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Prólogo

A catedral, no mundo das artes, é o símbolo do divino 
(Alphonsus de Guimaraens, o nosso simbolista maior, por 
exemplo, reforça isso ao se referir a Constança, a noiva morta 
em 1888, como “A catedral ebúrnea do meu sonho...”). E, 
enquanto uns colaboram na construção de templos, outros se 
resignam a admirar as catedrais alheiras. Todavia, há aqueles 
que fazem três coisas: colaboram na construção e admiram 
as obras de terceiros, mas também não abrem mão de erigir 
as suas próprias catedrais. Entre esses últimos, nos parece, 
vamos encontrar Mauro José Nodari, que desde 1955, quando 
chegou a Passo Fundo, tem trabalhado na indústria gráfica 
local, seja como gráfico de oficina ou, paralelamente, como 
montador de máquinas gráficas. Indiscutivelmente, Mauro 
José Nodari, por intermédio da sua atividade profissional, 
ajudou/colaborou, indiretamente ou nem tanto, para trazer a 
lume uma boa parte dos livros que foram publicados pelas 
editoras/gráficas passo-fundenses nos últimos 60 anos. E, 
a par de admirador e conhecedor da literatura local, com 
esse livreto, FIGURAS & PALAVRAS, que ora temos a honra 
de escrever o prólogo, Mauro José Nodari, pelas esculturas/
peças de arte que produziu e pelos textos descritivos que 
elaborou, também se mostrou exímio construtor de catedrais. 

Mauro José Nodari, o gráfico por excelência, o engenheiro 
mecânico formado pela primeira turma da UPF, o marido da 
Adelina, o pai de seis filhos, o avô de oito netos e o bisavô 
de uma bisneta, é um homem que evidencia ter vivido 
intensamente os seus 76 anos de idade. Irradia felicidade 
e satisfação com a vida que teve e tem. E felicidade é algo 
que não se finge. Inventivo e incansável, Mauro José Nodari, 
com suas mãos talentosas, foi capaz de transformar em 
catedrais coisas que, para muitos de nós, não passariam de 
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rejeitos ou lixo mesmo, transmitindo, por meio das obras que 
criou, mensagens subliminares ou nem tanto, de conotação 
ecológica forte, que, temos a esperança, possam tocar a 
sensibilidade de quem tiver o privilégio de conhecê-las, quer 
seja em exposições ou pelas fotografias desse livreto.  

As obras produzidas por Mauro José Nodari são exemplos 
de que podemos ter outro olhar sobre a realidade que nos 
cerca.  As peças metálicas, as sobras, os rejeitos de oficinas 
mecânicas, como num passe de mágica, deixaram de ser 
lixo/resto para se transformarem em brinquedos lúdicos, em 
painéis repletos de mensagens e esculturas de indiscutível 
valor estético e artístico. O incrível é que, observando as obras 
de Mauro José Nodari, não podemos deixar de refletir que os 
materiais usados por ele para levantar as suas catedrais estão 
por todos os lados no dia a dia de cada um de nós; apenas 
esperando que alguém lhes dê outro uso. E, nesse caso, quis o 
destino que esse alguém fosse Mauro José Nodari.

Oxalá que cada um que conheça as obras de Mauro José 
Nodari sinta-se instigado a construir a sua própria catedral. Há 
mais beleza e significados ao nosso redor do que imaginamos. 
Quem sabe a transformação das coisas desse mundo, de lixo 
em arte ou de uma realidade marcada pela mesquinhez do 
individualismo em uma catedral divina, como fez Mauro José 
Nodari, não esteja apenas esperando uma simples atitude sua 
e minha, prezado leitor! 

Passo Fundo, 16 de outubro de 2016

Gilberto R. Cunha

Academia Passo-Fundense deLetras
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Você, criança, consegue ver num relance o 
conteúdo de um universo...

