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 DVD
SIRON FRANCO: natureza e cultura

 Ficha técnica

Gênero: Documentário com depoimentos do artista.

Palavras-chave: Arte e vida; arte pública; artista e sociedade;
ética; cidadania; meio ambiente; atitude crítica.

Foco: Conexões Transdisciplinares.

Tema: A obra do artista Siron Franco.

Artistas citados: Siron Franco, Cézanne, Van Gogh, Léger,
Bosch.

Indicação: A partir da 7ª série do Ensino Fundamental.

Direção: Sarah Yakhni.

Realização/Produção: Rede SescSenac de Televisão, São Paulo.

Ano de produção: 2001.

Duração: 23’.

Coleção/Série: O mundo da arte.

 Sinopse
O documentário apresenta o artista Siron Franco mostrando e
falando sobre suas produções. Conta sobre sua vida e sua opção
por ser artista, desde os 9 anos de idade. No primeiro bloco,
Siron apresenta seu amplo ateliê localizado em uma chácara,
sobre o qual fala: “tudo o que está aqui está em processo”. No
segundo bloco, fala de sua infância, dos artistas que o influen-
ciaram e de sua atuação como artista-cidadão, que se indigna
com os acontecimentos a sua volta. Mostra, também, o Monu-

mento às nações indígenas realizado por ele a partir da enco-
menda de um comitê da Eco 92. O documentário é finalizado
com o depoimento do artista sobre diferentes assuntos, nos
indicando a urgência da sua criação impregnada de um olhar
ético sobre o mundo.
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 Trama inventiva
Ponto de contato: conexão. Abertura para atravessar e ultra-
passar saberes: olhar transdisciplinar. A arte se põe a dialo-
gar, fazer contato, contaminar temáticas, fatos e conteúdos.
Nessa interseção, arte e outros saberes se alimentam mutu-
amente, ora se complementando, ora se tensionando; ora
acrescentando um ao outro novas significações. A arte, ao
abordar e abraçar, com imagens visionárias, questões tão di-
versas como a ecologia, a política, a ciência, a tecnologia, a
geometria, a mídia, o inconsciente coletivo, a sexualidade, as
relações sociais, a ética, entre tantas outras, permite que na
cartografia se desloque o documentário para o território das
Conexões Transdisciplinares. Que sejam estas então: livres,
inúmeras e arriscadas.

 O passeio da câmera
A câmera nos leva a um dos ateliês de Siron Franco. Um ateliê
amplo localizado em seu sítio, em Goiânia, que revela as nuances
do cotidiano do artista. É dele que o artista retira o elemento
terra, material utilizado em muitas de suas obras. Em comu-
nhão com a natureza, Siron deixa que os bichos entrem em seu
ateliê e absorve as interferências. Utiliza animais mortos em
seu trabalho, mas explica que são de um criadouro.

A câmera aproxima-se, distancia-se, faz cortes, acompanhan-
do e captando a inquietude criativa de Siron que, com fala mansa
e amável, mostra diferentes obras e nos revela seu processo
de criação. Vemos obras esperando, germinando, nascendo
entre pinceladas; outras, acabadas, evidenciam sua estética
inventiva. Uma grande mesa, invenção do artista, com rodízios
nos pés para girar com facilidade no amplo ateliê, acomoda seus
materiais e instrumentos de trabalho.

Siron Franco mostra Rua 57 camas série césio. Obras criadas
a partir das terríveis cenas que presenciou durante o trágico
acidente com a cápsula de césio 137 encontrada, em 1987, no
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terreno baldio da Rua 57, num bairro popular em Goiânia. Com
exceção de poucas, essas obras continuam em poder do artista.

Uma tomada aérea mostra o Monumento às nações indígenas,
arte pública que se integra à natureza, à paisagem. O artista
fala de seu profundo respeito aos povos indígenas, o que deixa
manifesto esteticamente na obra.

Seu processo de criação desconstrói completamente a imagem
do artista alienado, romântico. Siron Franco está em diálogo con-
tínuo com a realidade, é um artista sensível às questões sociais,
éticas e políticas do seu tempo e de seu espaço de convivência.

