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OFICINA DE ESCULTURA EM FRUTAS E LEGUMES 
 
História 

A arte de esculpir em frutas e legumes já vem de tempos remotos. Antes de Cristo povos 
asiáticos preocupavam-se em tornar mais atraentes os alimentos ofertados aos deuses. Nesse setor 
destacaram-se especialmente os budistas. Com o passar dos anos este hábito tornou-se tradição e 
prática religiosa atingindo altíssimos graus de perfeição. 

Os tailandeses são verdadeiros especialistas nesta arte peculiar. A características são as flores, 
principalmente em melancia. A um primeiro olhar parecem-nos impossíveis de serem executadas. 
Entretanto um olhar mais atento, de alguém acostumado às técnicas plásticas, permite perceber que por 
trás desta maravilhosa e efêmera arte existe uma lógica técnica que se praticada, com dedicação, 
permite qualquer pessoa obter um resultado bastante satisfatório. 

As habilidades necessárias são: boa observação e coordenação motora. Nada além do que 
exigido a qualquer um que queira, por exemplo, ser alfabetizado. Explicando melhor; quando 
aprendemos a escrever treinamos nossa mão a repetir os símbolos que nossos olhos enxergam. O 
professor desenha um “o” e “copiamos” um “o”. Ou seja, olhamos e interpretamos em nosso papel o 
que vemos. É claro que no caso da escrita temos um conjunto limitado de letras, entretanto, conforme 
vamos progredindo entram novos símbolos, a exemplo os matemáticos, ou palavras, ou formas 
geométricas.  

Então é isso, coordenação motora suficiente, a mesma usada para escrever uma palavra. 
Basicamente arte é olhar e executar. Treinar o “modo” como se olha para as coisas é um dos segredos. 
O grande empecilho que temos é o medo de errar ou de não termos habilidades. Bem isso é normal. 
Tenho muitos anos e prêmios em artes e, apesar da experiência estaria mentindo se dissesse que não 
sinto uma pontinha de ansiedade em cada trabalho que irei executar. O que faço é relaxar e procurar 
me envolver com o trabalho, me preocupando com o momento e não com o final, é mais ou menos 
como um pé atrás do outro. Ou seja, vou cortando a fruta ou legumes procurando fazer movimentos 
coordenados e coerentes, um de cada vez e não começo um trabalho preocupado logo em terminar ou 
se ele irá ficar bonito. Beleza é conseqüência se o trabalho for bem feito. 

Bem é isso... ou mais ou menos isso. 
A arte de esculpir frutas ou legumes é basicamente através de cortes, não é possível modelar, é 

esculpir mesmo. No máximo algumas montagens. 
Quando bem feita, uma escultura em fruta ou legume dá um requinte a uma festa. As pessoas 

ficam fascinadas. 
 
 AS FERRAMENTAS: 
 

No exterior são inúmeras as opções de ferramentas. Formas, materiais ou marcas são inúmeros 
assim como livros ensinando passo-a-passo de vários modelos. Mas, infelizmente, no Brasil não temos 
todas estas facilidades. Entretanto, temos algo muito mais valioso e que eles não podem comprar: a 
nossa criatividade. Graças a nossa criatividade o brasileiro contorna facilmente essa carência e se por 
um lado não temos tantas ferramentas disponíveis por outro temos nosso “jeitinho” pra contornar. 

No Brasil existe uma fabrica que fabrica um “kit” de facas para escultura em frutas e legumes. 
Esse kit é composto de: 

• Uma faca pena 
• Uma faca de lâmina arredondada 
• Uma faca reta 

Acrescentando a este kit um descascador de legumes, uma faca de legumes, uma ou duas facas 
grandes e uma faca de lâmina arredondada da marca Tramontina, temos um eficiente jogo de 
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ferramentas. Com o tempo e as pretensões vamos acrescentando esta ou aquela ferramenta tornando 
nosso “kit" eficiente para as necessidades de cada um.  
 
 
AS FRUTAS E LEGUMES: 
 

A principio podemos fazer lindos trabalhos com todas as frutas e legumes, respeitando, porém, 
suas limitações. Por exemplo, o tomate é muito mole, mas podemos fazer lindas rosas com sua casca. 
A mandioca da para esculpir, entretanto escurece facilmente. O taro é ótimo, mas sua seiva é 
escorregadia e torna perigoso o trabalho com faca. 

