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 DVD
AS FÁBULAS DE ANTONIO POTEIRO

 Ficha técnica

Gênero: Documentário com depoimentos do artista.

Palavras-chave: Poética pessoal; imaginação criadora; diálo-
go com a matéria; pintura; escultura; forma expressiva; imagi-
nário fantástico; cultura popular; festas e tradições.

Foco: Processo de Criação.

Tema: A vida e a obra do artista, focalizando seu processo de criação.

Artistas abordados: Antonio Poteiro e Siron Franco.

Indicação: A partir da 1ª série do Ensino Fundamental.

Direção: Sara Yakhni.

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

Ano de produção: 2001.

Duração: 23’.

Coleção/Série: O mundo da arte.

 Sinopse
Em três blocos, o documentário registra o depoimento de An-
tonio Poteiro. No primeiro deles, o artista fala sobre sua
temática, destacando a brasilidade presente em suas pinturas
e esculturas, e sua trajetória como filho de um poteiro. No se-
gundo bloco, o artista valoriza a cor da terra de Goiás em sua
cerâmica e as festas regionais como as cavalhadas e os
capuchinhos, entre outros temas. Comenta, também, como o
artista Siron Franco o incentivou e introduziu no mundo da arte.
No terceiro bloco, Poteiro mostra produções artísticas de três
gerações: seu pai, seu filho e dele próprio. Por meio do
documentário podemos perceber o seu processo de criação, no
qual se sente livre para criar: “Eu faço o que eu gosto, depois
os outros que gostem”.
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 Trama inventiva
Percurso criador. Olhar/sentir/pensar o que antes, simplesmen-
te, não era. Cada novo olhar é um outro olhar, e assim vai se
fazendo a obra. Existem vontades. Vontades de artista: proje-
tos, esboços, estudos, protótipos. Vontades da matéria: resis-
tir, provocar, obedecer, dialogar com o artista. Existe um tem-
po: do devaneio, da vigília criativa, do fazer sem parar, de ficar
em silêncio e distante, de viver o caos criador. Existe um espa-
ço: o ateliê. Espaço para produzir, investigar, experimentar.
Repouso e reflexão. Espaço-referência. Existe sempre a busca
incansável para o artista inventar a sua poética de tal forma
que, enquanto a obra se faz, se inventa o modo de fazer. Inven-
ção que, na cartografia, convoca o andarilhar pelo território
Processo de Criação.

 O passeio da câmera

A câmera nos aproxima das formas, das texturas, das cores das
obras de Antonio Poteiro. Sua poética pessoal é inconfundível.
São torres de cerâmica grandiosas, telas coloridas povoadas
por bichos, santos e personagens brasileiros.

De modo simples, Poteiro nos conta que em seus trabalhos
estão o povo, as raparigas, as pessoas alegres. A sua obra
não tem nada de ingênuo e é tão misteriosa quanto parece.
As cerâmicas e telas, quando olhadas de perto, mostram um
mundo bem familiar. “Tudo que eu faço é bem Brasil; o Brasil
é um país alegre, céu bonito, verde bonito... O artista tem
que falar do Brasil. A minha cerâmica, por exemplo, é a cor
da terra Goiânia. Faço muito Goiás. O artista precisa pro-
mover o seu Estado”.

Esse artista-cidadão pode nos convocar para proposições pe-
dagógicas que focalizam o território de Processo de Criação,
além de outros que você pode visualizar no mapa potencial.
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Sobre Antonio Poteiro

(Província do Minho/Portugal, 1925)

Arte não é perfeição. É criação.

Antonio Poteiro

Antonio Batista de Souza, conhecido como Antonio Poteiro,
chega ao Brasil um ano depois do seu nascimento, morando
sucessivamente em São Paulo e Minas Gerais. Vive um ano e
meio na Ilha do Bananal entre os Carajás e, depois, radica-se
em Goiânia.

