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 DVD
CARLOS FAJARDO: para todos os sentidos

 Ficha Técnica

Gênero: Documentário a partir de depoimento do artista em
seu ateliê e em espaços educacionais e expositivos.

Palavras-chave: Pintura; desenho; instalação; superfície; es-
paço; não-narrativa; percurso de experimentação.

Foco: Linguagens Artísticas.

Tema: Percursos do artista e professor de arte, enfocando a ins-
talação, o desenho, a pintura, a fotografia e livro de artista.

Artistas abordados: Carlos Fajardo, Wesley Duke Lee, Luiz Paulo
Baravelli, José Resende, Frederico Nasser, Walter de Maria.

Indicação: Ensino Médio, 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental.

Direção: Cacá Vicalvi.

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

Ano de produção: 2002.

Duração: 23’.

Coleção/Série: O mundo da arte.

 Sinopse
Documentário em três blocos com obras realizadas entre 1968
e 2003. O primeiro bloco inicia com o artista paulistano, em seu
ateliê, depois o focaliza discutindo instalação, junto a seus alu-
nos, na ECA/USP. Fajardo fala sobre sua formação, enfatiza o
desenho, cita os percursos na Escola Brasil e sua atuação como
artista-professor. O segundo bloco amplia conceitos de arte.
Começa com uma esfera girando, ressaltando a matéria. Depois,
a conceituação de desenho se alarga nos desenhos com papel e
chumbo. Na seqüência, traz a discussão sobre a diferença entre
desenho e pintura, e segue mostrando a montagem da instala-
ção na 25ª Bienal de São Paulo. O terceiro bloco enfatiza a ins-
talação no Projeto Arte/Cidade SESC Belenzinho. Depois, no
ateliê, o artista fala da fotografia em seu trabalho.
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 Trama inventiva
Falar sem palavras. Falar a si mesmo, ao outro. Arte, lingua-
gem não-verbal de força estranha que ousa, se aventura a to-
car assuntos que podem ser muitos, vários, infinitos, do mundo
das coisas e das gentes. São invenções do persistente ato cri-
ador que elabora e experimenta códigos imantados na articula-
ção de significados. Sua riqueza: ultrapassar limites processu-
ais, técnicos, formais, temáticos, poéticos. Sua ressonância:
provocar, incomodar, abrir fissuras na percepção, arranhar a sen-
sibilidade. A obra, o artista, a época geram linguagens ou cru-
zamentos e hibridismo entre elas. Na cartografia, este documen-
tário é impulsionado para o território das Linguagens Artísti-

cas com o intuito de desvendar como elas se produzem.

 O passeio da câmera

O documentário conduz a um caminhar no ateliê do artista, na
sala de aula, por dentro de suas instalações, aumentando a
possibilidade de as sentirmos e, assim, realizarmos a proposi-
ção Fajardiana – “o meu trabalho tem sempre o caminhar do
espectador”. Esse documentário – som, imagem e movimento
– é uma mídia que possibilita nossa percepção das relações es-
paciais e temporais de uma instalação, na qual se entre e se
possa viver as suas mutações.

O documentário traz detalhes da instalação na 25ª Bienal de
São Paulo e de outra no Projeto Arte/Cidade SESC Belenzinho
(4ª edição), ambas em 2002. Em seu ateliê, mostrando obras
ou com os alunos, Fajardo vai expondo o conceito de instalação
e de outras linguagens: desenho, pintura, fotografia, inclusive
a concepção de um livro.

Além do foco sobre as Linguagens Artísticas, pintura, dese-
nho, instalação, várias outras proposições pedagógicas podem
ser exploradas a partir do documentário, como questões sobre
Materialidade, material bruto, orgânico, industrial e sua poética;
sobre Forma-Conteúdo, superfície e espaço, a não-narrativa;
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sobre Saberes Estéticos, na perspectiva da história da arte, abor-
dando alguns movimentos como o minimalismo e a arte povera
italiana, concretismo e neoconcretismo no Brasil, entre outros.
As Conexões Transdisciplinares podem ser exploradas por meio
das geografias humanas e físicas das cidades; conexões com os
tempos da natureza e suas apropriações na arte contemporâ-
nea, conexões com canções e músicas que citem as cidades e
suas transformações como Cidades de Chico Buarque de
Holanda e as conhecidas por professores e alunos. Em Processo

de Criação, a experimentação e a pesquisa artística podem ser
exploradas em fragmentos do documentário, a ser mostrado e
interrompido, voltado, congelado em algumas partes, assim como
nos trabalhos dos alunos e suas análises estéticas e conceituais,
durante as suas realizações.

