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ntônio Feitosa, 57, trabalha
como ajudante de encana-
.dor. Ele cursou apenas apri-

meira série do ensino fundamental
e nunca pisou em uma exposição.
Mas é um artista. Com direi to a di-
ploma -o único que recebeu na vida,
exposto na estante de casa- e obra-
prima à mostra em uma galeria de
arte. "E uma xilogravura em saco de
cimento, coisa chique", gaba-se.

A peça de Antônio chama-se "A
Casa" e compõe o acervo da galeria
Mestre de Obra, inaugurada no últi-
mo dia 8, na capital. Junto com ela,
estão expostos trabalhos de mais 30
operários da construção civil. Gente
que faz flores, quadros, luminárias e
móveis surgirem a partir de restos
de concreto, ferro, encanamento,
tinta e madeira utilizados na cons-
trução de edifícios. Até capacete de
segurança velho é convertido em
coroa... de espinhos.

A obra, uma das que mais im-
pressionaram o público, chama-
se "Dia-a-Dia". E de autoria do
moldador Antônio Hermínio do
Nascimento, 39. A concepção du-
rou três dias e exigiu bastante re-
flexão. A proposta era trabalhar o
tema religião e sociedade. Antônio
olhou para o lado e os arames joga-
dos ao chão o lembraram a morte
de Cristo. Pronto, estava resolvida
a parte da religião. O melhor viria

na tarde seguinte. "Vi um capacete
e daí veio a inspiração", explica o
artista. "A coroa sobre ele repre-
senta o sofrimento do operário da
construção civil em uma sociedade
que não o reconhece."

Esta c todas as outras peças da
mostra foram projetadas em ate-
liês instalados nos próprios can-
teiros de obras onde, uma vez por
semana, o expediente termina
duas horas mais cedo. Momento
de trocar a pá, a enxada e o pincel
pelo avental. Dali em diante, pe-
dreiros, eletricistas e pintores se-
rão artistas, convidados a liberar
a veia criativa. Um desafio e tanto
para os "peões de obra", acostu-
mados a seguir um planejamento
organizado por engenheiros e que,
em geral, não costuma dar espaço a
intervenções de operários.

"É uma oportunidade de socia-

lização e de permitir que esses
trabalhadores enxerguem como
podem converter suas habilida-
des na produção de arte", explica
Angela Salay, 44, educadora da as-
sociação Mestres da Obra, que já
atendeu a cerca de mil operários,
desde que surgiu, em 2001. Na
grade curricular, aulas de xilogra-
vura, mosaico e mobiliário. Para
o próximo bimestre, a proposta é
oferecer um curso de construção
de brinquedos, para que os pais
levem do canteiro de obras o pre-
sente de Natal para os filhos.

"Antes, ninguém dava importân-
cia a um pedreiro. Agora, não. Sou
artista, dou entrevista para jornal
e já tive meu trabalho exposto até
na Assembléia Legislativa", orgu-
lha-se o pedreiro Gilmar Xavier dos
Santos, 39, que trabalha na cons-
trução civil desde os 18. Duas de
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suas peças, um mosaico de madeira
e uma flor produzida de arames re-
torcidos, estão expostas na galeria.
Mas a obra-prima ainda está porvir.
Gilmar conta os dias para o reinicio
das aulas, quando pretende aliar
o novo hobby a uma paixão antiga
por rock-pop nacional. "Vou fazer
uma bateria com tampinhas de la-
ta de tinta e as baquetas com papel
enrolado", planeja. "Adoro música,
agora ninguém me segura."

Na casa do construtor, em Itape-
cerica da Serra, a mulher e afilha de
14 anos -futura engenheira civil, de
acordo com os sonhos do pai- apro-
vam os efeitos da arte na vida de
Gilmar. "Elas percebem que chego
à noite mais relaxado, de bem com a
vida. Estão orgulhosas de mim", diz
ele. "Fiquei mais feliz."

O efeito calmante dessa imersão
artística é utilizado, inclusive, como
argumento no momento em que
Ângela seleciona os alunos. "Sem-
pre peço que me indiquem os mais
nervosos e agitados, para que eles
tenham um espaço onde possam
contar sobre a vida, desestressar",
explica a educadora. "Os resultados
são o aumento dos índices de produ-
tividade e a melhora dos relaciona-
mentos interpessoais no canteiro."

Antônio agradece a terapia, lite-
ralmente, alternativa, bem perto do
concreto e muito longe do diva. "Eu
era bem esquentadinho", admite.
Venceu a desconfiança inicial e tes-
tou a paciência no curso.'"As aulas
me acalmaram. Sou outra pessoa.
Quem disse que velho não tem con-
serto?", conclui, gargalhando.

Karime Xavier/Folha Imagem

Assentamento de Vedação e Encunhamento

20 t REVISTA DA FOLHA J 17 DE AGOSTO DE 2008

Text Box
Fonte: Revista da Folha, a. 17, p. 18-21, 17 Agosto. 2008.