O documentário oferece múltiplas possibilidades de trabalho
em sala de aula, focalizando: em Processo de Criação, a ação
criadora como provocações visuais e atitude crítica; em
Materialidade, os procedimentos técnicos e inventivos com
materiais diversos; em Linguagens Artísticas, a pintura, a es-
cultura, as intervenções urbanas; em Forma-Conteúdo, as
temáticas contemporâneas arte, vida e crítica social; em
Patrimônio Cultural, o monumento e as heranças culturais; em
Saberes Estéticos e Culturais, a relação entre arte e socieda-
de, a arte pública.

Nesse material, o documentário é abordado no território das
Conexões Transdisciplinares, focalizando questões sobre éti-
ca, cidadania, meio ambiente, entre outras.

Sobre Siron Franco
(Goiás Velho/GO, 1947)

O que faço são provocações visuais.

Siron Franco

1947. Na cidade Goiás, antiga capital do estado com mesmo
nome, numa família pobre com dez filhos, nasce o menino
Gessiron Alves Franco. O desejo da mãe, que o menino seja
médico. O desejo do menino, aos 9 anos de idade, ser pintor.

Siron Franco persegue seu sonho. No final dos anos 60 do sécu-
lo 20, vem morar nas proximidades da Rua Maria Antônia/SP.
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Migra para a cidade atraído pelo Masp. Imagina que uma cidade
com um museu daqueles pode ajudá-lo a fazer carreira. “Foi um
choque ver ao vivo pinturas que só via em revistas”. Seu progra-
ma predileto é andar pelas ruas, seduzido pela diversidade cul-
tural. A pacata Goiânia parece-lhe ainda mais pacata, quando se
sente sitiado, pois de seu apartamento, assiste à guerra entre
os estudantes da USP e os do Mackenzie. A batalha é um dos
fatos marcantes do período de regime militar.

Perseverante na descoberta dos materiais e na maneira

de pintar, Siron cria sua própria linguagem na pintura que

se torna o seu discurso silencioso. Em 1963, recebe prê-
mio em Goiânia, e, em 1975, na 13ª Bienal de São Paulo,
ganha o prêmio internacional de pintura, inaugurando sua
carreira no exterior. Sua pintura tem em cada tela uma cons-
trução singular, com sobreposição de camadas de tinta e
solvente, até que o resultado pretendido seja alcançado. São
obras feitas em grandes dimensões e em pinceladas e cores
vigorosas, que carregam consigo um sentido de urgência. In-
quieto e passional frente aos problemas do mundo, Siron
Franco constantemente recria as pulsações da vida. Para o
crítico de arte Alfredo Aquino1 :

Ele realiza uma pintura onde aparecem figuras que se mesclam de

maneira muitas vezes impressionante. Seres humanos e animais -

macacos, antas, tamanduás, onças ou serpentes - surgem justapos-

tos, em sua linguagem singular, que muitas vezes denuncia, chama a

nossa atenção para a crueldade do ser humano, em suas relações de

poder, com seus semelhantes e com a própria natureza.

Em alguns momentos, essas figuras inventadas quase nos assustam,

em sua fronteira com o pesadelo, na exibição de suas mutilações

aterrorizantes, de suas deformações inevitáveis que nos sugerem

monstros ou pela incômoda iluminação sutil que brota de seus interi-

ores como se fossem provenientes de raios-x, revelando-nos essas

figuras como as testemunhas lúgubres da mortalidade ou da fragili-

dade humana.

A pintura sempre foi o seu grande mote, mas Siron trabalha com
outras linguagens. Em 2000, faz sua primeira mostra de escultu-
ras agrupando 25 obras: Casulos. A maioria dos elementos usa-
dos foi recolhida no entorno de seu sítio em Goiás. São pigmen-
tos de terra, penas de galinha e de faisão, fumo de rolo, trança-
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dos indígenas, couro de peixe, pele de rã, cera de abelha e asas
de borboletas associados a telas de aço e páginas de jornal.

Com todos os sentidos voltados para o processo criativo, o
artista é capaz de transformar os objetos mais simples em
surpreendentes obras de arte. Testemunhamos essa incrível
capacidade no documentário, quando ele está elaborando a
instalação com lâminas de enxadas, com largo desenho sinuo-
so e jogo gráfico tridimensional. Na sua fala, ouvimos suas
múltiplas leituras que nos alertam para o pensamento caleidos-
cópio e inquieto do artista.