Por isso, para inicio, sugiro praticar em: 
• Melancia; vasos, escritas e especialmente flores. 
• Melão; cisnes e flores. 
• Abóbora seca; praticamente qualquer coisa. 
• Abóbora japonesa; muito duradoura ótima para flores e pequenas esculturas. 
• Rabanete; pequenas flores e bichinhos como ratinhos ou pintinhos. 
• Pepino; flores, folhas ou cestinhas. 
• Cenoura; margaridas e bicos de pássaros 
• Chuchu; pássaros principalmente. 
• Nabo; ótimo para trabalhar. Flores, pássaros, formas, enfim, uma infinidade de 

possibilidades. 
É claro que, como dito anteriormente, são possíveis não só outras frutas bem como outras 

formas além da sugeridas acima. Porém melhor decidir isso conforme for  pegando habilidade. 
Para escolher prefira sempre as sem amassados ou machucados na casca. Também prefira as pouco 
maduras. 

Quanto a abóbora seca comece comprando apenas o “pescoço” para treinar, pois a parte da 
“cabeça” é oca. Nunca compre as maduras demais, prefira as mais verdes e firmes. E tome cuidado 
com os furos em sua casca, principalmente na região da “cabeça”, pois muito provavelmente é sinal de 
bicho dentro. Quando a abóbora tem bicho dentro ela apresenta uma superfície macia, “mole” ao 
aperto do dedo. Mas muitas vezes ela não apresenta sinal algum e de repente, quando cortamos, 
sentimos um odor insuportável da abóbora estragada. Nossa! Esse cheiro parece que fica o dia inteiro 
grudado em nosso nariz. 

A melancia, outras frutas ou legumes, devem ser firmes. Ao contrário de quando escolhemos as 
melancias para comer, batendo e escutando um som de oco, na melancia para esculpir este som deve 
ser firme. Nunca de  oco. 

No geral não adquira frutas ou legumes com a casca machucada. 
 
MODELOS: 
 

Todo artista deve ter uma coleção particular de imagens. Tudo que achar interessante e que 
pode fazer em frutas ou legumes guarde nesta pasta. Fotos de outros trabalhos, imagens da internet. 
Tudo, guarde tudo que for interessante pois é quase certo que algum dia precisara de alguma idéia ou 
solução e poderá estar, e é comum estar, nesta sua coleção. 
 
OBSERVE BEM O TRABALHO DE OUTROS GARDE MANGERS: 
 

Até Leonardo da Vinci ia escondido olhar e aprender com os trabalhos de Michelangelo, e vice-
versa. Sempre olha e estude bem as obras tanto suas quanto dos outros. Entretanto não tente logo de 
inicio uma obra complicada. Comece pelas mais simples e vá crescendo. Todo mundo faz assim. 
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O INICIO: 
 

Quando eu ensinava escultura, pintura ou desenho, ajudar o iniciante a superar o “natural” 
medo no começo era mais simples. No caso do desenho, por exemplo, existe um medo que chamamos 
de “medo do branco” que é a questão inicial quando o aluno fica com receio do branco do papel. O 
branco do papel parece inibir o iniciante que fica sem saber por onde ou como começar. Isso se deve 
basicamente ao medo de errar. E não tem como; realmente aprendemos mais com nossos erros do que 
com acertos. Então eu simplesmente dizia para não se preocuparem, abaixo daquela folha branca havia 
uma infinidade de outras folhas para ele praticar até acertar. Mas no caso de uma melancia o que posso 
dizer? Pensemos assim, então, se eu errar tudo bem que não terei um monte de outras melancias aqui, 
agora, mas em compensação poderei comer uma deliciosa (ou faça um suco se preferir). Brincadeira a 
parte é mais ou menos por ai, estamos fazendo arte em alimentos se errar, coma-os. E se não 
errar...coma-os também. 

Logicamente tenha sempre definido o que deseja fazer antes de comprar a fruta ou legume. 
Importante também é usar frutas ou legumes da época. O nabo, por exemplo, fora da época é caro e 
fininho, limitando assim o trabalho. Já na safra ele é grande e firme, permitindo vários trabalhos. 

Você tem duas opções; 
• Ir as compras já tendo em mente o que pretende e escolher as frutas ou legumes de acordo ou 
• Inspirar-se conforme o formato da fruta ou legumes sugira. 
O importante, repito, é iniciar a escultura em si, já com o desenho em mente. 

