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Frans Krajcberg nasceu em Kozienice, na 
Polônia, em 1921, contudo em 1948 migra 
para o Brasil, onde consolida sua carreira 
como artista até sua morte, em 2017. 
Mesmo que consideremos mais relevante a 
discussão que circunda a obra de Krajcberg 
é importante compreender um pouco sobre 
seu percurso pessoal que atravessa, de 
certa maneira, a sua produção artística.
Ainda na Polônia, o artista estuda e 
forma-se em engenharia e artes e, anos 
mais tarde, estuda pintura na Alemanha. 
Durante a Segunda Guerra Mundial, 
Krajcberg passou por momentos muito 
intensos que marcaram profundamente 
sua vida. Sua mãe, judia, foi enforcada 
pelos nazistas alemães. Além dela, toda 

Figura 1. Instalação de  Frans Krajcberg. 32ª Bienal de São Paulo

fonte: 
http://www.32bienal.org.br/pt/participants/o/2552

fonte:  
http://culturafm.cmais.com.br/cultura-agora/documentario-manifesto-apresenta-mundo
-de-frans-krajcberg
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sua família foi dizimada neste período. 
Krajcberg também foi prisioneiro dos 
nazistas, contudo conseguiu fugir e passou 
a ocupar lugar no exército soviético onde 
atuou como construtor de pontes.
Os momentos vividos na guerra mostraram 
para Krajcberg um lado obscuro e violento 
do ser humano. O artista, em entrevista 
para uma emissora de TV, dizia que ainda 
ouvia o som dos gritos de sofrimento 
daqueles que estavam passando pelo caos 
da guerra.

Nesta obra (foto ao lado), que esteve exposta na 32ª 
Bienal de São Paulo, o artista utilizou troncos de 
árvores derrubadas e ergueu uma floresta. 
Krajcberg utilizou cores como vermelho e preto, 
cores utilizadas com a intenção de mostrar a 
barbárie contra o planeta e chamar a atenção de 
todos para o cuidado com as florestas e, em especial, 
com a Amazônia.
As produções de Frans Krajcberg provocam uma 
inquietação acerca da agressividade do ser humano. 
Ao chegar ao Brasil, o artista percebeu que a 
agressividade, brutalidade e frieza vivenciadas 
durante a guerra na Europa, era transposta aqui, no 
Brasil, com relação à natureza. Fato que instigou o 
artista a utilizar a natureza como tema nas 

produções realizadas ao longo de sua carreira. 
Krajcberg  dizia que seu modo de gritar sobre a 
brutalidade que vinha ocorrendo era por meio da arte 
e, por isso, utilizava-se de restos de elementos 
naturais para a construção de suas obras.



Figura 2. Flor de mangue
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O artista caracteriza-se por ser um artista ativista 
mobilizado em alertar para a destruição das matas 
brasileiras. Não é novidade dizer que a mata atlântica 
tem se reduzido significativamente nas últimas 

fonte: https://cultura.estadao.com.br/blogs/sheila-leirner/krajcberg-muito-alem-da-ecologia/

décadas para dar espaço para o cultivo pecuário e 
agrícola. 
A expectativa em aumentar sua produção e, por 
consequência, seu lucros, tem levado fazendeiros à 

desmatar parte da mata para transformar o espaço 
em local próprio para cultivo de produtos agrícolas e 
pecuária.
As obras de Krajcberg nos apontam para a frieza do 
ser humano frente ao meio natural ao qual ele é 
pertencente. É preciso lembrar que o ser humano é 
um ser da natureza, ele é parte dela e não está nela 
para usufruir dela o que necessita para sobreviver. 
Ao contrário, ele necessita de toda natureza para ser 
ser humano, ele é parte da natureza e, por isso, 
depende dela para viver. As rotinas oriundas do 
desenvolvimento sócio- cultural nas sociedades têm 
colocado as pessoas em ritmo acelerado em busca 
de diferentes coisas que permeiam os cotidianos e, 
com isso, as relações e saberes relacionados à 
natureza vão ficando distanciados. Krajcberg busca, 
com suas produções, chamar a atenção das pessoas 
para isto. 
Suas obras são um apelo da floresta para que o ser 
humano preste atenção e cuide mais do seu meio 
ambiente natural. Mesmo que considere suas obras 
um grito de socorro, Krajcberg traz uma leveza em 
suas esculturas. Apesar de utilizar cores intensas 
como o vermelho e o preto, suas esculturas pairam 
majestosas à beira mar chamando para que o 
público interaja com elas.



Figura 2. Frans Krajcberg. Foto: Cael Carvalho

fonte: https://www.ecycle.com.br/3956-frans-krajcberg

NOA - Núcleo de Criação de Objetos de Aprendizagem da UFRGS  •   www.artesustentabilidade.wixsite.com/site   •   www.facebook.com/noaufrgs   •   noasustentabilidade@gmail.com    3

IMPACTO AMBIENTAL

SUGESTÕES DE 
MATERIAIS COMPLEMENTARES

LIVRO:
Frans Krajcberg: a obra que não queremos ver. 
SANT’ANNA, R. & PRATES, V. 
São Paulo: Paulinas, 2006.