Siron é, também, um artista significativo em todos os aconteci-
mentos de arte ligados à questão preservacionista. Traz, em seus
quadros, especialmente na série intitulada Peles, denúncias so-
bre a matança de animais e a exterminação criminosa das espé-
cies, perpetradas pela ignorância gananciosa do ser humano.
Mantendo-se sempre em sintonia com questões sociais, as-

sina séries, como as expostas na reabertura do antigo prédio

do Dops - Departamento de Ordem Política e Social/SP e a

série Césio, em que critica o descaso das autoridades com

as vítimas do conhecido acidente. Movidas por sua indigna-

ção de artista cidadão, suas instalações têm forte apelo po-

lítico, como as que organiza em Brasília em datas específicas

ou em acontecimentos marcantes como a morte do índio Galdino,
ou quando representa o sentimento do cidadão comum, expondo
uma ratoeira em que, no lugar do queijo, está a bandeira brasilei-
ra, ou ainda quando dispõe 1020 caixões infantis formando o mapa
do Brasil em repúdio à mortalidade infantil.

Para Ferreira Gullar2 : “A ligação com a vida é um traço da pró-
pria personalidade de Siron, sempre presente, sempre atuan-
te, buscando interferir no processo social e político”.

Assim, aquele menino do sertão de Goiás, desejoso de ser pin-
tor, se fez Siron Franco em defesa de valores caros aos seres
humanos de qualquer ponto do planeta. Usando sua fina sen-
sibilidade estética e intensa sinceridade ética, faz suas “provo-
cações visuais” para falar por aqueles que não falam, não po-
dem falar ou, quem sabe, não são ouvidos.
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Os olhos da arte
Enquanto estiver vivo não vou deixar de me indignar e a indignação

não traz ódio, traz energia criativa.

Siron Franco

Siron Franco, tríplice condição: ser humano, cidadão, artista.
Siron Franco faz protestos, apelos, participa. Acima de tudo,
faz provocações visuais. Artista que não fica encastelado, em
silêncio, distanciado. Artista-cidadão entre cidadãos, imerso nas
tensões da sociedade, manifestando-se sobre as aflições éti-
cas do seu tempo. Seria muito fácil rotular a produção de Siron
como arte engajada. Contudo, suas obras não se propõem a
ser o reflexo do mundo concreto, mas a invenção de um mundo
imaginário, que dialoga com o real.

De certo modo, o exercício da arte já é político por si, sem pre-
cisar defender nenhuma causa a princípio. Mas é claro que as
questões locais, a violência, ecologia, distribuição da terra e
tantas outras questões sociais e políticas, que são parte do
mundo em que vivemos, podem vir a ser matéria de inquieta-
ção do artista.

Por vezes, por estar antenado com o que ocorre em al-

gum período de sua trajetória, nos momentos mais cruciais

de sua realidade, o artista transparece em suas obras uma

preocupação social. Picasso, em sua Guernica, refletiu so-
bre os horrores da guerra. Goya, por sua vez, criou em suas
gravuras uma linguagem crítica à corte. Os muralistas mexi-
canos, em torno de Diego Rivera, David Siqueiros e Jose
Clemente Orozco, criaram, nos anos 30 do século 20, uma
estética a serviço das idéias da revolução política por que
passava o México.

Trazendo o olhar para o Brasil, diferentes artistas foram toca-
dos pelo instante em que viveram ou vivem, e se interessaram
em produzir uma arte de cunho social, ou melhor, expressam,
nos temas abordados, uma preocupação social e política do país.
Para a historiadora e crítica de arte Aracy Amaral2 :
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Essas preocupações, que em determinados períodos chegaram a le-

var o artista à militância política (tanto na música, como na poesia, no

cinema, nas artes visuais, no teatro, como na literatura), dificilmente

são constantes em toda a sua trajetória profissional. Em geral

correspondem a uma fase de seu trabalho, ou mesmo às obras isola-

das no contexto de sua produção, e emergem em momentos de

efervescência político-social de seu entorno.

Em 2003, Aracy Amaral realiza a curadoria da exposição Arte

e sociedade: uma relação polêmica, no Instituto Itaú Cultural,
reunindo pinturas, desenhos, gravuras, esculturas e objetos
criados, entre 1930 e 2000, por aproximadamente 100 artistas
brasileiros, além de vídeos e documentos do período. A expo-
sição3  nos faz ver que, na verdade, a preocupação social e
política, visível ou não na obra dos artistas, é mais ampla do
que se pode perceber.

