
 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

 
Materiais são descartados a todo o tempo pela sociedade do consumo, o que representa 
um grande desperdício frente a sua potencialidade para o reaproveitamento em novos 
destinos, tanto na própria indústria como para as artes. 
O reaproveitamento de materiais processados ou não, representa uma economia 
significativa no processo de fabricação de um novo produto, além de possibilitar novos 
empregos e atividades que geram fonte de renda para muitas pessoas. Do ponto de vista 
ambiental, proporciona a requalificação de materiais e redução de lixo, que em maioria 
demoram muito tempo para se decompor naturalmente, acumulando-se e trazendo danos 
ao meio ambiente. 
Este Workshop agrega-se à pesquisa “Reciclagem de vazios construídos em áreas urbanas 
centrais. Uma tecnologia social aplicada ao caso de Salvador, Bahia”, desenvolvida através 
do Programa Ciências sem Fronteiras e sediada no grupo Lugar Comum PPGAU-FAUFBa. Tal 
pesquisa visa a promoção de tecnologias sociais para a reciclagem de edificações que 
perderam seus usos originais, com propostas de novos usos comunitários e sociais. Como 
estudo de caso desenvolve um projeto piloto para antiga fábrica têxtil da Toster, localizada 
no bairro de Lobato. A experiência deste workshop possibilitará pensar e executar junto a 
comunidade Toster algumas peças deste projeto. 

 
 
 
 
 
 

 WORKSHOP RECICLAR PARA RECICLAR  
 
Este WORKSHOP tem como objetivo o reaproveitamento e reciclagem de materiais 
descartados (ex. garrafas PET, tubos de papel, PVC, madeira, pneus, lonas de banners, 
tecidos). Precisamos conhecê-los, transformá-los e dar-lhes novos usos, através da 
experimentação junto a comunidade, para criação de objetos que possam agregar a 
construção de um espaço comunitário na antiga fábrica Toster, tais como mesas, bancos, 
divisórias, entre outros. Propomos pensar a reciclagem de forma ampla, desde os materiais 
coletados a um espaço cujo uso que foi projetado não corresponde mais a realidade atual, 
explorando estéticas inovadoras para dar resposta a novas funcionalidades, tendo sempre 
como materiais de base aqueles que um dia foram descartados. 

 



  
 
 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 
       
 
 

PRIMEIRO DIA: SEXTA-FEIRA 21/07/2017:    
 
Espera-se que nesse dia os participantes já estejam por dentro do que se configura o 
workshop. De modo prévio é interessante que cada um já tenha pesquisado um pouco sobre 
o tema, assim como já possa vir com uma breve noção da materialidade do que foi coletado 
e sobre suas potencialidades.  
Se possível, o participante deve trazer materiais de desenho, assim como tesouras, estilete, 
trena, alicates, serrinhas e similares. 
 
Manhã – 9:00h às12:00h 
- Visita à fábrica Toster no Lobato com o Ônibus da UFBA 
Tarde – 14:00 às 18:00h 
- Apresentação do Projeto  
- Divisão dos grupos 
- Treinamento com as ferramentas da marcenaria  
- Contato com o material que foi coletado e que será a base para o workshop 
- Concepção dos objetos/Criação de protótipos 
  

SEGUNDO DIA: SÁBADO 22/07/2017:  
 
Manhã – 9:00h às 12:00h 
Tarde – 14:00 às 18:00h 
Inteirado sobre o desafio proposto, sobre o material que tem para trabalhar e o 
funcionamento das ferramentas e máquinas da marcenaria, bem como os erros e acertos das 
primeiras experimentações, o segundo dia é totalmente dedicado ao desenvolvimento dos 
objetos. 
  

TERCEIRO DIA: DOMINGO 23/07/2017:  
 
Manhã – 9:00h às 12:00h 
Tarde – 14:00 às 18:00h 
Desenvolvimento e finalização dos objetos bem como apresentação e avaliação comum dos 
resultados. 
No final do workshop os objetos serão expostos na escola. 
 

 
*Para segurança de todos, só poderão participar aqueles que estiverem de 
calça e sapato fechado. 

 
 

 
 