Nós, os adultos, estamos aprendendo a cuidar 
do nosso planeta Terra graças à percepção infantil, 
ingênua, pura e franca dos estragos já ocorridos e 
agora comentados no lar e na escola.

Nos trabalhos apresentados, mostramos, com 
simplicidade, como reaproveitar alguns materiais e 
“economizar” o que a natureza luta para conservar.

Em nossos trabalhos só usamos peças justapostas 
e presas com parafusos. Não usamos solda por 
considerá-la tóxica e por ser de mais difícil execução. 
Pregos e parafusos, é notório, todos sabem usar.

Assim, você também poderá, com poucos recursos 
e materiais recolhidos, colaborar na preservação 
de nosso habitat, criando com sua inocência e 
capacidade, brinquedos e utilidades. Acima de tudo 
você estará colaborando com o meio ambiente e 
desenvolvendo capacidades.

Mauro José Nodari

 NOTA

Também para você, adolescente, ora criança séria, logo adulto descontraído...

Apresentação
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Figuras & Palavras

Percebemos nosso mundo através de palavras e 
figuras.

Textos veiculam mensagens, conceitos. Figuras 
surpreendem ou, despercebidas, subsistem.

Chamar à atenção, questionar – de forma subjetiva 
– o público presente ao evento, foi nossa motivação. 
Ao observar alguma das figuras expostas pode surgir 
interesse.

Um anel, um anzol ou um trem despertam reações 
bem diferentes. Um livro leva o leitor a conhecer 
estas reações, daí a nosso ver, proporciona o livro a 
comunicação mais completa.

As figuras aqui apresentadas são compostas 
de materiais reaproveitados; sobras e rejeitos 
aparafusados, ajustados. Se observadas mostram 
importância de componentes os mais diversos. 
Formam conjuntos que transmitem ideias ou 
mensagens.

Desejamos que as montagens expostas 
sensibilizem crianças e adultos. Tenham gostado 
ou não, podemos todos, preservar mais, desgastar 
menos, lutar pela vida sempre.
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Na base, uma roda...
Duas plaquetas com amostras de escritas 
– mesopotâmica e egípcia – que se 
desenvolveram paralelas.
Uma pena de ganso por muitos séculos 
entintou manuscritos.
O robusto disco molde numerado da difusão 
progressiva da matemática.
Tipos móveis de Gutemberg propiciaram a 
fantástica divulgação do livro impresso.
Pequenas rodas dentadas, como amostras da 
Revolução Industrial.
Letras do teclado universal das máquinas de 
escrever.
Uma linha de Linotipo juntamente com 
uma fita de Teletipo incluíram a eletrônica 
no processo da escrita. A Linotipo facilitou 
a impressão com a produção de lingotes 
de tipos a uma velocidade nunca antes 
alcançada.
Uma margarida de troca rápida de fonte, uma 
esfera de máquina IBM (já com memória) 
reproduzia o mesmo texto e utilizava fontes 
variáveis.
Hoje, nosso PC, anexo à impressora, permite-
nos o milagre de ler e escrever o que 
quisermos.
Acima, circuitos integrados (chips) e a 
tela – lousa do futuro – misteriosamente, 
apresentará a escrita para nós hoje 
inimaginável...

Evolução da Escrita
Paradigmas
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Dimensões: 56 cm x 99 cm.

Materiais: Plástico, celeron, metais; 
moldura em madeira pirografada.
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As mais antigas (motociclos) eram mais 
dotadas de apetrechos. As de agora são 
mais despidas e úteis.

Dimensões: 

Altura: 22 cm; 
comprimento: 34 cm.

Materiais:

plástico, metais e baquelite.

Moto
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Na forquilha de um tronco seco, 
uma ave (modificada) construiu 
seu ninho, usando tacos e 
bodoques

Dimensões: 

Altura: 140 cm; 
circunferência: 46 cm.