 
HIGIENIZAÇÃO: 
 

Este é um detalhe importante, Como lidamos com alimentos temos de ter alguns cuidados com 
higienização. E em se tratando em alimentos que ficarão expostos, geralmente sem proteções e ao ar 
livre, devemos ter um cuidado especial. 

Primeiro lave o local de higienização; pia, bancada, facas, etc.: use água com água sanitária a 
uma concentração de três colheres de sopa de água sanitária para cada litro de água. Em seguida lave 
bem as superfícies das frutas ou legumes. Em seguida encha recipientes, bacias por exemplos, com 
uma solução de uma colher de água sanitária para cada litro d’água. Deixe por 15 minutos e retire-os 
dessa solução. Não segure as frutas na bacia e vire-a para a solução escorrer, deve-se retirar mesmo 
para que a sujeira fique na água. Depois colocamos numa solução de três colheres de vinagre para cada 
litro d’água por mais 15 minutos. Retiramos novamente e está tudo devidamente higienizado como 
exige a legislação sanitária para manipulação de alimentos. 
 
CONSERVAÇÃO: 
 

Isso depende do que se está usando: Basicamente tudo deve ficar em água gelada depois de 
pronto. Menos abóbora e melancia. 

Para quase tudo: 
• Guarde em recipientes com água fria em refrigerador. 
• Melancia, abacaxi e outras frutas envolva em filme plástico. 
• Abóbora seca nunca deve ter contato com água. Envolva em filme plástico. Tenha o 

cuidado de envolver muito bem. E nunca...nunca congele. 
• Bem é claro que nesses casos o alimento se torna impróprio para consumo, por tanto 

tome o cuidado de colocar uma plaquinha, algo sutil, mas de um jeito de colocar um 
pequeno aviso perto da escultura, na hora de colocá-las em exposição, com os 
seguintes dizeres: alimento impróprio para consumo. 
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• Na hora de expor as frutas e legumes tenha um esborrifador com água gelada e 
sempre que a fruta for começando a ficar opaca, sinal de inicio de ressecamento, 
pulverize água gelada. Assim ela ficará bem até o final da festa. Aqui, mais uma vez, 
a abóbora exige cuidado diferente. Para abóbora não pulverize água. Antes de levá-la 
a exposição unte-a com óleo. Isso mesmo, óleo de cozinha, isso vai conservá-la 
melhor, além de dar um brilho como se fosse um verniz. 

 
OS TRABALHOS DESTA AULA 
 

Nesta aula faremos vários trabalhos, principalmente para treinar os cortes. Porém três serão um 
pouco mais complicados e preparei um esquema para que possam repeti-lo depois. 
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Borboleta em nabo. 
 
O nabo utilizado é o daikon, o comprido. De preferência aos mais grossos que tenham cerca de 

6 a 8 cm de largura na parte grossa. Higienize e descasque o nabo com um descascador de legumes. 
Siga as instruções abaixo acompanhando o esquema: 
A. Corte rodelas de cerca de 0,5 cm de espessura. Com cuidado faça um corte entre as 

duas fatias, mas deixando-as unidas embaixo. Corte a base. 
B. Faça o primeiro corte curvo, da direita para esquerda, que serão as antenas, passe por 

ambas as partes. Faça o segundo corte curvo que será o corpo. 
C. Abra as antenas e, com cuidado, empurre a parte de baixo do corpo da borboleta para 

cima e para dentro das asas. Coloque dentro de água fria para que abra e firme. 
 
 

Cisne em nabo 
 

O nabo utilizado é, mais uma vez o daikon. Higienize e descasque o nabo. Esta peça é mais 
complicada e exige maior atenção e calma na execução. 

Como no caso nas borboletas siga o esquema. 
A. Corte o nabo no meio. A parte que nos interessa é a ponta contrária as folhas. 
B. Coloque o nabo com a ponta e a parte envergada para cima. Tire uma fatia de cada lado 

deixando o meio mais grosso. Repare nos esquemas que a parte 1 é bem grossa, apenas uma 
fatia é tira de suas laterais. Repare no esquema da visão de frente do corte que a base da 
parte é mais grossa em baixo.  
A parte 1 o meio será usado para o corpo do cisne. Faça dois cortes, um em cima e outro 
embaixo como no esquema. Formando o corpo do cisne. 
Nas fatias 2 e 3 serão recortadas asas. Uma ao contrário da outra. Repare que elas já estão 
praticamente no formato. Basta recortar as penas e afinar a base. Também afine a base para 
encaixar no corpo depois. 