Nos últimos 20 anos, a ecologia, a violência urbana, a exclusão
social entram em cena como preocupação social na produção
artística, como vimos em Siron Franco. A questão ecológica se
faz presente também nos trabalhos de Frans Krajcberg. A vio-
lência urbana afeta outros artistas como Carmela Gross, em

Siron Franco

Casulos, 1997

Óleo sobre tela,
180 x 190 cm
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Alagados e Em vãos, ou Nuno Ramos em 111 e Balada, ou ain-
da, Rosângela Rennó em Paz armada. Além disso, há a atitude
artística de Mônica Nador, que intervém diretamente nas áreas
de exclusão social, colocando seu fazer artístico a serviço da
dignificação do ser humano4 . O fotógrafo Sebastião Salgado
também utiliza sua linguagem como denúncia e testemunho.

Outra preocupação recorrente é o espaço público urbano nas
grandes cidades, em especial São Paulo. Desde 1994, o even-
to Arte/Cidade é o mais provocativo em desencadear o diálo-
go artista-meio urbano. Concebido por Nelson Brissac, é um
projeto de intervenções urbanas que se realiza em São Paulo.

Como cidadãos, nós sempre corremos o risco da aliena-

ção, afinal a evolução social e política cria sentimentos de

ansiedade e desesperança, de falta de raízes e inseguran-

ça, de isolamento e apatia, deixando-nos pasmos ou mes-

mo anestesiados. Nesse momento, talvez as “provocações

visuais” dos artistas sejam um impulso vital à vida. Para
além do rótulo de arte engajada, não seria essa a relevância do
papel social do artista?

Siron Franco - Noite azul, 2004 - Óleo sobre tela, 150 x 200 cm
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 O passeio dos olhos do professor

O documentário é um material rico em possibilidades. No
entanto, é preciso fazer sua leitura antes de levá-lo para a
sala de aula. É importante você anotar suas impressões no
momento em que assiste ao documentário, para depois
poder criar um projeto de trabalho com seus alunos. Para
ajudá-lo, apresentamos uma pauta do olhar. Ela poderá ser
útil às suas anotações:

A ausência de um narrador ou um entrevistador durante o
documentário lhe traz proposições? Quais?

O que o documentário desperta em você?

O documentário lhe faz perguntas? Quais?

O que o documentário mostra sobre as conexões possíveis
entre arte, política e ecologia?

No documentário, Siron Franco diz que faz “provocações
visuais”. O que diferencia esse fazer do artista da fronteira
ideológica de uma arte engajada?

Existem conceitos que seus alunos ainda não conhecem no
documentário? Quais são? Como trabalhá-los?

Quais focos de trabalho podem ser desencadeados a par-
tir do documentário? Quais professores, dentre seus co-
legas, poderão ser convidados a trabalhar em um projeto
transdisciplinar?

Agora, é importante que você reveja o que anotou e pense nas
possibilidades de trabalho que terá. A organização de uma pauta
do olhar para seu aluno pode problematizar a exibição do
documentário e desencadear uma produção posterior.



 qual FOCO?

 qual CONTEÚDO?

 o que PESQUISAR?

Zarpan

procedimentos

natureza da matéria

procedimentos técnicos inventivos

matéria orgânica, matéria bruta,
matérias não convencionais,
matéria industrial

Materialidade

preservação e memória

heranças culturais Patrimônio
Cultural

obras patrimoniais

monumento, bens patrimoniais materiais

Conexões
Transdisciplinares

arte e ciências
humanas

história do Brasil, ética, política,
cidadania, espaço público urbano

arte e ciências
da natureza

meio ambiente, ecologia

ndo

Forma - Conteúdo

elementos da
visualidade

relações entre elementos
da visualidade

forma, cor, volume, linha, mancha

composição, tensão,
o bidimensional,
o tridimensional  

contemporânea: arte e vida,
política, crítica social  temáticas

Saberes
Estéticos e
Culturais

história da arte arte pública, arte contemporânea

sociologia da arte artista e sociedade, artista-cidadão

Linguagens 
Artísticas

artes
visuais

meios
novos

meios
tradicionais

instalação, intervenções urbanas

pintura, desenho, escultura

Processo de
Criação

ação criadora provocações visuais, tempo, série,
percurso de experimentação, inquietude

observação sensível, atitude críticapotências criadoras

ateliê, organização, viagens de estudoambiência de trabalho
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 Percursos com desafios estéticos
A partir dos caminhos propostos no mapa, com o foco centrado
nas Conexões Transdisciplinares, apresentamos algumas ma-
neiras possíveis de entrada no documentário. Você poderá uti-
lizar essas idéias como deflagradoras de outros projetos, de-
pendendo do interesse de seu aluno e de suas expectativas. A
motivação para assistir ao documentário deixará o aluno mais
atento às informações nele contidas e despertará o interesse
para ir além, para a pesquisa e a manipulação de materiais ain-
da não experimentados.