Na Formação de Educadores, pode-se observar um professor-
artista e suas preocupações com a arte e com seu ensino e apren-
dizado, além da percepção das práticas culturais com as Bienais
e projetos, como o da Arte/Cidade (em Patrimônio Cultural).

 Sobre Carlos Fajardo
(São Paulo/SP, 1941)

...sou o único artista da Escola Brasil, que permaneceu como pro-

fessor, interligando tanto aquilo que desenvolvo como arte, quan-

to aquilo que desenvolvo em termos de ensino de arte.

Carlos Fajardo

É escultor, pintor, gravador, desenhista, professor e teórico de
arte. De 1963 a 1969, estuda arquitetura. Ainda nos anos 60,
estuda pintura, desenho, comunicação visual e história da arte
com Wesley Duke Lee, com quem Fajardo compreende que
“aprender a desenhar é experimentar o desenho”. Com Diogo
Pacheco estuda música contemporânea; gravura em metal com
Maciej Babinski; litografia com Regina Silveira. Participa da
criação do Grupo Rex com Wesley Duke Lee, Nelson Leirner,
Frederico Nasser, Geraldo de Barros e José Resende. Em 1970,
com Baravelli, Frederico Nasser e José Resende, funda a Es-
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cola Brasil. No ofício de professor, atua na Escola de Comuni-
cações e Artes/USP e em seu ateliê.

Fajardo, “em tudo que faz, duas características merecem des-
taque: primeiro, sua persistência em modificar o espaço; se-
gundo, sua capacidade de ser contemporâneo sem perder ne-
nhuma perspectiva temporal”1 . Observam-se no documentário
essas características de sua poética, por exemplo, na obra
Neutral, 1967, duas pinturas em acrílico sobrepostas mostram
um cubo e as pessoas adquirem as instruções para montá-lo,
ou em República do Líbano de 1971/72 – na qual sete formas
em sete cores (fórmica sobre madeira) formam quarenta rela-
ções cromáticas, cada uma delas correspondente a uma hora
do dia na Avenida República do Líbano, o seu caminho diário
para a Escola Brasil. A fórmica, segundo ele, “era a superfície
mais estrita da idéia de superfície e de cor. Por ser um material
industrial, podia encomendar o trabalho na fábrica, a partir de
um modelo. Eu fazia o desenho e o levava ao marceneiro que
produzia o objeto”.

Em 1977 e nos anos 80, faz pinturas de grandes formatos, como
na 16ª Bienal Internacional de São Paulo (1981): Tela em bran-

co (a tela central não sofre qualquer ação; as outras duas são
pintadas), Azul (a tela da direita é invertida, com o chassi ocu-
pando a posição frontal). Essas pinturas encostadas na parede
exigem que o espectador ande para vê-las numa continuidade
entre superfícies, tempos e espaços. Segundo Fajardo, o es-
paço é um feixe de relações, “penso sempre o indivíduo dis-
posto ao embate com a exterioridade, premido pelo espaço da
cidade... de todos os espaços nos quais possa viver...”.

Em 1987, uma parede inteira da Galeria Sérgio Milliet, da Funarte,
Rio de Janeiro, é borrifada com camada homogênea de pó de
grafite, sem aglutinante, o grafite torna-se uma espécie de su-
perfície pairando no ar, fluida e fugaz. Em 1997, faz Esfera de

cipó: “encomendei a um cesteiro que fizesse uma cesta fechada,
contínua, tramada, também interiormente, portanto, sem o ‘den-
tro’...” Essa esfera fica suspensa no espaço com cabos de aço
que servem de tirantes e a prende às paredes. É, ao mesmo
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tempo, um objeto natural, caloroso e suave, mas submetido a
uma ação que o inscreve ortogonalmente no espaço.

Fajardo tem uma ligação direta com o minimalismo. Ao se apro-
priar de materiais como a fórmica e realizar as composições
mutantes, está discutindo o espaço, a forma, a estrutura, os
materiais, como também as noções “sacralizadas” de compo-
sição e de obra única. Nesse sentido, dialoga com diversos
movimentos da arte.