C. Arredonde o corpo do cisne, dando-lhe um aspecto mais gracioso. Corte a base, como 
mostrado na figura. De um pedaço do nabo que sobrou faça a base de apoio na forma de pés 
estilizados conforme o desenho 4. Esses pés serão fixados no corpo 1 do cisne através de 
palitos de dente quebrados ao meio como mostra o desenho 5. 

D. Corte e arredonde um pedaço de cenoura no formato do bico e prenda nele palito de dente 
quebrado, desenhos 5 e 6. Corte uma ponta da cabeça do cisne, conforme marcado pela 
linha tracejada, para encaixe do bico. Prenda o bico e coloque cravos da Índia como olhos, 
figura 7. Nas costas faça um corte de cada lado para encaixe das asas. Esses cortes devem 
ser como sulcos e o mais fundo possível para boa fixação. Prenda as asas e pronto 

 
Junco chinês. 
 
Mais uma vez trabalharemos com o nabo daikon. Este nabo é ótimo, pois além de suculento 
tem ótimo e formato que possui vários trabalhos. Além disso, sua carne é fácil de ser cortada 
facilitando o trabalho de quem inicia. Higienize e descasque o nabo com um descascador de 
legumes. 
A. Corte o nabo a um quarto da parte das folhas. A parte que nos interessa é a maior 

justamente a outra ponta. 
B. Vamos aproveitar o formato curvilíneo do nabo. Para isso ponha a parte curva para cima. 

Corte a base a horizontal para ele ficar em pé. Corte o nabo dando o formato do corpo do 
navio. Comece por trás com um corte horizontal para dentro, depois pra baixo 
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arredondando até a base. O trabalho em cima do convés vem da ponta com um corte reto e 
formando uma entrância do mais uma vez reto horizontal e uma curva mais ou menos no 
meio do corpo do barco. Mais uma entrância e a ponta final na frente. Corte os detalhes que 
desejar como escadas portas, etc. 

C. Corte um pedaço de aproximadamente 6 ou 7 cm de comprimento do nabo restante. 
Posicione a faca para cortar uma fina fatia em seu redor. Repare que você fará esse corte 
segurando e cortando em direção a você e isto é muito perigoso. Portanto cuidado. Corte 
fatias para formar pelo menos umas quatro velas. Imagine que cada vela terá a largura desse 
pedaço de nabo e o comprimento de meia volta de corte. Pegue um palito de churrasco para 
servir de mastro, desenho 3. Vá encaixando as velas, desenho 2, como no esquema. 

D. Monte o junco. Espete o mastro na parte curva no meio do barco, veja desenho. Agora crie 
e decore como quiser. No caso foi usado um pedaço de pepino sem a polpa e encaixado e 
preso com palitos de dente fazendo uma cabine, desenho 7. O desenho 5 é um pequeno 
rabanete e o 6 um pedaço de cenoura formando o barqueiro na frente do barco. E por último 
um pedaço de pimentão vermelho, uma pimenta ou qualquer outro vegetal faz o papel da 
flâmula, desenho 4 
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FLOR DE PEPINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 escolha um pepino gordinho e reto. Corte-o ao meio. 
2. Corte por dentro da casca deixando-a o mais fino possível tomando cuidado para não corta-la. 
3. Retire as sementes e faça cortes longitudinais na casca. Vá até embaixo, mas cuidado para não 
quebrá-la. Estas tiras serão as pétalas de fora. 
4. Arredonde as tiras de casca formando as pétalas. 
5. Afine a polpa por dentro para formar uma nova camada de pétalas. Corte na camada da polpa 
pétalas que intercalem com as da casca 
6. Terminado a parte de escultura coloque em água gelada, por um bom tempo, para abrir. 
 

Divida o pepino ao 
meio 

Corte por dentro 
da casca. 

Retire as sementes 

Faça cortes 
longitudinais
.

Corte as folhas 
na casca. 

Afine a polpa 
por dentro 

Recorte 
pétalas na 
polpa 

1 
2 3 

5 
6 

4 
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Observação: Você pode fazer essa mesma flor sem retirar o miolo, como mostrado na foto acima. Mas 
para isso o miolo tem de estar firme 


