforme processo 7 da obra do item 4.2.8. 

 

8. Em seguida, repeti o processo nas outras árvores de MDF. Finalizadas as três 

árvores, colei-as na madeira pintada de preto (Figura 149), terminando, assim, mais 

uma obra. 

 

Figura 149 - Quadro com árvores prateadas coladas 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 
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4.2.10 Natureza é nosso tesouro 

 

DESCRIÇÃO 

  

 Em minha produção artística, há muita influência do barroco e esse fato reflete 

também nessa pesquisa. Nesta obra, desejei colocar uma roupagem de tesouro em um símbolo 

que adotei nessas produções - a árvore. Para representar o tesouro, coloquei a árvore dourada 

em uma tábua coletada em uma marcenaria. 

  

MATERIAL 

 

- Ponta de tábua de madeira; 

- 1 árvore de MDF; 

- 20 ml de verniz mordente; 

- 3 folhas de ouro; 

- 2 pincéis macios chatos; 

- 20 ml de laca chinesa; 

- 2 parafusos; 

- 1 “pendurador”; 

- 1 parafusadeira elétrica; 

- 50 ml de tinta látex azul; 

- 1 bandeja de isopor reutilizada; 

- 20 ml de cola branca. 

 

COLETA 

 

 A madeira utilizada (Figura 150) foi coletada na serraria do meu tio, que fica 

localizada na Avenida Maria Alves Barbosa, 652, Vila Jardim São José, em São João del-Rei 

/ MG.  
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Figura 150 - Madeiras descartadas 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

CONFECÇÃO 

 

1. Utilizei uma ponta de tábua que havia sido descartada na marcenaria. Para 

pintar a madeira, usei tinta azul (Figura 151), sendo que foram necessárias 2 demãos 

de tinta. 

Figura 151 - Pintando a madeira 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

2. Para a produção das árvores de MDF (Figura 144), segui o processo de 

produção nº 1 da obra do item 4.2.8. 

3. Em seguida, iniciei o processo de aplicação de folha de ouro na árvore de 

MDF, que é o mesmo processo relatado nos números de 3 a 6 da obra, do item 4.2.9. 

4. No verso, apliquei o “pendurador”, conforme processo 7 da obra do item 4.2.8 

5. Utilizei cola branca para afixar a árvore dourada na madeira, finalizando assim 

mais uma obra (Figura 152). 
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Figura 152 - Obra Natureza nosso tesouro 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

Aproveitei a mesma ideia e os processos e fiz mais uma obra (Figura 153), para 

compor um conjunto com essa apresentada aqui. 

 

Figura 153 - Obra “Natureza é nosso tesouro” 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 
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4.2.11 Obra viva a natureza 

 

DESCRIÇÃO 

 

 Desbravar entulhos de madeira foi minha saga nos dias em que percorri algumas 

marcenarias. Olhar para os montes de filetes e pontas de madeira e poder vislumbrar obras de 

arte prontas, como disse anteriormente, foi um grande desafio. Nesta obra, decidi, 

simplesmente, fazer um quadro decorativo para aproveitar uma árvore de MDF que estava 

pronta e, também, uma ponta de tábua de madeira que havia coletado. Gosto muito da 

combinação das cores azul e vermelho (influência de um cliente arquiteto, chamado João 

Mansur, que muito utiliza essa combinação). Quis mostrar, nessa obra, que materiais de 

refugo também podem ser direcionados para decoração. 

 

MATERIAL 

 

- Ponta de tábua de madeira; 

- 1 árvore de MDF; 

- 2 pincéis macios chatos; 

- 2 parafusos; 

- 1 “pendurador”; 

- 1 parafusadeira elétrica; 

- 100 ml de tinta látex azul; 

- 1 bandeja de isopor reutilizada; 

- 20 ml de cola branca para madeira. 

 

COLETA  

 

 A madeira utilizada foi coletada na Marcenaria Jacaré (Figura 154), que fica localizada 

na Rua Nazaré Cândido, 156, bairro Lenheiro, São João del-Rei - MG. 
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Figura 154 - Marcenaria Jacaré 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

CONFECÇÃO 

 

1. Para a produção das árvores de MDF (Figura 155), segui o processo de 

produção nº 1 da obra do item 4.2.8. 

Figura 155 - Árvore de MDF 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

2. Pintei a árvore de azul, com o auxílio de um pincel (Figura 156). Foram 

necessárias três demãos. 