 O passeio dos olhos dos alunos

Algumas possibilidades:

Experimentações com materiais naturais. Assim pode co-
meçar o trabalho com o documentário, antes de sua exibi-
ção. O convite é para que seus alunos desenhem na terra
usando gravetos como ferramenta. Algumas indagações são
pertinentes: como é esse tipo de material? É possível guar-
dar esses desenhos? Nesse momento, a explicação sobre o
que é um trabalho efêmero e os modos de guardá-lo será
importante. É interessante ter em mãos uma máquina foto-
gráfica para registrar os desenhos. Depois, organize uma
discussão sobre as cores presentes na natureza. É possível
transformá-las em pigmentos para desenhar ou pintar? Após
esse momento, os alunos poderão assistir ao primeiro blo-
co do documentário, utilizando a discussão anterior como
pauta do olhar. Você também poderá acrescentar questões
presentes na sua pauta do olhar.

Uma outra maneira de começar o trabalho com o documen-
tário é pedir aos alunos que tragam terra para a sala de
aula. Com as terras em mãos, você poderá incentivar os
alunos a perceberem as diferenças de cores e texturas,
antes de começarem a desenhar. Vieram todas de um
mesmo lugar? Por que são diferentes? Você poderá entrar
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com explicações biológicas e químicas ou pedir aos alunos
que pesquisem com seus respectivos professores dessas
áreas. Em grupos, os alunos poderão utilizar em seus tra-
balhos mais de um tipo de terra e também precisarão de um
suporte grosso, seja papelão, madeira ou tela, e também
de um aglutinante (por exemplo: cola branca, tinta de pare-
de, etc.). Como tema, os alunos poderão pensar em uma
denúncia ecológica de um problema próximo a eles, algo que
faça parte de sua rotina. Após a realização desse trabalho,
eles poderão assistir ao segundo bloco do documentário com
o foco na maneira como o artista utiliza a terra em suas obras
e na denúncia ecológica e política que faz.

Há dois momentos no documentário em que o artista afir-
ma encarar seu trabalho como “provocações visuais”. O que
são provocações visuais? Essa pergunta pode ser geradora
de discussões anteriores à exibição do documentário por in-
teiro. Após a exibição, a afirmativa do artista e os trabalhos
observados no documentário modificam o que os alunos
haviam pensado? Essas provocações são em relação ao
artista, ou ao espectador? Você poderá levar para a sala de
aula reproduções de obras de Siron Franco para enriquecer
as conversações. Partindo disso, os alunos podem elaborar
frases ou textos que falem sobre as provocações que eles
gostariam de fazer em relação a questões sociais, políticas,
ecológicas presentes na vida em sociedade.

Essas proposições buscam ser provocadoras para um momen-
to de intensa conexão de seus alunos com a exibição do
documentário. A viagem feita até Goiás, por meio da exibição,
pode ser propositora de outras possibilidades?

 Desvelando a poética pessoal

Criar a partir de fatos que causem indignação. Esse é um cami-
nho a percorrer com uma série de trabalhos que potencialize o
processo de criação de cada aluno. A investigação, o olhar aten-
to, a relação com diferentes fatos oferecem o percurso a cada
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aluno, incentivado pelas discussões trazidas pelo documentário.
Nas possibilidades apresentadas, o aluno, auxiliado por você,
pode realizar um exercício poético de cidadão criador/
contestador/provocador.

De uma coleta de imagens e manchetes de jornais e revis-
tas, os alunos podem montar  uma série de colagens, carta-
zes ou objetos que denunciem situações de descaso das
autoridades com o meio ambiente, com a violência, com as
minorias, com os direitos humanos, etc.

Frente aos acontecimentos recentes, quais aspectos mobi-
lizam os alunos para criar uma obra ou um monumento? Os
esboços e maquetes realizados permitirão perceber os pro-
cessos de criação vividos.

