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á cerca de cinco anos, os designers Rodrigo
Calixto e Guilherme Sass se depararam com
um “tesouro”: um imenso lote commadeiras
retiradas da forração de pisos e das estruturas
do telhado de um casarão neoclássico em

Botafogo, no Rio de Janeiro, que na época estava sendo
reformado para sediar a hoje extinta Casa Daros – o
material fora colocado à venda por um grupo de
marceneiros que havia trabalhado na obra.
No lote, encontraram madeiras preciosas como
pinho-de-riga, sucupira e jacarandá, e uma ainda mais
especial: pau-brasil. “Quando pegamos o pau-brasil,
ficamos loucos. Eu trabalho há 17 anos commadeira e
nunca tinha visto um pau-brasil na minha vida”, relata
Calixto, com o entusiasmo de quem sabe que está
tendo uma oportunidade rara.

Cientes desse privilégio, os designers decidiram que fazer
uma coleção demóveis e vendê-la não seria suficiente. A
ideia, então, foi criar uma série de peças únicas cujo conceito
se relacionasse com a história brasileira, mas utilizando a
linguagem contemporânea que caracteriza a obra de ambos.
O nome do projeto surgiu logo no início: Safra 1866. “Chegar
nesse nome não foi difícil, porque a gente sempre fez uma
analogia do nosso trabalho com o vinho – e 1866 é o ano que
remete à construção da casa”, conta Calixto, que se
preocupava em chancelar a raridade domaterial que tinham
emmãos, já que “madeira de demolição pode vir de qualquer
lugar”. E foi assim que chegou à decisão de enviar uma
amostra de pau-brasil para o Centro de Energia Nuclear na

Agricultura – Cena, da USP, para que fosse feito um teste
de Carbono 14. O resultado confirmou o que se esperava:
a madeira testada tem de 532 a 683 anos, sendo anterior
ao descobrimento das Américas!

Resultado emmãos, era hora de escolher as espécies
com as quais lidar. Além do pau-brasil, logicamente,
Calixto e Sass optaram por utilizar a braúna, madeira
de coloração bem escura, e a peroba-de-campos*, mais
clara. “Quando nos demos conta de que estávamos
trabalhando com uma madeira vermelha, uma madeira
preta e uma madeira clara, a coisa começou a ganhar um
significado completamente diferente: era o índio, o negro
e o branco, a mestiçagem brasileira”, analisa Calixto. “Nós
entendemos que existe uma responsabilidade enorme da
nossa parte, pois estamos empregando uma matéria-prima
que é dos nossos antepassados.”

No processo de design das peças, o respeito ao material
fica evidente: “No Safra, muitas vezes a madeira começa
a nos sugerir alguma forma”, explica Sass. “Optamos por
manter as marcas de época, mas de modo que fossem
palatáveis esteticamente”, complementa Calixto. No caso
do banco Nau, por exemplo, uma grande rachadura
(estabilizada pelo uso de três borboletas) se torna um ponto
de destaque no móvel.

Ao todo, 14 itens compõem o projeto, que será
apresentado ao público na MADE, feira de design autoral
que acontece de 9 a 13 de agosto no pavilhão da Bienal,
no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Design que une
a história, a cultura e as raízes brasileiras! �

Pelasmãos de Rodrigo Calixto e Guilherme
Sass,madeiras históricas recebem leitura
contemporânea e ecoam a história brasileira
em uma nova coleção demobiliário
POR WINNIE BASTIAN FOTOS TOMÁS RANGEL/DIVULGAÇÃO
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A preciosidade das madeiras “descobertas” por Rodrigo Calixto
e Guilherme Sass estão simbolizadas no kit Eldorado

(à dir.), de Calixto, no qual três lingotes são feitos não
de ouro, mas de braúna, pau-brasil e peroba-de-

campos – espécies que, por sua coloração,
remetem ao negro, ao índio e ao branco, numa

analogia com a rica mistura de etnias que
caracteriza o Brasil; diferentemente dos

móveis, que são peças únicas, os lingotes
são produzidos em série de 107 múltiplos
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Guilherme Sass
(à esq.) e Rodrigo

Calixto posam em
umamarcenaria na
zona norte carioca,
que utilizam como
complemento na

produção das
peças do Safra 1866

casavogue.com.br 71

À dir., o banco Cafezinho, outra
peça assinada por Sass, tira partido da

forma rústica de um tronco de braúna,
complementada por pés que são

“galhos criados pela mão
humana”, nas palavras

do designer

Uma peça bruta
de braúna foi

o ponto de partida
para Guilherme Sass

criar o banco Nau,
que tem como ponto

chave o contraste
entre a organicidade

da rachadura e
a geometria

racional do desenho

Abaixo, da mistura entre o
“negro” (braúna) e o “índio”

(pau-brasil), surge o
banquinho Cafuzo, de

Rodrigo Calixto – no bloco de
madeira escura foi incrustado

um motivo indígena (a seta),
remetendo à fusão das etnias

Ao lado, a escultura Tejuelo,
desenvolvida por Calixto em 2015

para discutir o papel da madeira na
construção – amplamente usada

no período colonial, depois foi
substituída pelo tijolo de barro –,

ressurge agora em braúna, em
série limitada a cinco unidades
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