Figura 156 - Pintura da árvore em azul 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

3. Utilizei uma ponta de tábua que havia sido descartada na marcenaria. Optei por 

deixar a pátina vermelha desgastada pelo tempo, mas usei tinta azul para pintar a parte 

inferior da madeira, deixando um barrado azul. Foram necessárias 2 demãos de tinta. 
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4. Utilizei cola branca para afixar a árvore dourada na madeira. Usei pequenos 

retalhos de MDF para colar entre a árvore e a madeira (Figura 157), para dar a 

impressão de que a árvore está suspensa. 

Figura 157 - Colando a árvore na madeira 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

5. No verso, apliquei o “pendurador”, conforme processo 7 da obra do item 4.2.8. 

6. Deixei secar de um dia para o outro, finalizando, assim, a obra. 

Figura 158- Obra Viva a Natureza 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 
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4.2.12 – Quadro coração 

 

DESCRIÇÃO 

  

 Por, aproximadamente, 6 meses durante minha pesquisa, pedi, ao meu amigo 

moldureiro, que guardasse pontas de molduras, que seriam descartadas em sua pequena 

marcenaria. Ele guardou e pedi que fizesse pequenas molduras com aquelas sobras, pois 

virariam obras de arte. Como meu coração estava radiante durante a produção artística dessa 

pesquisa, decidi consolidar isso e fazer um quadro de coração. Para ter uma unidade, diante de 

obras tão diversas, decidi usar as flores secas, as statices, que foram usadas também na 

confecção dos ipês. As flores amarelas do buquê que ganhei, acabaram; por esse motivo 

precisei encomendar um molho de flores statices em uma flora. Elas precisavam estar secas 

(por isso o nome popular Sempre Vivas). Gostei tanto do coração que fiz, que, após vê-lo 

pronto, decidi fazer mais.  

 

MATERIAL 

 

- Pontas de molduras; 

- Flores statices amarelas; 

- Impressora, notebook e Internet; 

- Folha A4; 

- Tesoura; 

- 1 retalho no tamanho A4 de papel de parede; 

- 2 parafusos; 

- 1 “pendurador”; 

- 1 parafusadeira elétrica; 

- 50 ml de tinta látex azul; 

- 1 bandeja de isopor reutilizada; 

- 1 caneta preta; 

- Vidro; 

- 100 ml de cola branca para madeira; 

- 1 pincel. 
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COLETA 

  

 As pontas de molduras e o eucatex utilizados, foram coletados na Oficina do Lucimar, 

que fica localizada no fundo de sua residência, na Rua Delegado José Lima, 203ª, bairro 

Guarda Mor, São João del-Rei – MG. 

 

CONFECÇÃO 

 

1. Solicitei ao amigo moldureiro, Lucimar, que fizesse molduras com as pontas 

que ele guardou (Figura 159). Foram diversas molduras em tamanhos variados. Pedi 

também que preparasse um eucatex para colocar no fundo da moldura (cumprindo a 

finalidade de uma tela), para que servisse de suporte para receber o coração. 

 

Figura 159 - Moldura e eucatex 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

2. Em seguida, procurei na Internet uma figura de coração. Imprimi em uma folha 

A4 e recortei o coração (Figura 160). 

Figura 160 - Coração recortado 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

3. Recortei a folha de papel de parede (sobra que ganhei de uma loja de decoração 

da cidade de São João del-Rei), do tamanho do eucatex (Figura 161). 
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Figura 161 - Recortando a folha de papel de parede 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

4. Com o auxílio de um pincel, passei cola no eucatex e colei a folha de papel de 

parede, que, a partir de agora, chamarei de base.  

5. Coloquei o coração recortado sobre a base e com um lápis, risquei o formato 

do coração (Figura 162). 

Figura 162 - Riscando o coração utilizando o molde 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

6. Com o auxílio de uma tesoura, tirei as flores de statices de seus galhos (Figura 

163), para serem aplicadas na base. 

Figura 163 - Corte das statices 

   
 Fonte: Arquivo pessoal 

7. Em uma bandeja de isopor, coloquei cola branca e fui imergindo as bases das 

pequenas flores na cola (Figura 164). 
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Figura 164 - Imergindo as flores pela base na cola 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

8. Colei as flores na base, seguindo a direção e limite do risco que fiz (Figura 

165).  