Seu pai faz potes, portanto, é um poteiro. Antonio Poteiro tra-
balha como padeiro e cozinheiro, mas a única profissão que lhe
dá rentabilidade é a de poteiro, especialmente na produção de
moringas e potes. Durante a construção de Brasília, ele enche
caminhões de potes e moringas e os vende aos candangos1 ,
com bom retorno financeiro. Diz ele: “Tem caboclo que tem potes
meus há mais de 30 anos e nunca quebrou”.

Em Goiânia, continua a vendê-los nas feiras e nas esquinas,
sustentando assim seus seis filhos. Como guarda noturno, co-
meça a fazer bonecos e passam a chamá-lo de artista. É incen-
tivado por Siron Franco2 , também goiano, e as portas se abrem:
“Fui cada vez mais freqüentando ateliê, casas de artistas, e
aprendi muito com todos eles. Eu pensei que era cantor, mas
era pintor. Queria ser aviador e comecei a voar nas artes”.

Na pintura, os mesmos elementos utilizados em suas pe-

ças cerâmicas priorizam uma temática nascida do sonho e

do pesadelo, apropriada diretamente da realidade concre-

ta, das festas e tradições populares, do imaginário fantás-

tico. As cavalhadas3  registram a tradição goiana, assim como
os capuchinhos4 . Entretanto, ele também troca os personagens
de lugar, criando o inusitado. “Você transforma a cavalhada
numa tatuzada; coloca o tatu no céu, voando, assim como a
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tartaruga e os meus peixes parecem mais borboletas, mas são
os meus peixes, isso não é impossível...” Desse modo, o artis-
ta rompe com a repetição, pois para ele arte não é repetição e
sim criação.

O crítico Frederico Morais5  afirma em 1983:

o mundo que Poteiro constrói em seus quadros e cerâmicas é rigoro-
samente lógico, a começar pela sua simetria. Nele temos o céu e a
terra, o alto e o baixo, a esquerda e a direita, o dentro e o fora, Deus
e o diabo, o bem e o mal, o leve e o pesado. São vários níveis, planos,
andares. Há o mundo de dentro (Poteiro põe um presépio dentro de
um chapéu de couro nordestino, imagem que lembra uma nave ou
gruta) e o de fora.

A criação de Poteiro o faz reverenciar as coisas e as pessoas
que valoriza, como São Francisco que é para ele uma figura
especial: “foi burguês, socialista, playboy e depois virou san-
to”. Poteiro identifica-se com ele e com todos os personagens
que, de certa forma, cultivam a sua irreverência, deixando suas
marcas na história, na arte e na vida.

Não se preocupa com a perspectiva ou com proporções: “Quero

fazer do meu jeito. Está errado, mas quero fazer errado. Se

eu fizer certo como os outros eu não sou Poteiro e eu quero

ser mais do que Poteiro, quero ser o Poteirinho e pronto”.

Estranha figura de barbas longas como as de um profeta bíbli-
co, leitor constante das Sagradas escrituras e conhecedor da
história, sob a aparência singela e o despojamento, esconde-
se um autêntico criador de formas, dotado de uma visão pes-
soal sobre a vida. É dentre os artistas brasileiros, um dos mais
conhecidos e apreciados no exterior.

 Os olhos da arte
O quadro acaba (...) na hora que assino. Eu vou te explicar. Não é eu,
mas qualquer artista. Se for mexer no quadro, você nunca acaba ele.
Você sempre acha um defeito, uma coisa que precisa pôr nele. Então,
o que faz? Se olha assim e diz que acabou e joga ele para um canto,
porque o que você não pode pôr nesse, você vai pôr no outro, porque
um quadro ensina outro.

Antonio Poteiro
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Além da obra de Anto-
nio Poteiro, o docu-
mentário nos oferece
pistas sobre o proces-
so de criação do artis-
ta. “Um quadro ensina
outro”, diz ele, em
concordância ao que
disse Lasar Segall:
“mal terminado um
quadro atira-se para o
seguinte na ânsia de
achar satisfação para
aquilo que interior-
mente o inquieta”6 .
Um trabalho se inicia
no anterior, em con-
tínua busca.

