
FORMAS DA FLORESTA 

m uma marcenaria, o que não faltam são peda
ços de madeira pelo chão, restos de matér ia -
prima de móveis que vão tomando forma ao 

longo de um dia de expediente. Por nove anos, de 1995 
a 2004, o designer Paulo Alves trabalhou na fábr ica 
Baraúna, em São Paulo, e assistiu passivamente ao 
desperdíc io . Até que, sem muita p re tensão, começou 
a fazer pequenas peças de mob i l iá r io com os retalhos 
que recolhia no lixo. E assim, meio por acaso, acabou 
encontrando a linguagem que o consagraria como ar
tista. Paulista de Ja rd inópo l i s , formado em Arquite
tura, Alves desenvolve móveis com sobras de madei
ra e só usa material certificado. No ano passado, re
cebeu um p rêmio de design do Museu da Casa Brasi
leira de São Paulo por sua cadeira Atibaia, e partici
pou da feira Maison & Objet, em Paris, uma das maio
res do mundo no setor. Neste ano, concorre nos Es
tados Unidos, com a mesa Guaimbê, ao p rêmio IDEA 
(sigla para International Design Excellence Awards), 
cujo resultado será anunciado neste mês. 

Depois da passagem pela Baraúna, o designer 
abriu sua p rópr ia marcenaria, a São Paulo, no bairro 
paulistano do Cambuci. Lá, hoje, só entra madeira re
tirada do manejo florestal sus ten táve l . A técn ica con
siste em dividir o terreno em vár ias partes e extrair a 
ma té r ia -p r ima de uma só área a cada ano, de forma 
que a natureza tenha tempo para se recuperar. "Quan
do cr iança, no interior, eu comia fruta do pé. Hoje, sin
to um pouco dessa liberdade quando moldo uma peça 
e de certa forma revivo essas lembranças" , diz Alves. 
Por mês, ele produz cerca de 40 itens, entre inédi tos 
e cr iações já presentes em ca tá logo . Muitos deles são 
inspirados em formas da natureza, como a estante 
Floresta, com as prateleiras escoradas em bases que 
lembram galhos, ou o banco Pedra, que traz as defor
midades dos rochedos do litoral do Brasil. 

À essa p reocupação , Alves alia a exper iênc ia ad
quirida no escr i tó r io da italiana Lina Bo Bardi (1914-
1992), que é sua re ferênc ia mais forte. Bem no início 
da carreira, em 1992, ele preencheu a vaga de esta
g iár io na empresa da arquiteta e pôde acompanhar 
de perto a f ina l ização do que seria o ú l t imo trabalho 

de Lina, a res tauração do Palácio das Indústr ias, em 
São Paulo. Seduzido pela genialidade dos vãos livres 
tão marcantes nos projetos dela (como o do Museu 
de Arte de São Paulo, o Masp) - bem como o pensa
mento v is ionár io e a simplicidade dos t raços -, Alves 
ficou no escr i tó r io da arquiteta até 1995, tempo em 
que se envolveu na e laboração de um livro sobre ela, 
e conseguiu pesquisar muito sobre seu legado. "Lina 
mantinha um escr i tó r io nos canteiros de obra e assim 
se aproximava dos operá r ios . A placa do restaurante 
do Sesc Pompeia, por exemplo, foi talhada por um 
func ionár io descoberto por ela, que esculpia bonecos 
em madeira durante o horár io de a lmoço . É por isso 
que mantenho meu escr i tó r io e a marcenaria no mes
mo local. A proximidade com quem vai executar o pro
jeto ajuda a lapidar melhor o produto final." D 
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