 

Figura 165 - Colando as flores na base 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

9. Repeti o procedimento com as flores (Figura 166), até preencher totalmente o 

espaço do coração.  

Figura 166 - Preenchendo o coração com statices 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

10. Após a cola secar, colei uma nova camada de flores (Figura 167), para o 

coração ficar mais cheio e harmonioso. 

  



136 

 

 

 

Figura 167 - Colocando a segunda camada de statices 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

11. Coladas as flores da nova camada, não estava gostando muito do contraste com 

a estampa do papel de parede colado na base. Por isso, decidi pintar a base de azul, 

que deu maior destaque ao coração (Figura 168). 

Figura 168 - Pintando a base de azul 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

12. Deixei tudo secar até o outro dia. Após seco, enviei o coração para o 

moldureiro finalizar colocando o vidro e afixando a base na moldura. Pronto, mais 

uma obra finalizada (Figura 169).  
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Figura 169 - Quadro com coração finalizada 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

 Como relatei na descrição, decidi fazer mais duas obras de coração. Uma com statices 

amarelas e fundo lilás (Figura 170), e outra, com statices brancas e base em preto (Figura 

171). Essas obras abrem muitas possibilidades para artistas e artesãos, que podem fazer os 

corações de diversos materiais. 
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Figura 170 - Coração amarelo com fundo lilás 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 171 - Coração branco com fundo preto 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 
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4.2.13 – Quadro espadas 

 

DESCRIÇÃO 

 

 Muitas vezes, ao ver uma exposição de arte contemporânea, ficava me questionando o 

que seria arte. Claro que já relatei como tive que “pensar fora da caixa", para executar essa 

pesquisa e produções artísticas, mas, quero deixar registrado que esta obra foi uma das que 

mais me diverti em sua elaboração e execução.  

 Lembro-me de que, quando era criança, na marcenaria do meu pai, ficava próximo à 

serra elétrica, onde os marceneiros igualavam as larguras das tábuas para fazerem tampos de 

mesas. Era comum sair um filete da tábua, que eu pegava e brincava como se fosse espada. 

 Ao ir à marcenaria do meu tio Cacá, encontrei várias “espadas” (Figura 172) e coletei 

diversas. Então, realizei uma obra com esse material, resgatando mais uma memória afetiva e 

ressignificando as “espadas” que foram descartadas. Decidi colar as “espadas” em um eucatex 

e fazer um quadro decorativo. 

  

Figura 172 - Filetes de madeira na serraria 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

MATERIAL 

 

- Filetes de madeira em tamanhos diversos; 

- Pedaço de Eucatex; 

- 4 parafusos; 

- 2 “penduradores”; 

- 1 chave Philips; 

- 400 ml de cola branca para madeira; 

- 1 pincel; 
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- 2 réguas de madeira;  

- 1 martelo; 

- Pregos pequenos. 

 

COLETA  

 

 Os filetes de madeira foram coletados na serraria do meu tio, que fica localizada na 

Avenida Maria Alves Barbosa, 652, Vila Jardim São José, em São João del-Rei / MG.  

 

CONFECÇÃO 

 

1. Separamos os filetes de madeira por tamanhos aproximados (Figura 173), os 

que estavam maiores do que o desejado, quebramos com as próprias mãos – para não 

perder a identidade das pontas lascadas. 

Figura 173 - Separando os filetes 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

2. Desejei que duas das laterais ficassem irregulares, com várias pontas, então, 

colocamos sobre a bancada uma pré-montagem (Figura 174) de como ficaria o 

produto final. 

Figura 174 - Pré-montagem da obra Espadas 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 
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3. Foi necessária uma base de apoio no verso dos filetes de madeira, para facilitar 

a montagem e servir como apoio de sustento à obra. Para isso, cortamos uma chapa de 

eucatex e duas réguas de madeira utilizadas pelo moldureiro para fazer chassis (Figura 

175). 

Figura 175 - Chapa de eucatex e duas réguas 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

4. Colocamos as duas réguas nas extremidades da chapa de eucatex (Figura 176) 

e fixamos com pregos. Logo em seguida, aplicamos os dois “penduradores”. Os furos 

na madeira foram feitos com martelo e prego, após o processo, os pregos foram 

retirados e os parafusos aplicados com uma chave Philips. 