Para Mário de Andrade7 , “a arte é uma doença, é uma insa-
tisfação humana: e o artista combate a doença fazendo mais
arte. Fazer outra arte é a única receita para a doença estética
da imperfeição”.

Essas constatações nos convocam a pensar na atitude in-

quieta do artista e a perceber que o processo criador não

é um caminho da imperfeição para a perfeição. Não é essa
a trajetória do artista. Um trabalho se emenda em outro, na
continuidade de uma pesquisa que vai traçando um percurso,
construindo uma poética pessoal: a marca inconfundível e sin-
gular do artista. Um modo especial de lidar com as convenções
de perspectiva ou de proporção. Não há erro, há simplesmente
um outro modo de expressar-se. Pode ser “um peixe meio atra-
palhado. Mas é o meu peixe!”.

É a poética pessoal que diferencia cada artista. Está infiltrado
em seu modo singular de ser. Para Marilena Chauí8 , “a palavra
poética é a tradução para poiesis, portanto, para fabricação. A

Antonio Poteiro -  Flores do Cerrado, 1997

Óleo sobre tela, 155 x 135 cm, Coleção Particular
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arte poética estuda
as obras de arte como
fabricação de seres e
gestos artificiais, isto
é, produzidos pelos
seres humanos”. O
artista poetiza sua
relação com a vida,
criando produções
geradas pelos senti-
dos, imaginação, per-
cepção, sentimento,
pensamento e memó-
ria simbólica.

A imaginação criado-
ra de Poteiro gera
obras em que a reali-

dade é recriada, inventada, transformada. Cavalgada que se
transforma em “tatuzada”, festas e tradições que são regis-
tradas com muito movimento, um auto-retrato em que se colo-
ca numa festa no inferno. Imaginação que faz o artista valorizar
o estado de Goiás e os 500 anos do descobrimento, criando
uma série com vinte e duas telas.

Poteiro não faz projeto daquilo que pretende fazer. Diz que está
tudo registrado em sua imaginação e em sua memória. Às ve-
zes fica maturando a sua criação por anos. No diálogo com a
matéria, seja a argila ou a tinta sobre tela, ele cria e recria. “Faço
o fundo da tela e depois vou dando os retoques, acabamento.
Tudo é muito meticuloso, é preciso colocar olhos, narizes, en-
fim, o meu trabalho é muito demorado”.

Cada peça de Poteiro tem um nome e uma história, criados pela
sua mitologia pessoal: Deus jacaré e Deus porco, que o prote-
gem, A ceia do inferno e o contexto da alegria com música,
dinheiro (libras esterlinas) e o próprio artista. Filhos aparecem
em Maria Jiló, a lavadeira e Casal, retratando o amor, o beijo e
os filhos que “saem do sexo”.

Antonio Poteiro -  Os terrestres para outro planeta, 1997

Óleo sobre tela, 170 x 180 cm
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A atitude lúdica, o inusitado, a invenção e a irreverência

estão presentes neste artista nascido da cultura popular.

Com Eli Heil, o Véio, Rubem Grilo, Niki de Saint-Phalle,

entre outros, podemos adentrar no imaginário fantástico e

nos colocar também no lugar de quem sonha, pois o artista,
conforme Poteiro, “não é doido. É a fantasia que você tem”.

 O passeio dos olhos do professor
Sugerimos que você registre suas impressões sobre o
documentário, com palavras, desenhos ou mapas em um diário
de bordo. Se quiser, tome como base a pauta para o seu olhar
a seguir:

Quais os momentos do documentário você considera espe-
ciais? Por quê?

Poteiro recria temas brasileiros, as festas, as tradições, a
nossa cultura. Quais desses temas você desconhece ou co-
nhece pouco?

Quais as perguntas que o documentário desperta em você?

