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“Na arte, o Brasil ainda tem  
postura de Terceiro Mundo”
Árvores centenárias derrubadas pela ação irresponsável do homem viram obras de arte nas 
mãos do designer Hugo França. O artista utiliza resíduos florestais para criar esculturas 
mobiliárias que podem ser vistas no Parque do Ibirapuera (SP) ou no Instituto Inhotim (MG),  
sem contar as peças vendidas na Europa e nos Estados Unidos. Com foco no meio ambiente, 
o escultor fala sobre o modismo que o tema sustentabilidade conquistou entre as empresas 
e destaca a pouca valorização do design artístico no Brasil.

Por Lais PEtErLini lpeterlini@grupomm.com.br

meio & mensagem — Quando surgiu a ideia 
de utilizar as árvores mortas como matéria-
-prima para o seu trabalho?
Hugo França — A ideia surgiu no início 
dos anos 1990, em função da minha vivên-
cia em Trancoso (Bahia). Naquela época, 
havia na região um desmatamento e uma 
exploração da madeira muito grandes. 
Convivendo com isso, comecei a pensar 
intuitivamente nessa questão e surgiu a 
ideia de um trabalho que mostrasse a ma-
deira como ela é. Inicialmente, eu aposta-
va nas canoas antigas, pela referência ci-
líndrica que remetia ao tronco da árvore 
e à sua textura, mas, em contato com os 
índios pataxós, conheci o pequi e fiquei 
encantado com as características parti-
culares desse resíduo. Um pequi pode vi-
ver até 1.200 anos e, por isso, tem um va-
lor arqueológico muito grande. Além dis-
so, o pequi tem uma umidade dentro do 
lenho da madeira que é permanente e não 
queima, o que possibilita que eu encontre 
esses resíduos em áreas que passaram por 
queimadas. Ele é o único resíduo florestal 
que sobra do desmatamento.

m&m — Seu trabalho só passou a ser 
valorizado no Brasil depois que ganhou 
visibilidade na Europa?

França — Sim, isso realmente aconte-
ceu. Só ganhei mais visibilidade no Bra-
sil quando, nos anos1990, se fortaleceu 
a tendência de misturar madeira rústi-
ca com uma decoração “clean”. Nos anos 
1970, quando mostrei meu trabalho na 
Europa, fiquei feliz em perceber que as 
pessoas conseguiam ver as peças, gostar 
do resultado estético final, mas, princi-
palmente, valorizar o conceito do traba-
lho. Aqui no Brasil, aconteceu diferen-
te, como foi nos Estados Unidos. As pes-
soas valorizam mais o resultado estético e 
só depois de muito tempo que passaram 
entender o conceito. Em 2005, quando a 
palavra sustentabilidade virou moda, al-
gumas pessoas passaram a prestar ainda 
mais atenção aos recursos naturais e, por 
consequência, começaram a valorizar o 
conceito do que eu faço. Virou moda usar 
a palavra sustentabilidade, mas hoje ela 
é mal-empregada, porque virou uma fer-
ramenta de marketing de empresas na-
da sustentáveis. O único ponto positivo 
é que, talvez, o uso excessivo da palavra 
tenha feito as pessoas pensarem mais so-
bre o assunto.

m&m — Suas peças já foram leiloadas em 
alguns lugares do mundo. Por que você 

nunca participou de leilão no Brasil? Como 
analisa o mercado de design brasileiro?
França — Aqui nunca participei de leilão, 
mas é por falta de oportunidade, mesmo. 
Na verdade, o mercado de design ainda 
não é muito desenvolvido. Este mercado 
está em alta nos Estados Unidos, mas, no 
Brasil, ainda estamos engatinhando um 
pouco nesse nicho do design, que é dife-
rente do design industrial. Esse mercado, 
entre arte e design, é mais voltado para 
objetos, como o trabalho que faço de pe-
ças únicas, mas isso ainda não é tão en-
tendido e valorizado. Nessa questão de 
arte, o Brasil ainda tem um pouco dessa 
postura de Terceiro Mundo.