Figura 176 - Réguas e “penduradores” fixados 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

5. Feito isso, iniciamos o processo de colagem dos filetes de madeira na chapa de 

eucatex. Para tal, utilizamos um pincel e aplicamos a cola branca sobre a chapa; em 

seguida, colocamos cada filete, de maneira que a chapa de eucatex ficasse 

inteiramente coberta. (Figura 177) 

Figura 177 - Colando os filetes de madeira no eucatex 

  
  Fonte: Arquivo pessoal 
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6. Completada a colocação dos filetes, deixamos secar até o dia seguinte para não 

correr o risco de nenhum filete se soltar. 

 

 Optei por deixar os filetes sem acabamento (como uma camada de verniz ou 

cola), para preservar a naturalidade dos filetes. Finalizado o processo, a obra 

“Espadas” ficou pronta (Figura 178). Posso dizer que foi um dos processos mais 

divertidos, devido às memórias da minha infância. Além disso, posso afirmar, 

também, que o resultado final foi diferente de um quadro decorativo com significado 

artístico. 

Figura 178 - Obra Espadas pronta 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

 Com as pontas dos filetes que foram quebradas, fizemos outra obra em 

proporções menores (Figura 179), mas com os mesmos processos e resultados.  
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Figura 179 - Obra Espadas II 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 
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4.2.14 Castiçal Conflitos 

 

DESCRIÇÃO 

 

 A obra “Conflitos” vem celebrar uma parceria com o projeto “Saberes da 

Terra”15. Sob a supervisão do meu orientador, Dr. Mateus Carvalho Martins, “Saberes da 

Terra” é um programa de extensão do curso de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade 

Federal de São João del-Rei – UFSJ, criado em 2011. O programa busca a valorização do uso 

da terra na arquitetura e nas artes, promovendo a preservação e a conservação dos bens 

arquitetônicos e artísticos que utilizam da terra como matéria-prima. O programa realiza 

oficinas teóricas e práticas acerca de técnicas, como: tinta de terra, adobe, taipa de pilão, pau 

a pique, hiperadobe, entre outros. O “Saberes da Terra”, ao qual manifesto, aqui, meus 

sinceros agradecimentos, presenteou-me com cinco tonalidades de tintas feitas com terras da 

região de SJDR. E são essas as tintas que utilizei para pintar a obra “Conflitos”. 

A obra em questão é um castiçal feito de madeira e ferro – ambos reutilizados – que 

trazem uma pintura conflituosa, com referências ao azulejo português e aos grafismos 

indígenas. Decidi fazer essa mistura de conflitos para mencionar os problemas que o Brasil 

viveu, e vive, com as disputas de terra com os indígenas, desde os tempos de Cabral. Espero 

que a obra possa trazer luz às mentes e aos corações dos espectadores e leitores. 

As tintas de terra utilizadas foram fornecidas por uma aluna do projeto “Saberes da 

Terra”. Cada cor é produzida com terra, água e cola branca. As proporções são 1 medida de 

água, 1 medida de terra e ½ medida de água. Os elementos são colocados em um recipiente e 

misturados até que a textura esteja homogênea.  

 

MATERIAL 

 

- 2 torneados; 

- 2 suportes de ferro;  

- Tintas produzidas de terras – em cinco tonalidades diferentes; 

- Pincel chato; 

 
15 XVII SEMEX (UFSJ) - Programa Saberes da Terra: a Educação Patrimonial e o Resgate de Técnicas 

Construtivas Tradicionais. Integrantes: Dafne Castro, Guilherme Peixoto, Henrique Silva e João Januário. 

Orientador: Mateus Carvalho Martins - Arquitetura E Urbanismo (DAUAP). 
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- Pincel fino redondo; 

- 50 ml de cola branca; 

- 100 ml de tinta branca acrílica; 

- 1 lixa nº 100; 

- 1 lapiseira 0.5 mm; 

- 1 serra de mão. 

 

COLETA 

 

Os torneados e os suportes de ferro foram coletados na marcenaria do meu pai, que 

fica localizada na BR-265, Km 263, em São João del-Rei / MG. 

 

Figura 180 - Ambientes onde as peças foram coletadas 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

CONFECÇÃO 

 

1. Após a limpeza do torneado, usei a lixa para dar acabamento na peça e retirar 

imperfeições (Figura 181).  