Materiais: 

Tronco seco de lima-da-pérsia, 
aço inox, ovos de pedra, 
gravetos e fundas.
moldura em madeira pirografada..

Adaptação
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Delicada, inconsistente... 
solta!

Dimensões: 

Altura: 60 cm. 

Materiais:

Materiais: metais e 
borracha.

Ema



Figuras & Palavras 15

O acaso trouxe às 
minhas mãos uma 
viga de pinho do 
Paraná (Araucária 
Angustifolia).
Percebendo que 
se tratava de um 
filhote, nascido 
dentro do tronco 
ancestral, bastou 
limpar, envernizar e 
colocar numa urna.

Dedicado à Adelina.

Dimensões: 

23 x 32 x 50 cm.

Materiais: 

madeira, alumínio, 
vidro e suportes, 
nylon.

Gestação
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Expressão de assombro dos 
italianos em solo gaúcho. 
Imaginário.

Dimensões: 

Altura: 19 cm; 
comprimento: 43 cm.

Materiais:

Aço e plástico.

Porcocane
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Alegre, saudoso, ondulante, está em nossas 
lembranças.

Dimensões: 

Diâmetro: 46 cm; 
altura: 40 cm.

Materiais:

plástico, madeira, metais

Carrossel
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Um incensório no centro abriga a palavra TIPO, com 
caracteres verdadeiros. Qualquer palavra ou mantra 
pode surgir daí. “Tipos” propiciaram a expansão do 
pensamento e das crenças...

Dimensões: 

39 cm x 39 cm.

Materiais:

aço, bronze e chumbo.

Mandala
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Soquetes formam os dedos.
Dobradiças, o punho.

Esfera como pérola do anel.
À frente, a violeta.

Dedicado à Adelina.

Dimensões: 

30 cm x 38 cm

Materiais:

 quadro, peças em aço.

Violeta e Anel
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Sobre uma toalha, seis colheres vazias demonstrando 
o acesso “ainda restrito” aos alimentos, em todos os 
continentes. Uma travessa vazia lembra falta de comida. 
Abas laterais impedem aproximação.

Dimensões: 

34 cm x 36 cm.

Materiais:

aço inox e outros metais.

Fome
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Corpo sólido, asas improváveis...

Dimensões: 

Altura: 15 cm; 
comprimento: 26 cm.

Grilo Azul



Figuras & Palavras22

Contornos, enfeites e lábios macios, cor de mel.

Dedicado à Marlusa.

Dimensões: 

24 cm x 48 cm

Materiais:

metais e baquelite.

Índia dos Lábios de Mel
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Motor na popa, instrumentos de navegação 
mecânicos, cobertura; ancorado em marina de 
plástico que imita o ondular da água.

Dimensões: 

Comprimento: 33 cm.

Materiais:

aço, plástico e madeira.

Barco Na Marina
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Barco Adelina I

Foi o primeiro a ser montado.

Dedicado a Luís e Rejane.

Dimensões: 

Comprimento: 27 cm.

Materiais:

aço, madeira, plástico e outros.
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Um incidente com a netinha Camila inspirou esta peça. 
Ela se assustou com algumas lagartas de pinhão. Um 
queimador de gás (fogo...), agulhas espinhentas e 
patinhas macias.

Dedicado à Camila.

Dimensões: 

24 cm x 32 cm.

Materiais:

quadro envidraçado, aço, plástico e outros metais.

Taturana de Fogo
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Brinquedos

Um trator, uma locomotiva e um caminhão 
de lixo dedicados ao neto Guilherme.

Um caminhão de leiteiro dedicado ao neto 
Leonardo.

Dimensões: 

Comprimento: 27 cm.

Materiais:

diversos
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Uma imitação de teclado, uma matriz de Linotipo e uma 
engrenagem simbolizando a gráfica editora.

Dedicado à Magali.

Dimensões: 20 cm x 25 cm.

Materiais: quadro emoldurado e metais.