Como as circunstâncias da vida de Poteiro influíram em sua
produção?

Sobre o documentário: como poderiam ser aproveitados na
sala de aula os cortes do documentário?

Seus alunos achariam este documentário interessante? O que
chamaria a atenção deles?

O que você sabe sobre o processo de criação de artistas? E
de seus alunos?

As suas anotações podem lhe ajudar a pensar: quais proposi-
ções educativas você poderia construir para e com seus alunos
a partir deste documentário, com o intuito de ampliar a com-
preensão de seus processos de criação? Como lhes despertar
a imaginação criadora?



 qual FOCO?

 qual CONTEÚDO?

 o que PESQUISAR?

Zarpando

Forma - Conteúdo

elementos da
visualidade

relações entre elementos
da visualidade

temáticas

linha, cor, forma espressiva, 
textura, espaço, volume

bidimensionalidade,
tridimensionalidade, 
ritmo, composição

figurativa: imaginário fantástico,
religiosa mitologia pessoal, vida cotidiana,
mundo animal, cultura popular,  histórica

Saberes
Estéticos e
Culturais

história da arte cultura popular

artista e sociedade, artista-cidadão

artesão, artista

sociologia da arte

criadores e produtores de arte e cultura

práticas culturais
multiculturalidade, regionalismo,
estética do cotidiano, festas e tradições

Linguagens 
Artísticas

artes
visuais

meios
tradicionais

pintura, escultura,
cerâmica,  modelagem

Processo de
Criação

ação criadora poética pessoal, diálogo com a matéria, série

imaginação criadora, atitude lúdica,
repertório pessoal e cultural, intuição,
leitura de mundo

ateliê, ateliê de outros artistas

potências criadoras

ambiência de trabalho

Conexões
Transdisciplinares

arte e ciências
humanas

história do Brasil, cotidiano,
cultura oriental, iconografia religiosa

ecologia, meio ambiente

arte e ciências
da natureza

procedimentos 

poéticas da materialidade

matéria orgânica, argila, tinta

procedimentos técnicos inventivos, acúmulo

Materialidade

o bi e o tridimensional, incisão da linha

natureza da matéria
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 Percursos com desafios estéticos
Idéias estão aqui colocadas para você utilizar, recriar, transformar
ou inventar projetos de acordo com o seu contexto, a realidade da
comunidade com a qual você trabalha e seu planejamento.

 O passeio dos olhos dos alunos
Algumas possibilidades:

As tradições, lendas, costumes e personagens de sua re-
gião podem ser levantados numa conversa com os alu-
nos. A organização inicial de um grande mural pode ser
instigada a partir da exibição do segundo bloco do
documentário, no qual Poteiro comenta os temas de sua
produção, dando maior destaque às questões culturais
relacionadas à sua terra. É comum termos alunos prove-
nientes de várias regiões do país, o que nos possibilita
uma diversidade cultural extraordinária que poderá levar
ao início de um projeto.

A construção de pequenas peças em argila, modelando te-
mas como bichos da região, frutas, verduras, legumes, ob-
jetos, utensílios, personagens, etc., pode preparar os alu-
nos para verem o primeiro bloco do documentário. O que
eles podem comentar de suas peças e das obras de Poteiro?

O que seus alunos sabem sobre processos de criação dos
artistas? Consideram que tudo se inicia com uma inspi-
ração? Imaginam que os artistas têm projetos poéticos?
A discussão desses aspectos prepara para ver o terceiro
bloco do documentário. Que novas questões aparecem?