Figura 181 - Preparando o torneado 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 
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2. Em seguida, com o auxílio de um pincel, passei uma demão de tinta branca sobre o 

torneado de madeira (Figura 182) e, também, uma demão com um tom ocre em um 

dos anéis do torneado. 

Figura 182 - Pintando o torneado 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

3. Fiz algumas folhas semelhantes às que aparecem em pinturas de azulejos 

portugueses e, em seguida, delimitei com tinta preta. Após a secagem, fiz detalhes 

com a tinta preta, usando um pincel fino redondo (Figura 183). 

Figura 183 - Pintando detalhes portugueses 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

4. Logo após a tinta branca secar, risquei com a lapiseira, os desenhos que fazem 

referência aos azulejos portugueses (Figura 184). 
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Figura 184 - Desenhando flores portuguesas 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

5. No anel que pintei de ocre, fiz pequenos riscos para separar em quadrados. Logo 

em seguida, executei grafismos indígenas para contrastar com os outros desenhos 

(Figura 185). 

Figura 185 - Pintando grafismos 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

6. Pintei as flores com a tinta ocre e, com um pincel fino, fiz os detalhes da flor com 

a tinta preta (Figura 186). 

Figura 186 - Fazendo detalhes nas flores 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

7. Em seguida, com a tinta avermelhada, fiz os grafismos na parte onde fiz a pintura 

base de ocre (Figura 187). 
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Figura 187 - Fazendo grafismos 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

8. Com o cabo do pincel, fiz bolinhas com a tinta avermelhada em um detalhe do 

torneado que estava com a base em tinta preta (Figura 188). 

Figura 188 - Pintando bolinhas no torneado 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

9. Com o auxílio de um alicate, arranquei o pino que estava no interior do suporte de 

vela e com uma serra manual, cortei o cano para encaixar no torneado (Figura 

189). 

Figura 189 - Cortando o cano do suporte 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

10. Utilizando a cola branca, fixei o suporte de ferro no torneado, deixando secar até o 

dia seguinte. Com isso, a peça já está finalizada e pronta para a ser exposta e 

divulgada. 
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Figura 190 - Castiçais Conflitos prontos 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 
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5 DEMAIS PRODUTOS DA PESQUISA 

5.1 Catálogo Virtual 

 

As obras de arte apresentadas no relatório do capítulo 4 estão inseridas no catálogo 

virtual que está disponibilizado aqui e no site do PIPAUS.  

A obra de arte tem um papel importante dentro de sua época. Ela é capaz de transmitir 

uma mensagem de reflexão, pois “tem sentido dentro de sua época e está condicionada aos 

paradigmas vigentes nesse momento histórico.” (ZAMBONI, 2006, p.40). Fazer um catálogo 

é uma nobre tarefa de registrar essas obras. Por esse catálogo, informações podem ser 

perpetuadas e as pessoas que não puderam vislumbrar fisicamente a obra de arte podem 

acessá-la.  

Nas obras apresentadas nesse catálogo, tentei trazer originalidade, mesmo quando 

utilizo peças barrocas – dei um tom contemporâneo a elas – o que traz valor à obra, como 

afirma Heinich (2014, p.382), “na arte moderna e contemporânea, originalidade, inovação e 

unicidade representam importantes critérios de valor não só na competição entre artistas, mas 

também entre curadores, críticos e donos de galerias”. 

O catálogo pode ser facilmente produzido no programa PowerPoint. 

Apresento, a seguir, o catálogo com as obras confeccionadas. 
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5.2 Cartilha 

 

É preciso manter um diálogo entre os agentes dos saberes - cientistas, artistas, 

arquitetos - e, do outro lado, os empresários, operários e demais atores de nossa sociedade, 

para que haja uma transformação dos paradigmas e realmente se efetive a construção de uma 

sociedade solidária às demandas ambientais. Leff (2000, p.30), citado por Cavalcanti (2018, 

p.17), afirma: 

A complexidade se abre para um diálogo de saberes que acarreta uma abertura à 

racionalidade que vai da solidariedade e complementaridade entre disciplinas ao 

antagonismo de saberes; onde se relacionam processos significativos, mais que 

posições científicas, interesses disciplinares e verdades objetivas (LEFF, 2000, p.30 

apud CAVALCANTI, 2018, p.17). 

