
Da imersão De oito Designers brasileiros na Serra da Capivara, no Piauí,  
surge uma Coleção de objetoS CerâmiCoS que eviDencia o valor Da coletiviDaDe,  

Das trocas e Dos antePassaDos
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Há cerca De oito anos, o designer Flávio 
Franco visitou pela primeira vez o Parque 
Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, seu 
estado natal. Ficou encantado com a riqueza 
histórica e natural da região, um conjunto  
de chapadas e vales que reúne a maior 
concentração de sítios arqueológicos das 

Américas, com mais de mil cadastrados (173 deles abertos a 
visitação) – não à toa, é considerado Patrimônio Cultural da 
Humanidade pela Unesco. Alguns anos depois, regressou para 
lá, daquela vez para desenvolver uma linha de louças com os 
ceramistas da região, por encomenda de uma empresa 
paulistana. Foi quando teve um lampejo: convidar um grupo 
de designers para ir à Serra desenvolver uma coleção de peças 
autorais. O tempo passou e, finalmente, o projeto se 
concretizou: em janeiro deste ano, Flávio e mais sete criadores 
brasileiros fizeram uma incursão pela área. O resultado será 
apresentado ao público em grande estilo este mês, com  
o lançamento dos itens na feira Design Miami/ Basel, pela 
galeria carioca Mercado Moderno (MeMo).

Batizada de Design na Serra, a iniciativa capitaneada pelo 
piauiense contou com a participação de Guilherme Wentz 
(RS), Inês Schertel (RS), Nicole Tomazi (RS), Rodrigo 
Ohtake (SP), Ronald Sasson (PR), Sérgio J. Matos (PB) e 
Zanini de Zanine (RJ). Detalhe: todos aceitaram  
o convite sem saber qual seria o briefing. “Eu queria que eles 
chegassem sem nenhuma ideia montada; que conhecessem 
primeiro o parque, para que servisse de inspiração”, explica 
Flávio. De fato, a singularidade do local impressionou a 
turma. “A grandiosidade do sítio arqueológico da Serra da 
Capivara me influenciou demais. As cavernas e as inscrições 
rupestres milenares levam a imaginação longe, quase tirando 

o fôlego de tão emocionante”, observa Inês Schertel. “Você 
se sente quase que insignificante diante dos milhares de  
anos de história na sua frente – aquele lugar exige silêncio  
e respeito, acima de tudo”, completa Ronald Sasson.

Somente após o passeio, quando retornaram para a olaria, 
Flávio revelou que o objeto a ser concebido deveria ser um 
vaso. E a estratégia se mostrou acertada, como relata Rodrigo 
Ohtake: “O passeio na Serra foi bastante introspectivo.  
Na trilha, anda-se em fila indiana, então não dá para conversar 
muito. E a natureza lá é realmente exuberante e potente,  
a gente entrou num estado quase meditativo – e todos voltaram 
com várias ideias na cabeça”. 

A riqueza da experiência foi potencializada pela vivência 
entre designers com repertórios e estilos diversos, como 
pontua Nicole Tomazi: “Foram poucos dias que pareceram 
muitos, porque a gente realmente estava no presente, 
trocávamos um com o outro e ainda tínhamos essa dedicação 
dos ceramistas, que estavam preparados para nos receber, 
abertos... foi bem bonito”. A participação destes profissionais, 
é importante dizer, não se limitou à execução dos objetos: 
trata-se de uma cocriação, tendo em vista que a maioria dos 
designers nunca havia trabalhado com o material.

Assim, cada convidado atuou em dupla com um ceramista 
– e os vasos resultantes, 12 unidades de cada modelo, levam  
a inscrição do nome do designer e da oficina Cerâmica Serra 
da Capivara, como prova da obra conjunta. “Coisas que não 
entendíamos sobre barro nós acabamos aprendendo lá;  
para mim, foi uma experiência muito boa e produtiva”, avalia 
Sérgio J. Matos. E os ceramistas, por sua vez, também se 
beneficiaram desse intercâmbio de saberes, ao perceberem 
que era possível expandir as fronteiras de sua atividade.  
Um viva ao poder do coletivo!

na serra da Capivara, riqueza 
natural e histórica andam juntas:  

o conjunto de chapadas e vales 
abriga a maior concentração de 

sítios arqueológicos das 
américas. na pág. anterior, 

artesão trabalha o barro no torno



acima, Flávio Franco  
(à esq.) e Guilherme 

Wentz trabalham  
no ateliê – a peça 

desenvolvida por Wentz 
adaptou tigelas já 

existentes, que, 
empilhadas e unidas, 

formam um vaso  
(a planta é colocada por 

uma abertura na lateral  
e a tigela de cima  

é solta, para permitir  
a rega); e, à dir., o vaso  

de Inês Schertel faz 
referência às inscrições 

rupestres e às “ 
belas conformações  

das cavernas”

somente ao voltarem Para a olaria,  
aPós o Passeio Pela serra, os Designers 

ficaram sabenDo que o objeto Da 
criação Deveria ser um vaso. o Plano  

era evitar iDeias PreconcebiDas  
e valorizar as referências locais

Zanini de Zanine 
manuseia seu  
vaso, que funde  
a linguagem  
de suas esculturas 
com um aspecto 
cactoide, ligado à 
aridez característica 
da região da serra  
da Capivara

design



À esq., o vaso 
orgânico 
concebido por 
Ronald Sasson 
é cercado por 
“cipós” com 
desenhos que 
reproduzem as 
inscrições 
rupestres, 
representando 
“uma ponte entre 
os tempos, entre 
o fato concreto 
do traço e a 
história do local”

“nunca havia sentiDo o Peso – a DensiDaDe, a 
Presença – Da Pré-história como quanDo estive 

Pela Primeira vez na serra Da caPivara. além Da 
amPliDão Dos sítios ruPestres, a Paisagem 

intocaDa Da região Permite imaginar a viDa e 
seus ciclos DesDe então.” Flávio FranCo, no Catálogo 
da galeria MeMo para a design MiaMi/Basel 2018 (ed. olhares)

a representação de 
atos sexuais nas 
inscrições rupestres 
influenciou os 
contornos do vaso 
assinado por Flávio 
Franco: “volumes 
que se entrelaçam 
como pernas”

À dir., Nicole 
Tomazi analisa sua 

criação, um vaso 
tríptico baseado nas 

curvas femininas: 
“pachamama, a 

deusa das 
montanhas geladas 

do sul, atravessa o 
país e chega ao 

norte do Brasil para 
renascer pelas 

mãos dos homens”

um pião que parece “congelado” 
em equilíbrio permanente é a 

proposta de Sérgio J. Matos – no 
topo, buracos que remetem às 

tocas dos mocós, roedores típicos 
da serra da Capivara, que  

também estão gravados no vaso

inspirado nas formações rochosas da 
região, o projeto de Rodrigo Ohtake 
é composto por “morros” que 
podem ser deslocados e recebem, 
na superfície, os restos da argila seca 
usada em outras peças 