m&m — Você está produzindo peças para 
os parques de Nova York. Como a prefeitura 
da cidade americana chegou até você para 
este projeto? 
França — Uma galeria me representa 
em Nova York e essa exposição desper-
tou o interesse da prefeitura de lá, só que 
o projeto de aproveitamento de árvores 
de parques e jardins ficou engavetado. 
No evento do C40 (fórum dos 40 prefei-
tos das maiores cidades do mundo), que 
aconteceu no Parque do Ibirapuera, no 
ano passado, o (prefeito) Gilberto Kas-

sab deu um mobiliário que fiz ao pre-
feito de Nova York Michael Bloomberg. 
Com isso, ele conheceu o meu trabalho 
e demos continuidade a este projeto nos 
parques de Nova York, que distribuirá, 
no segundo semestre do ano que vem, 
cerca de 70 peças em várias partes de oi-
to distritos da cidade. 

m&m — Por que a Prefeitura de São 
Paulo não investe nesse projeto de 
reaproveitamento?
França — Eu acho que não é a prefeitu-
ra, são os políticos de maneira geral. No 
Brasil, eles ainda não dão a importância 
necessária aos recursos naturais do País. 
De maneira geral, a política de preserva-
ção dos recursos naturais é muito mal di-
recionada e descuidada. 

m&m — O Instituto Inhotim, em Brumadinho 
(MG), conta com mais de cem peças suas. 
Como surgiu esta parceria? 
França — Na verdade, eu produzo ban-
cos para o Bernardo Paz (idealizador do 
Instituto) antes de o Inhotim se concre-
tizar. Quando o conheci, em uma galeria 
em São Paulo, ele estava iniciando essa 
ideia e, como nos tornamos amigos, aca-
bei fazendo algumas peças para ele. Eu 
procuro guardar as peças maiores e mais 
interessantes para o Bernardo e, com is-
so, ele tem a produção mais importante 
destes últimos dez anos. 

m&m — Cerca de 13 milhões de hectares 
de floresta são perdidos no Brasil 
todos os anos. Mesmo com o tema da 
sustentabilidade em voga, por que você 
acha que isso ainda acontece?
França — Acredito que pelo interesse eco-
nômico. A política de preservação dos re-
cursos naturais brasileiros é totalmente fa-
lha, corrupta e absurda. Isso é lastimável.  

m&m — Você acha possível mudar isso? 
Como?
França — Só seria possível mudar isso 
com uma nova geração de políticos no 
Brasil. Se tivermos no poder público pes-
soas com interesse em proteger nossos re-
cursos de forma coerente e honesta, sem 
dúvida, as coisas vão mudar, a começar 
pela mentalidade de preservação. Con-
fio que isso vá acontecer com a consci-
ência das pessoas em tirar essa bandida-
gem da cúpula do poder e colocar pesso-
as que realmente tenham competência e 
integridade moral para poder olhar pa-
ra essa questão com o cuidado que o te-
ma merece. 

m&m — Qual seu próximo projeto? 
França — O projeto que eu estou tentan-
do viabilizar agora é o aproveitamento das 
árvores de parques e jardins na confecção 
de mobiliário público, aliado à criação 
de uma escola para formar mão de obra 
especializada nesse tipo de trabalho. A 
ideia é dar um aproveitamento mais no-
bre para essas madeiras e, em contrapar-
tida social, formarmos mão de obra e pes-
soas que pensem nesse tipo de aprovei-
tamento urbano. Estou lutando já há dez 
anos para conseguir um apoio público e 
privado para criar uma escola que forme 
essa mão de obra específica. Quero apos-
tar no aproveitamento de árvores urba-
nas e levar isso para o mundo todo com 
know-how e a mão de obra brasileiros. 
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