 

Faz-se necessário, sim, reinventar a cidade, reinventar o modo de viver urbano. Essa 

totalidade só será possível por meio de um pensar transdisciplinar. A Universidade é o lugar 

inicial para isso e deve-se resgatar a vocação de liberdade e a de solidariedade. É necessário, 

dentro do contexto acadêmico, construir um saber que vai contribuir e influenciar a sociedade, 

ambos – Universidade e sociedade - se exigem reciprocamente para que possam existir, como 

afirma Brandão (2006): 

Abrir um espaço para um saber transdisciplinar e avançado na universidade, (...), 

significa também encontrar o lugar da cidade física, imaginária e simbólica em nós. 

Cidade e saber universitário exigem-se reciprocamente para que possam existir. (...) 

A cidade e a universidade nascem juntas e abrigam algumas das melhores promessas 

da modernidade, como a emancipação efetiva e a pluralidade cultural (BRANDÃO, 

2006, p.11). 

 

  Para que haja esse diálogo e uma reinvenção, é preciso divulgar as ideias desta 

pesquisa. Uma singela forma de fazer isso é através de uma cartilha, que foi pensada e 

planejada de uma forma simples e objetiva, para que possa alcançar pessoas chave, no 

processo de produção que envolve a marcenaria. Desde o empresário até o ajudante da 

limpeza, todos precisam ter ciência da importância de se reutilizar os materiais que “seriam 

descartados”. 

 Apresento, a seguir, a cartilha. 
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5.3 Exposição 

 

Um outro produto, fruto dessa pesquisa, foi uma exposição com as obras de arte que 

foram produzidas.  

A exposição foi realizada no Centro de Referência do Patrimônio Material Fábio 

Nelson Guimarães, localizado na Rua Pe. José Maria Xavier, 174, Centro, na cidade de São 

João del-Rei.  

Previamente à exposição, realizei a divulgação através das redes sociais e também 

através de uma rádio local (Rádio São João – no programa “Fala São João”, com o 

apresentador Miranda). Nas redes sociais, divulguei um banner digital (Figura 191). 

Figura 191- Convite para exposição 

 

Fonte: arquivo pessoal 

Confeccionei um banner físico para ser colocado na fachada do casarão (Figura 192), 

mas foi removido 2 dias depois, devido à uma lei municipal (Lei no. 4.306 de 16 de abril de 

2009), que impede a colocação de banners em fachadas de prédios históricos da cidade. 
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Figura 192 - Banner na fachada do casarão 

 

Fonte: arquivo pessoal 

A exposição foi montada em uma sala do casarão (conhecido também como Casa do 

Barão), onde participei ativamente na transformação do casarão em um centro cultural 

(informação que foi ocultada pelo secretário de cultura em atuação no ano de 2022). Ocupei o 

espaço da Sala 1 do casarão, conforme planta abaixo (Figura 193), que foi fornecida durante a 

elaboração do projeto do centro cultural. 

Figura 193- Planta baixa do térreo – Casa do Barão 

 

Fonte: Arquiteto José Baccarini 
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No local, fiz a distribuição das obras na sala e pendurei os quadros nas paredes com 

fio de nylon. Os suportes utilizados como base para as esculturas eram do centro cultural. 

Abaixo, apresento o resultado da exposição.  

Figura 194- Fotos da Exposição 

 

 

Fonte: arquivo pessoal 
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 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho nasceu a partir de uma indignação com vivências que tive dentro de uma 

marcenaria. Baseado nisso, busquei apresentar uma reflexão sobre a importância da 

preservação do meio ambiente e, também, sobre a produção de obras de arte feitas com 

materiais de refugo.  

Em uma primeira etapa, trouxe um breve relato sobre a expansão das marcenarias da 

cidade de São João del-Rei; a partir de memórias familiares, tendo em vista que as tentativas 

de levantamentos de dados junto à Prefeitura Municipal da cidade foram frustradas. 

Apresentei informações sobre a microrregião de São João del-Rei, como também o 

mapeamento das marcenarias da cidade.  

Fiz, no decorrer do trabalho, alguns questionamentos sobre a utilização de materiais de 

refugo na arte, dentro de um pensamento decolonial. Trouxe, também, algumas memórias de 

vivências minhas, dentro da oficina do meu pai. Em seguida, apresentei ideias e essas 

experiências, dentro da arte ativista.  