Todas as sugestões apresentadas podem gerar outras.
Pode-se, ainda, pedir aos alunos que lancem perguntas
prévias que gostariam de ver respondidas pelo docu-
mentário. Tudo isso faz sentido sempre que, após a exibi-
ção, uma conversa leve à socialização da apreciação do
documentário, animada pelas ações expressivas anterio-
res e pelas problematizações possíveis.
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 Ampliando o olhar
A pesquisa de imagens relacionadas à cultura da sua região e
de outras no Brasil, proposta no item anterior como prepara-
ção para a exibição do documentário, pode se concretizar en-
volvendo os alunos na leitura dessas imagens, ampliando,
assim, o seu repertório pessoal e cultural. A análise compara-
tiva, por exemplo, entre as festas e tradições de cada lugar,
poderá levantar os aspectos que se assemelham e que se di-
ferenciam. Dependendo do interesse e possibilidades do gru-
po, você poderá estender a pesquisa para a cultura oriental,
africana e indígena. Em pequenos grupos, os alunos podem
apresentar o que descobriram das diferentes culturas, utilizando
para isso várias linguagens - sonora, corporal, visual.

A pesquisa anterior pode alimentar idéias para a produção
de pinturas que registrem festas, desde aquelas da tradi-
ção popular, até as festas de aniversário que as crianças
tanto gostam. Uma conversa, levantando aspectos singu-
lares dessas festas, pode ativar a imaginação criadora para
idéias inusitadas, como a festa de aniversário dos jacarés,
o casamento dos tatus, etc.

Outra opção é buscar referências a partir desses temas em
histórias em quadrinhos, como Chico Bento, por exemplo,
desenhos animados e literatura infanto-juvenil, pois dessa
forma é possível desenvolver um trabalho educativo de
cunho transversal, além de possibilitar a experimentação de
várias linguagens artísticas.

As peças de cerâmica, sugeridas como preparação para a
exibição do documentário, podem ser recriadas na continui-
dade do projeto. Os alunos são capazes de notar que uma
peça alimenta a próxima, em termos de idéias, de efeitos,
de construção? Iluminar as esculturas com lanternas ou
mesmo com o retroprojetor na sala escurecida auxiliará na
percepção de vê-las como volume. É interessante que os
alunos escrevam sobre os processos de criação vividos
nessa produção.
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Cenários para as peças de cerâmica, pintadas ou não, po-
dem ser construídos em espaços na própria sala de aula,
tendo como suportes caixas ou o chão. Narrativas sobre os
temas abordados nas peças podem ser também apresenta-
das ao grande grupo de modo inusitado: cantando, dançan-
do, contando histórias, dramatizando, etc.

Após a produção de vários trabalhos,  lance a seguinte ques-
tão: em que aspectos a produção dos alunos se aproxima
da produção de Poteiro? Nas cores, formas, figuras, temas,
etc.? E em que aspectos a produção dos alunos se diferen-
cia? Esse pode ser um excelente momento para discutir com
seus alunos como cada pessoa se expressa e se manifesta
de acordo com as suas percepções de mundo, sua cultura,
seu conhecimento, seu repertório pessoal e cultural, etc.

No documentário, vemos obras de três gerações marcadas
pelo barro: um trabalho do pai de Poteiro, que ele trocou
por um de seus quadros, a produção de seu filho que iniciou
como seu ajudante e a obra de Poteiro. Você pode exibir
novamente esse trecho e ler com os alunos as diferenças
entre as obras, conversando também sobre o fato de Poteiro
quebrar a primeira peça de seu filho.

 Conhecendo pela pesquisa
A pesquisa sobre a cerâmica ampliará o conhecimento dos
alunos no sentido de compreenderem porque suas peças
quebram, descolam, racham. Se for possível, visite uma
olaria ou um artesão, para que conheçam também os se-
gredos da queima, as diferentes qualidades da argila, os
instrumentos de trabalho. Há na DVDteca Arte na Escola
outros documentários sobre escultura e cerâmica que po-
dem ser interessantes. Além deles, os alunos podem
pesquisar a cerâmica do Vale do Jequitinhonha ou as
figureiras de Taubaté, por exemplo, mas é importante que a
pesquisa se concretize numa produção.