VÍDEOS:
Frans Krajcberg
Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=imNJ8NupZIs

Krajcberg - O grito da natureza 
(documentário sobre Franz Krajcberg)
Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=yXvaM_H1_As

O legado de Frans Krajcberg
Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=vE-I7OOV8Ew
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ATIVIDADES PRÁTICAS

MATA ATLÂNTICA:
TRANSFORMAÇÕES

BIOMA LOCAL

• Realize uma pesquisa, na internet, sobre as 
mudanças ocorridas na extensão da mata 
atlântica desde 1500 até hoje. Qual a região mais 
desmatada? É possível saber o que há hoje na 
região onde anteriormente havia mata? 
• Você pode utilizar livros didáticos, como o de 
geografia, que por vezes traz informações a 
respeito. Além disso, após encontrar 
informações sobre a quantidade de mata que 
havia,  seria interessante fazer  uma compa- 
ração com a extensão atual. 
• Utilize o Google Maps para visualizar uma 
região que foi desmatada para verificar o que há 
no local. Para isto você pode utilizar a opção de 
visualização de satélite, no próprio Maps.

• Com o auxílio de materiais didáticos de outras 
disciplinas, pesquise com seus alunos qual o 
bioma de sua região. Quais suas características? 
• A seguir, realize, com seus alunos uma visita 
ao jardim botânico ou horto municipal local. Se 
não encontrar nenhuma dessas instituições em 
sua cidade, entre em contato com um agrônomo 
ou biólogo  para conversar com seus alunos. 
A ideia é conhecer e elencar as plantas nativas 
de sua região e compreender qual a importância 
delas no contexto local.

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL
Sua cidade possui uma legislação ambiental?
• Procure com seus alunos qual a legislação 
ambiental de sua cidade. Há alguma regra para o 
plantio, poda e corte de plantas na sua cidade? 
• Passeie com seus alunos no entorno da escola 
e verifique se as regras descritas na legislação 
estão sendo cumpridas. 

MINIJARDIM DE ESCULTURAS
Que tal criar um minijardim de esculturas?
• Convide sua turma para um passeio pelo pátio 
da escola, ou pelo entorno dela, buscando restos 
de plantas oriundas de trabalhos de podas ou 
limpeza. Ou seja, plantas que foram retiradas de 
seu local e descartadas. 
• A partir desses materiais e inspirados nos tra- 
balhos produzidos por Krajcberg, elaborem um 
minijardim de esculturas. Você pode agregar 
outros materiais, como linhas, tintas, etc.
Algumas cidades possuem um tipo de lixão para 
onde são levados os restos de árvores e plantas 
que são resultado de podas urbanas. 
• Verifique se na sua cidade há este tipo de local. 
Se possível, visite-o com seus alunos e busque 
lá elementos para a produção do minijardim.
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VIVEIRO
Coletivamente, a turma pode criar um viveiro de 
mudas de plantas nativas. Para isso:
• Descubra junto ao jardim botânico ou horto de 
sua cidade quais as plantas nativas de sua 
região. Pesquise sobre o comportamento da 
árvore, dimensão, tempo de crescimento, como 
se comportam as raízes e quais as necessidades 
dela e qual o tamanho que ela necessita ter para 
ser transplantada ao solo. Todas essas informa-
ções são necessárias para saber onde a planta 
pode ser plantada.
• A seguir, tente conseguir sementes da planta. 
Junto com seus alunos crie os copinhos para 
fazer as mudas, conforme modelo ao lado.
• Após as mudas atingirem uma certa altura a 
turma pode fazer uma campanha na escola e 
junto à comunidade local distribuindo mudas.

1. Tudo no origami começa com um quadra-
do, então faça uma dobra para marcar, no 
sentido vertical, a metade da página da direi-
ta e dobre a beirada dessa página para 
dentro até a marca. Você terá dobrado uma 
aba equivalente a um quarto da página da 
direita, e assim terá um quadrado. 
2. Dobre a ponta inferior direita sobre a 
ponta superior esquerda, formando um 
triângulo, e mantenha sua base para baixo.
3. Dobre a ponta inferior direita do triângulo 
até a lateral esquerda.
4. Vire a dobradura “de barriga para baixo”, 
escondendo a aba que você acabou de dobrar.
5. Novamente dobre a ponta da direita até a 
lateral esquerda.
6. Para fazer a boca do saquinho, pegue uma parte da ponta de cima do jornal e enfie para dentro da aba que 
você dobrou por último, fazendo-a desaparecer lá dentro.
7. Sobrará a ponta de cima que deve ser enfiada dentro da aba do outro lado, então vire a dobradura para o outro 
lado e repita a operação.
8. Se tudo deu certo, essa é a cara final da dobradura: 
9. Abrindo a parte de cima, eis o saquinho!
10. É só encaixar dentro do seu cestinho e parar pra sempre de jogar mais plástico no lixo!
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COMO FAZER UM COPO DE DOBRADURA

Fonte: 
https://miltonjung.com.br/2010/11/05/camara-vai-restringir-uso-de-sacola-plastica-em-sao-paulo/
Acesso em 22/04/2019