 Em outra etapa, mostrei artistas que utilizaram materiais de refugo para a produção de 

objetos artísticos. A partir daí, comecei o relato da minha produção artística. 

Trabalhei em três marcenarias da cidade de São João del-Rei. Uma desativada (que era 

do meu pai), uma do meu tio Cacá e outra chamada Marcenaria Jacaré. Também, trabalhei na 

pequena oficina do moldureiro Lucimar. Durante toda a pesquisa, por meio das visitas às 

marcenarias, tive a oportunidade de conversar bastante com os proprietários e alguns 

funcionários sobre esse trabalho. Mostrei a eles a importância de utilizar ao máximo os 

materiais e, também, as várias possibilidades de reutilização de materiais que foram 

descartados. 

Essa atividade artística, inserida na pesquisa, tem um importante papel para os artesãos 

da microrregião de São João del-Rei, pois abre diversas possibilidades de confecções de 

objetos que podem ser comercializados e gerar renda, além de contribuir com o meio 

ambiente.  

Criar os objetos de arte, através do ressignificar o material descartado, conduz o leitor 

do trabalho ou o espectador que vier a visitar uma exposição, a uma nova percepção, de como, 

possivelmente, reduzir os problemas ambientais, sociais e econômicos.  

Procurei expressar, na produção artística, reflexões em torno da natureza, o que temos 

de belo e sua importância; mas, também, trouxe algumas memórias afetivas, como na obra 
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“Espadas” e também ao criar as esculturas dos ipês. Além disso, elaborei algumas releituras 

como a do “Casal Mineiro”, que é um típico artesanato de Minas Gerais, geralmente feito de 

gesso ou cerâmica. Cito como uma releitura expressiva o jogo de xadrez, com torneados 

reutilizados e carinhas pintadas. Enfim, selecionei algumas para inserir nos processos dessa 

pesquisa, mas, certamente, até a exposição que farei e a versão definitiva desse trabalho, mais 

obras serão inseridas no catálogo. 

Assim, pude contemplar os resultados: (i) uma reflexão acerca da arte, 

sustentabilidade, urbanidade, que são pilares para o programa dessa pesquisa; (ii) a produção 

de objetos de arte, juntamente com o seu registro, para incentivar e guiar aqueles que 

desejarem seguir esse caminho; (iii) um catálogo virtual com o resultado dos objetos 

artísticos; (iv) a produção de uma cartilha que, de forma sintética, proporciona uma 

conscientização em marceneiros e artesãos da microrregião de São João del-Rei, acerca da 

importância da reutilização dos materiais de refugo para a construção de um ambiente 

sustentável e (v) uma exposição de arte aberta ao público. 

Esses resultados são apenas o começo de um trabalho que precisa espalhar esta ideia e 

conceito para além das fronteiras acadêmicas e territoriais. Durante a execução da pesquisa, 

recebi em meu ateliê a visita de uma galerista portuguesa que ficou extremamente 

entusiasmada com as obras e com a história envolvida. Durante sua visita, convidou-me para 

lançar essa exposição em Portugal, em sua galeria. Fez-me prometer que não apresentaria este 

trabalho em nenhum outro lugar da Europa, senão fosse com ela, através da sua curadoria. É 

claro que vou procurá-la ao término desta etapa acadêmica. Quando digo que é apenas o 

começo, o é, também, na parte acadêmica, pois pretendo dar continuidade e prosseguir para o 

doutorado, vislumbrando novas possibilidades. 

Confesso que, em meu ateliê, estão guardados inúmeros materiais que coletei nas três 

marcenarias que visitei. Infelizmente, não foi possível confeccionar mais obras de arte devido 

ao prazo para o término da pesquisa, mas certamente, tudo o que coletei será transformado em 

arte, em um futuro próximo. 

É necessária uma conscientização da sociedade sobre a importância de se promover a 

utilização de materiais de refugo em nossa região. Esse trabalho cumpre essa finalidade, 

trazendo uma reflexão para a mudança de comportamentos em relação à utilização dos 

materiais de refugo das marcenarias. Assim, espero ter contribuído, através dessa pesquisa, 

com o meio ambiente.  
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A importância desse trabalho torna-se real pois, em um período marcado pelo 

capitalismo – que incentiva de forma desenfreada o consumismo –, precisamos de alternativas 

que possam promover um ambiente sustentável que, através da arte, comunique essa 

necessidade com a comunidade, com o urbano. 
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