Uma série de vinte e duas telas contando a história do Bra-
sil foi realizada por Poteiro, celebrando os 500 anos da che-
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gada dos portugueses. O que os alunos poderiam levantar
como tema para vinte e dois trabalhos contando a história
do Brasil? Usufruindo da liberdade de Poteiro, sem preocu-
pações com perspectiva ou proporções, como os alunos
poderiam criar esses trabalhos? A conexão transdisciplinar
poderia ser viabilizada.

Há feiras de artesanato em sua região? E galerias de arte?
Qual a diferença entre elas? Os alunos poderiam visitá-las?
O que podem pesquisar sobre essa questão?

A pesquisa sobre algum artista que trabalhe em sua região
pode se transformar numa visita com os alunos. Como será
seu processo de criação? Há um projeto poético? Você pode
propor que os alunos elaborem um roteiro para a entrevista
com o artista, assim como uma pauta do olhar, que já os
coloquem como pesquisadores. Na volta da visita,
problematizar o que viram e ouviram poderá ampliar o con-
ceito de processo de criação, tomando o cuidado para não
cair em generalizações, pois encontraremos artistas com
processos de criação inteiramente diversos.

A pesquisa sobre artistas como Eli Heil, o Véio, Francisco
Brennand, Nado de Olinda9 , Niki de Saint-Phalle, entre ou-
tros pode revelar o imaginário fantástico e gerar produções
nas quais a fantasia e o inusitado sejam potencializados. Você
pode sugerir que seus alunos inventem um parque temático
com esculturas influenciadas por esses e outros artistas.

A organização de um evento na escola, socializando as vá-
rias manifestações artístico/culturais de alunos, artistas e
artesãos – o violeiro, o cantador, o oleiro, o gaiteiro, o tro-
vador, o contador de histórias, o artista – pode proporcio-
nar o acesso à cultura, oportunizar a interação família/es-
cola e ampliar a compreensão dos processos de criação.
Como vimos na fala de Poteiro, pode não ter sentido
nomeá-lo como primitivo, ingênuo ou naif. Essa é uma
questão interessante a ser discutida com seus pares,
problematizando o desejo comum de classificar todas as
manifestações artísticas.
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 Desvelando a poética pessoal

A escolha de cada aluno entre a pintura ou a escultura para a
produção de uma série de trabalhos pode possibilitar a per-
cepção de que o término de um trabalho inicia o outro, numa
busca constante. A série de trabalhos deve vir acompanhada
de uma história em quadrinhos contando o processo de cria-
ção vivido individualmente.

 Amarrações de sentidos: portfólio
Um caderno de memória, contando todo o processo vivido, pode
ser realizado por cada aluno, ou mesmo coletivamente, como
um modo de registrar o que estudaram, o que descobriram, o
que foi mais interessante, o que poderia ter sido diferente. O
registro dos processos de criação, a retomada dos aspectos que
o documentário propiciou, um olhar retrospectivo pelas produ-
ções realizadas podem ser lidos por meio do portfólio como uma
história do projeto realizado.

A reflexão e a compreensão ampliada de processos de criação,
pela leitura do portfólio, poderão ser socializadas com outros
professores entre outras proposições pedagógicas relaciona-
das ao ensino, pesquisa e extensão e a sua formação contínua.

 Valorizando a processualidade
Uma avaliação de todo o processo vivido por meio dos
portfólios e da leitura do envolvimento dos alunos pode ser
realizada tendo como pauta as seguintes questões: quais os
conceitos, os aprendizados, as mudanças ocorridas em você
e em seus alunos acerca dos processos de criação? Quais
trocas, experiências, vivências, vocês construíram ao longo
dessa trajetória? Aconteceram de fato experiências estéticas?
A imaginação pôde ser provocada? A construção do diário de
bordo, cadernos de memórias e/ou portfólio mostrou outras
possibilidades de aprendizado? O que você transformaria para
o próximo projeto a ser desenvolvido?
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 Glossário
Cerâmica – “Do grego keramos, argila. É a atividade de produção de artefatos
a partir de argilas, que se torna muito plástica e fácil de moldar quando umedecida.
Depois de submetida a uma secagem lenta à sombra para retirar a maior parte
da água, a peça moldada é submetida a altas temperaturas que lhe atribuem
rigidez e resistência mediante a fusão de certos componentes da massa, fixan-
do os esmaltes das superfícies.”. Fonte: <http://pt.wikipedia.org>.

