
Arte de Athos Bulcão é tema de projeto 
vencedor do Prêmio Rodrigo Melo Franco 

 
Turismo, educação e patrimônio levam crianças das escolas públicas do Distrito 

Federal a conhecer e preservar as obras do artista Athos Bulcão 
 
Um trabalho voltado para crianças das 3ª e 4ª séries do ensino fundamental das escolas 
públicas do Distrito Federal é o projeto vencedor da categoria Educação Patrimonial do 
Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, edição 2009, promovido pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan. A empresa Tríade Patrimônio 
Turismo Educação, do Distrito Federal, desenvolve o Circuito Educativo 
BrasiliAthos, levando as crianças a conhecerem as obras de Athos Bulcão, artista plástico 
associado à identidade visual de Brasília. O objetivo é contribuir para a formação de 
pequenos cidadãos co-responsáveis na preservação do patrimônio cultural da cidade. 
 
As turismólogas Lana Guimarães, Patrícia Herzog e Tatiana Petra, especialistas em turismo 
e patrimônio cultural, são as responsáveis pela Tríade e pelo projeto. Elas explicam que a 
arte de Athos Bulcão é o fio condutor para estimular a criatividade nos participantes e 
despertar um olhar crítico e atento para a importância dos elementos e aspectos que 
fazem de Brasília patrimônio cultural da humanidade. A ação é desenvolvida em três dias 
consecutivos em escolas selecionadas, inscritas previamente. As turmas recebem dois 
mediadores que desenvolvem as atividades. No primeiro dia, é realizada a Oficina de 
Conhecimento, com atividades em sala de aula, com temas que envolvem Athos Bulcão e 
Brasília. 
 
No segundo dia, as crianças embarcam literalmente na obra do artista. Seguindo o 
almanaque Na Trilha dos Azulejos, preparado pela Tríade, elas visitam os espaços públicos 
que possuem obras de Athos Bulcão. De acordo com as idealizadoras do projeto, nas 
visitas guiadas os alunos praticam o exercício de olhar e a interpretação do patrimônio. Na 
última etapa, no terceiro dia, acontecem as Oficinas Criativas, onde os estudantes 
desenvolvem trabalhos com base nos conceitos e métodos utilizados por Athos Bulcão, 
refletindo os seus próprios sentimentos e o conhecimento na vivência da aula-passeio.  
 
O almanaque Na Trilha dos Azulejos, que é distribuído gratuitamente aos alunos, 
possui exercícios de arte e dez obras de Athos Bulcão integradas a edificações 
arquitetônicas e a espaços ícones da cidade, como a Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, a 
Torre de TV, o Teatro Nacional e o Instituto de Artes na Universidade de Brasília, entre 
outros. Já os professores recebem o Guia do Mestre para auxiliá-los a conhecer melhor o 
universo da educação patrimonial e colaborar com seu processo pedagógico. A publicação 
traz temas e sugestões de atividades para o desenvolvimento de outras ações em classe. 
 
O Programa Sociocultural BrasiliAthos foi criado em 2001, baseado em três linhas de 
atuação: turismo cultural, educação patrimonial e preservação do patrimônio, contando 
com o apoio do próprio artista. Em 2004, a Tríade desenvolveu o Circuito Educativo 
BrasiliAthos e a publicação Na Trilha dos Azulejos - Um passeio em Brasília pelas obras 
de Athos Bulcão. O projeto foi implementado entre os anos de 2005 e 2006, com o 
patrocínio dos Correios, beneficiando cerca de 50 professores e 200 estudantes. Em 2008, 



foi selecionado pelo Programa Petrobras Cultural - Educação pela Arte, e escolhido pelo 
Fundo de Direitos Difusos do Ministério da Justiça, por proposição da Fundação Athos 
Bulcão, e beneficiará cerca de quatro mil estudantes e 200 professores da rede pública. 
 
 
Athos Bulcão 
Nascido no Catete, bairro do Rio de Janeiro, em 2 de julho de 1918, Athos Bulcão passou 
a infância em Teresópolis, na região serrana do estado. Perdeu a mãe antes dos cinco 
anos e foi criado pelos irmãos e pelo pai, Fortunato Bulcão, entusiasta da siderurgia, 
amigo e sócio de Monteiro Lobato. Muito tímido, passava os dias dentro de casa, 
misturando fantasia e realidade. Na família havia interesse pela arte, desta forma, aos 
quatro anos, Athos ouvia Caruso e ensaiava desenhos. Na juventude, foi amigo de alguns 
dos mais importantes artistas brasileiros, responsáveis por sua formação, como Carlos 
Scliar, Jorge Amado, José Pancetti, Enrico Bianco – que o apresentou a Burle Marx –, 
Milton Dacosta, Vinicius de Moraes, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Alfredo 
Ceschiatti, Manuel Bandeira, entre outros.  
 
Aos 21 anos, os amigos o apresentaram a Candido Portinari, com quem trabalhou como 
assistente no Mural de São Francisco de Assis na Pampulha, em Belo Horizonte – MG. Com 
ele aprendeu muitas lições sobre desenhos e cores. Antes de pintar, Athos Bulcão 
planejava as cores e, como não acreditava em inspiração, defendia a idéia de que artista 
deve saber o que fazer. Para ele, o que existe é o talento e muito trabalho. "Arte é cosa 
mentale", dizia sempre, citando Leonardo da Vinci.  A trajetória artística de Athos Bulcão é 
especialmente consagrada ao público em geral, que entra em contato com suas obras 
quase por acaso, andando por Brasília, impregnada por seu trabalho, que realça o 
concreto da arquitetura da cidade. Athos Bulcão morreu em 31 de julho de 2008, aos 90 
anos, em Brasília. 
 
 
Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade 
Instituído pelo Iphan em 1987, em reconhecimento a ações de proteção, preservação e 
divulgação do patrimônio cultural brasileiro, o Prêmio Rodrigo Melo Franco de 
Andrade é uma homenagem ao primeiro dirigente da Instituição e é constituído de um 
troféu, um certificado e R$ 20 mil para cada vencedor. A participação é aberta a 
empresas, instituições e pessoas de todo o país com ações de preservação e divulgação 
do patrimônio histórico e artístico nacional. O prêmio será entregue no dia 14 de outubro 
de 2009, em Brasília. 
 
 
Mais informações 
Assessoria de Comunicação Iphan / Monumenta 
Adélia Soares – adelia.soares@iphan.gov.br 
(61) 3326-6864 / 3414-6187 
ascom@iphan.gov.br 
www.iphan.gov.br 
 