Matriz
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Anjo de Brinco

Uma silhueta vaporosa, com cabelos encaracolados, 
poucos detalhes visualizados (como podem ser os 
Anjos...) e brincos. Asas minúsculas, afastadas do rosto, 
permitem que ele voe com nossa imaginação.

Dedicado à neta Mônica.

Dimensões: 

35 cm x 35 cm.

Materiais:

Diversos.

Matriz
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Presente nas paredes, frestas e outros abrigos, este 
animalzinho é quase doméstico.
A da figura, corpo verde e patas estilizadas, não assusta 
ninguém.

Dedicado à neta Meycla.

Dimensões: 30 cm x 30 cm.

Materiais: Lâmina anodizada e outros materiais.

Lagartixa Verde
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Lagartixa Verde Tartaruga biônica

Casco de tartaruga encontrado na rua em Barra 
Velha - SC, adicionados alguns componentes de 
plástico e metal para dar forma e sustentação
A única obra com componente de um animal 
infelizmente sacrificado.

Dedicado à Maria Cristina.



Figuras & Palavras32

Relincho

Simplicidade nestas poucas peças que 
mostram um cavalo.
Uma montagem rápida e despretensiosa 
para aproveitar a ideia.

Dedicado ao Christian.

Dimensões: 

18 cm x 22 cm

Materiais:

Aço e outro metal.
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Um nó-de-pinho, o cerne mais duro de nossas madeiras, 
como cabeça com a bocarra exibindo dentes fortes.
A juba ocre-dourado é de uma escova rotativa. A grade 
como símbolo de cativeiro a que estão sujeitos os 
últimos exemplares deste animal valente e maltratado.

Dedicado à neta Mariana

Cabeça de Leão
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Impulso

Engrenagens interligadas tendo moedas 
internacionais como fulcro.
O interesse presente no desenvolvimento. Acima, 
blindado, um coração.

Dimensões: 

18 cm x 39 cm.

Materiais:

Aço, vidro e moedas. Coração dourado.
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Elegância selvagem. 
Sóbria na figura 
como é o animal na vida real.

Dedicado à Marlusa.

Dimensões: 

Altura: 53 cm.

Materiais:

Plástico, aço e outros metais.

Girafa
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Cor-Jus-Lex

Coração, Justiça e Lei... 
Concatendados, pressionados de lados opostos, 
interligados.
Tábuas da Lei Mosaica, balança simbolizando Justiça e 
Válvula em lugar de coração.

Dedicado à Mônia

Dimensões: 

29,5 cm x 41,0 cm.
Materiais:

Aço e outros metais.
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Este livro foi impresso para o Sr. Mauro José Nodari, em Passo 
Fundo, RS, pela Gráfica Imperial, em outubro de 2016.



Mauro José Nodari. Nascido a 20 de 

maio de 1940 em Engenheiro Luiz Englert, 

município de Sertão, RS. 

Filho de Luiz Mario B Nodari e Ignes 

Troglio Nodari.

Ensino primário no GE Eulina Braga 

(Englert) e escola Pio X em Sertão,RS. 

Segundo grau na EENAV P. Fundo.

Serviço militar prestado no I/20ºRC de 

Passo Fundo como Cabo, nos anos 1959 

e1960.

Ingressou na primeira turma da 

Faculdade de Engenharia Mecânica da UPF 

em 1974. Formatura em 1978.

Vindo a P. Fundo, de 1955 a 1987 foi 

gráfico na editora Pe. Berthier. Desde 1961, 

paralelamente atuou em montagens de 

máquinas gráficas.

Casado em 1964 com Adelina Lise 

Nodari contam com 6 filhos, 8 netos e uma 

bisneta.

Desde 2011, aproveitando as folgas, 

montou várias "figuras", a maioria em metal, 

motivado pela conservação e 

aproveitamento de sobras, contribuindo 

com a ecologia. 
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