Cultura – Morin define três sentidos principais para a palavra cultura. O
primeiro é antropológico: a cultura acumula em si aquilo que é transmitido
e aprendido através dos princípios, da aquisição e da ação. O segundo é
social e histórico: as culturas são constituídas pelo conjunto de hábitos,
costumes, saberes, regras, normas, proibições, idéias, crenças, mitos e
valores eternizados entre gerações, mantendo a complexidade social. O
terceiro relaciona-se à cultura das “humanidades”, fundamentada nos
problemas globais, éticos e existenciais aliados à cultura científica,
transformadora do saber em disciplinas desvinculadas e fragmentadas.
Fonte: MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro.
São Paulo: Cortez; Brasília: Unesco, 2002.
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na, 2001. (Arte e raízes).

SOUZA, Flavio de. Lendas e causos da caipora. São Paulo: Companhia
das Letrinhas, 1998. (Castelo Rá-Tim-Bum).
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 Seleção de endereços de artistas e arte na rede internet

Os sites abaixo foram acessados em 25 out. 2005.

ARTISTAS DE GOIÂNIA. Disponível em: <www.goiania.go.gov.br/mag/
exposicao/sala2.htm>.

BRENNAND, Francisco. Disponível em: <www.brennand.com.br>.

CERÂMICA. Disponível em: <www.ceramicaonline.com.br/index.htm>.

____. Disponível em: <www.ceramicanorio.com>.

FIGUREIRAS DE TAUBATÉ. Disponível em: <www.ceramicanorio.com/
artepopular/figureirastaubate/figureirastaubate.htm>.

FRANCO, Siron. Disponível em: <www2.uol.com.br/sironfranco>.

POTEIRO, Antonio. Disponível em: <www.antoniopoteiro.com>.

SAINT-PHALLE, Niki. Disponível em: <www.nikidesaintphalle.com/>.

VÉIO. Disponível em: <www.turismosergipe.net/turismosergipe/museuveio.htm>.

 Notas
1 Candango é o nome que designa os operários que trabalharam na cons-
trução de Brasília/DF e do qual deriva o nome dos seus primeiros habi-
tantes. Fonte: Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa.
2 Há um documentário sobre Siron Franco na DVDteca Arte na Escola.
Artista-cidadão, em suas pinturas e instalações há implicações, muitas
vezes, de denúncia social.
3 A cavalhada é um “folguedo, ainda vivo no Brasil, em que cavaleiros ri-
camente trajados se exibem numa encenação com laivos marciais, em uma
seqüência de jogos e representações cuja duração pode se estender por
três dias, relembrando as cavalhadas medievais”. A palavra é utilizada no
plural. Fonte: Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa.
4 Conta Poteiro que a tradição dos capuchinhos assim acontece: apagam-
se as luzes da cidade, enquanto tochas de fogo se acendem e as pessoas
partem em sua trajetória para encontrar Cristo.
5 Fonte: <www.pitoresco.com.br/brasil/poteiro/poteiro.htm>. Acesso
em 27 out. 2005.
6 Citado por Cecília Almeida SALLES, Gesto inacabado: processo de cri-
ação artística, p. 30.
7 Ibidem.

8 CHAUÍ, Marilena. Universo da arte. In: ___. Convite à filosofia. São Paulo:
Ática, 2000. Texto disponível em:<http://geocities.yahoo.com.br/
mcrost02/convite_a_filosofia_38.htm>. Acesso em 1 out. 2005.
9 Na DVDteca Arte na Escola você encontrará documentários sobre es-
ses artistas brasileiros.