À medida que os trabalhos forem sendo realizados, o acompa-
nhamento atento dessas proposições pode nutrir os alunos com
novas informações sobre artistas e as linguagens da arte. As
produções podem ser apreciadas e discutidas em relação às
soluções estéticas encontradas como “provocações visuais”.

 Ampliando o olhar

Uma provocação possível nesta busca pela ampliação do
olhar é percorrer o bairro à procura de pigmentos naturais.
Em árvores, plantas de pequeno porte, nas pedras, na ter-
ra, por onde possam percorrer os olhos, é possível encon-
trar elementos para a extração de pigmentos. Com os ma-
teriais em mãos, organize um catálogo com os diferentes
pigmentos e explicações de como conseguir a cor de cada
um dos materiais encontrados: por maceração, por fervura,
por cozimento, etc.

O Monumento às nações indígenas é uma das mais expressi-
vas obras de Siron Franco. Construído em 1992, em Aparecida
de Goiânia, é composto por 500 colunas de concreto, conten-
do 3.500 inscrições rupestres, e representa uma homenagem
do artista a todos os povos do mundo. Em extensão, é um dos
maiores monumentos do Brasil. Os alunos podem mapear os
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monumentos significativos de onde moram. O que eles repre-
sentam na história da cidade? E na história da arte da cidade?
Qual a conservação desses monumentos?

A preocupação com a denúncia política é uma constante no
trabalho do artista plástico João Câmara Filho. Você poderá
levar para a sala de aula reproduções dos trabalhos dele ou
visitar com os alunos o site oficial do artista indicado na bibli-
ografia para observar como ele representa as questões políti-
cas em sua obra. Como desdobramento, a observação de
charges dos jornais relacionando as duas linguagens pode abrir
a percepção do jogo entre o que é explícito e o que é sutil.

Num projeto em que os alunos conhecem a obra de artis-
tas de outros lugares, é importante também que eles en-
trem em contato com os artistas locais. Entre os artistas
de sua cidade, há aqueles que trabalham com materiais
retirados da natureza ou com a preocupação com o meio
ambiente? É possível convidá-los para visitar sua sala de
aula? Os alunos poderão organizar previamente algumas
perguntas para esse encontro com o artista ou planejar uma
visita ao ateliê.

A natureza traz algumas surpresas interessantes aos olhos
mais atentos. Como procuradores de tesouros escondidos,
peça aos alunos que busquem amostras de pedras, plantas
ou pequenos animais que eles desconheçam ou acham di-
ferentes, nos lugares que costumam percorrer, ou nos pas-
seios de fim de semana. Em um canto da sala, esses mate-
riais poderão ficar expostos, com perguntas que incentivem
a catalogação dos mesmos. Quais as espécies encontradas?
Como saber os nomes? Quais professores podem ajudar na
catalogação?

Da palavra à provocação visual. Escreva em pedaços de
papel palavras como: brutalidade, proibido, necessário, li-
berdade, acúmulo, passividade, desejado e coloque-os num
saco. Solicite aos alunos que tragam de casa diversos ob-
jetos. Divida os alunos em grupos e peça que cada grupo
retire um papelzinho, mantendo segredo sobre as palavras
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ali escritas. Peça para que os grupos montem uma combi-
nação dos objetos cotidianos trazidos e/ou imagens de re-
vistas relacionados à palavra recebida, buscando a criação
de uma “provocação visual”. Finalizados os trabalhos, pro-
voque a leitura das imagens produzidas, discutindo sobre
as soluções estéticas encontradas, a intenção inicial de cada
grupo, comparando com as interpretações que ocorreram.

 Conhecendo pela pesquisa
Outros artistas no Brasil trabalham com as conexões entre arte,
ecologia e sociedade. O que você pode encontrar na DVDteca
Arte na Escola? No material arte br, encontrado em todos os
pólos da Rede Arte na Escola, as obras de Siron Franco e Frans
Krajcberg são trabalhadas em um mesmo caderno juntamen-
te com o paisagista Roberto Burle Marx. Lá você encontrará
outras possibilidades de trabalho e pesquisa.

O que foi o acidente com o césio 137? Em 1987, este aci-
dente radioativo chocou o país. Até hoje, suas conseqüên-
cias são percebidas e podem ser vistas nos noticiários. Uma
busca por arquivos, jornais da época, biblioteca e internet
deixará seus alunos conectados com o tema. As notícias
encontradas por você e pelos alunos podem ser organiza-
das com comentários escritos por eles sobre o acidente.

Greenpeace. Seus alunos conhecem esta entidade que atua
internacionalmente nas ameaças ao meio ambiente? Quais
as campanhas do Greenpeace no Brasil?

A poetisa Cora Coralina, assim como Siron Franco, nasceu na
cidade de Goiás. Ela descreve a cidade em vários poemas.

Goiás minha cidade...

...Eu vivo nas tuas igrejas

e sobrados

e telhados

e paredes

Eu sou aquele teu velho muro

verde de avencas

onde se debruça
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um antigo jasmineiro,

cheiroso

na ruína pobre e suja.

Goiás é uma cidade histórica e fica no centro-oeste do
país. Uma pesquisa sobre a história dessa cidade, que
guarda obras do período colonial, e uma leitura do livro
Poemas dos becos de Goiás e estórias mais de Cora
Coralina pode se tornar um exercício de conhecimento e
prazer estético.

O Monumento às nações indígenas foi realizado a partir de
uma encomenda de um dos comitês da Eco 92. Durante a
realização desse encontro, em 1992, que reuniu várias na-
ções, no Rio de Janeiro, com o intuito de debater sobre o
ambiente planetário, vários documentos foram realizados
em prol da preservação do ambiente. Quais suas conseqü-
ências e repercussões? O que mudou a partir de sua reali-
zação? Quais são as nações que produzem mais poluição?
Quais as que mais preservam o ambiente natural? Como o
Brasil se classifica com relação aos bens naturais e sua
preservação? Essas são perguntas que poderão ser respon-
didas a partir de uma pesquisa junto aos órgãos de preser-
vação do ambiente em sua cidade, sejam eles governamen-
tais ou não.

O Monumento às nações indígenas de Siron Franco foi doado
à Fundação Chico Mendes, Xapuri. O que os alunos podem
descobrir sobre essa Fundação e sobre Chico Mendes?

Em outros países, não comprar casacos de peles parece ter
sido a melhor alternativa para diminuir a matança de animais.
No Brasil, o que leva à matança de animais e à exterminação
criminosa das espécies? Mostrar aos alunos a série Peles de
Siron Franco é um bom começo para essa pesquisa.

O que é ecossistema? O que é desmatamento? O que
é Protocolo de Kyoto? O que é impacto ambiental? A
busca por resposta a essas questões pode gerar um
projeto transdisciplinar. Quais professores poderiam
ser parceiros?
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 Amarrações de sentidos: portfólio
Fotografar os trabalhos e organizar, a partir das fotos, um CD.
Impossível? Sua escola não permite o uso de computadores? A
inclusão digital é uma importante conquista e, a partir de um
projeto, fica mais fácil argumentar com os gestores escolares
a sua necessidade. Os alunos podem utilizar um programa sim-
ples para a captação das imagens, caso não possuam uma
câmera digital. Após a gravação das imagens, feita por cada
um deles, você pode produzir um único CD com as imagens de
todo o grupo. Se possível, reproduza e ofereça uma cópia para
cada um. É possível também montar uma apresentação em
Power-point, caso você tenha apoio para tal.

Não sendo possível, monte um álbum de fotografias com tex-
tos explicativos dos próprios alunos sobre os trabalhos. Os
textos também podem ser gravados em CD. Antes de optar
pelo álbum de fotografias, faça uma pesquisa com os respon-
sáveis pelos alunos. Talvez haja alguém que possa ajudar-lhe
na confecção dos CDs.

 Valorizando a processualidade
Agora que você tem uma quantidade interessante de trabalhos
plásticos e textos dos alunos é possível fazer uma avaliação a
partir do portfólio realizado. No entanto, alguns conceitos po-
dem não ter ficado claros. Escreva no quadro os conceitos tra-
balhados e peça aos alunos que escrevam um texto comentan-
do cada um deles. A partir dos textos, você saberá o que foi
mais significativo e o que precisa ser aprofundado.

Aproveite o momento para avaliar também o seu trabalho. O
que este projeto trouxe de transformações para sua ação pe-
dagógica? O que você faria de modo diferente? Quais os des-
dobramentos possíveis? As conexões entre política e ecologia
contribuem para a compreensão entre arte e sociedade? É
possível outro projeto a partir dessas conexões? Olhando a sua
pauta do olhar, algo não foi trabalhado?
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 Glossário
Aglutinante – sua função, além de gerar uma película contínua, é a de
“colar” o pigmento na superfície pictórica. Misturado ao aglutinante, o
pigmento se distribui igualmente e se torna uma emulsão, mais ou menos
pastosa, que pode ser aplicada à superfície pictórica. O aglutinante é que
determina a técnica que estamos utilizando e, dentre inúmeros, pode ser
gema de ovo, óleos, resina acrílica, goma laca, resina vinílica, ceras, caseína,
etc. Fonte: <www.oswaldopullen.com/html/tinta.html>.

Arte pública – termo amplo que pode abranger todo tipo de manifestação
artística que é realizada em espaço público. Nas artes plásticas, o termo
está historicamente ligado a monumentos escultóricos públicos, no entanto
abrange também pinturas murais, outdoors, grafites e performances. Fonte:
Arte pública: Trabalhos apresentados nos Seminários de Arte Pública re-
alizada pelo Sesc e pelo Usis, de 17 a 19 de outubro de 1995 e 21 de no-
vembro de 1996. São Paulo: Sesc, 1998.

Césio 137 – é um isótopo radioativo com meia-vida de 30 anos, produzido
artificialmente pela fissão do urânio ou plutônio, se desintegra formando
o isótopo Ba-137 m (m = metaestável, isto é, excitado), emitindo radia-
ções beta e o isótopo de bário emite raios gama no processo de
desexcitação. Esses raios, altamente penetrantes, permitem que o césio
137 seja facilmente observável por meio de detectores de radiação. Na
forma de pastilhas utilizadas pela medicina nuclear não emanam vapores
nem gases. Fonte: <www.energiatomica.hpg.ig.com.br/ad51.html>.

Eco 92 – Conferência Mundial de Meio Ambiente realizada no Rio de Ja-
neiro em 1992. Participaram cerca de 170 países e organizaram vários do-
cumentos, entre eles, a Agenda 21. Ela tem esse nome porque se refere
às preocupações com o nosso futuro, no século 21. Serve de guia para as
ações do governo e de todas as comunidades que procuram desenvolvi-
mento sem com isso destruir o meio ambiente. Fonte: <www.proecologia.
com.br/agenda21.htm>.

Monumento – é uma estrutura construída por motivos simbólicos com o
duplo objetivo de comemorar um acontecimento importante, ou home-
nagear uma figura ilustre, e, simultaneamente, criar um objeto artístico
que melhorará o aspecto de uma cidade ou local. Como documento, os
monumentos são criações marcadas social e historicamente; testemu-
nham, porém, melhor a época de sua execução do que o período que
pretendem evocar. Têm função informacional e resgatam o sentido
etimológico de docere: ensinar. Feitos para durar, seriam a expressão
tangível da permanência. Fonte: FREIRE, Cristina. Além dos mapas: os
monumentos no imaginário urbano contemporâneo. São Paulo: Sesc:
Annablume, 1997, p. 95.
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ponível em: <www2.uol.com.br/sironfranco/texto01.htm>. Acesso em 16 jul. 2005.
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base na fonte bibliográfica>.

2 AMARAL, Aracy. Duas palavras. In: Arte para quê?: a preocupação social na arte

brasileira 1930-1970 (introdução).

3 A exposição é dividida em três períodos. No primeiro, (1930 a 45), há o resgate de

consagrados modernistas, entre eles os quadros Café, de Portinari, e Operários, de Tarsila

do Amaral. O segundo parte para a produção de 1945 a 1970, quando a influência da

arte pop e críticas à política norte-americana, como nos trabalhos de Claudio Tozzi, se

fazem presentes. O terceiro navega pelas denúncias contra o regime militar, caminhan-

do em direção à “arte social” dos tempos atuais. Neste módulo, se encontra Morte no

sábado, de Antonio Henrique Amaral, sobre o assassinato do jornalista Vladimir Herzog.

Entre 1930 e 45, há trabalhos que sinalizam a força da participação de artistas de ori-

gem modestas na arte com foco social, como os integrantes do Grupo Santa Helena.

4 Os artistas e as obras citadas participam da exposição Arte e sociedade: uma re-

lação polêmica. Para ver e saber mais, visite o site <www.itaucultural.org.br/

artesociedade>.