Os olhos da arte
Quando estive lá pela primeira vez, havia notado que poças d’água

refletiam o que estava em cima, não somente o céu, mas o espaço

aéreo da cidade, com suas imagens sujas e indeterminadas. O traba-

lho surgiu dessa condição real que o espaço sugeriu. Pensei, então,

em abrir de vez aquele galpão degradado, escuro, descartado pela

cidade. Queria conferir a ele uma hipervisibilidade, recobrar-lhe uma

presença cortante no espaço da cidade, seja pela multiplicação infi-

nita de imagens que a plataforma e as paredes de espelhos propici-

ariam, seja, inversamente, pela intromissão devastadora nesse reces-

so abandonado da memória da antiga cidade industrial, do vazio

estridente do céu, de uma exterioridade imponderável e mordente...

Carlos Fajardo

O documentário nos aproxima das instalações recentes do ar-
tista. Uma sala projetada com um volume cúbico de vidro dis-
posto no espaço quase barrando a passagem do visitante da
25ª Bienal de São Paulo (2002) e Corredor com espelhos

construído para o Projeto Arte/Cidade2  (2002). Por essa últi-
ma, adentramos pelos olhos da arte.

A instalação ocupou o primeiro andar de um galpão do edifício
SESC Belenzinho. O DVD possibilita sentir as modificações
previstas e incorporadas pelo artista, durante o planejamento
e a execução. O espaço foi modificado, partes do telhado fo-
ram retiradas (antes parcialmente sem telhas), o que gerou uma
construção dentro de outra.

A transformação do espaço é um elemento incorporado aos
trabalhos do artista. Suas obras parecem gostar de habitar um
lugar; e, habitando, gerar uma dúvida no espectador, obrigan-
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do-o a uma atitude dinâmica com o trabalho. Como diz Fajardo
no documentário: “instalação é arte em processo porque sem-

pre que entram as pessoas ele se modifica, é um ambien-

te... um lugar de estar... é relação... não exige conhecimento

prévio... O espectador é um cúmplice do trabalho”.

Fajardo nos ensina que existe uma relação íntima entre as coi-
sas. Seu trabalho pensa os elementos da visualidade inter-re-
lacionados: um pensamento visual e uma “arquitetura visual e
conceitual” realizada nas instalações, desenhos, pinturas; o
espaço arquitetônico encontrado; o espaço transformado; o
espaço a ser percorrido pela pessoa; o tempo de percorrer-an-
dar na instalação; o tempo da concepção e os tempos das re-
flexões. Elementos, portanto, em relação intrínseca, pensada
pelo artista que constrói seu trabalho considerando a apreen-
são de quem vai percorrer esse espaço, o espectador e as
maneiras como poderá sentir e vivenciar essa experimentação.
Colocadas em diálogo contínuo, a industrialidade e a natureza
geram combinatórias outras e permanentes mudanças.

Para o crítico de arte Agnaldo Farias3 : “na poética de Carlos
Fajardo confluem três lógicas: a da ocupação do espaço, a da
superfície e a do gesto formalizador. (...) A lógica de colocação
dos trabalhos de Fajardo dentro do espaço, seja este um ambi-

Carlos Fajardo - Arte Cidade Zona Leste , São Paulo, 2002.
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ente arquitetônico, seja uma paisagem, é pensada rigorosamen-
te com o propósito de destruir logo de saída a pretensão do
olhar, acostumado a controlar, desde sua cômoda posição no
último andar do corpo”.4

A obra desacomoda o olhar, pois não ocupa o espaço central,
não está num pedestal como nas obras clássicas. Vê-se sua
estrutura, o seu avesso. Pontos de vista alterados, como um
“labirinto retilíneo”, diz o artista.

Sua reflexão sobre a natureza das superfícies nos dá lições

sobre o desenho e a pintura. O desenho é considerado marca

de uma pessoa sobre uma superfície; a pintura é algo ade-

rido a uma superfície, uma “colagem de tintas”. Reside nes-
sas lições, o que Fajardo extrai como objetivo para seus traba-
lhos tridimensionais. Neles, o olhar é reenviado a “uma narrativa
das superfícies, narrativa seduto-
ra que pode estar escorada tanto
no encontro de dois materiais
díspares e fortemente expressivos
como na estrutura da constru-
ção”5 . Essa narrativa ao contrá-
rio, na contramão, desloca o sen-
tido comum da estrutura narrati-
va (início, meio, fim). É uma
não-narrativa, como explica o artis-
ta no DVD, na qual o que importa
é a relação, entre mármore e gra-
nito, entre a superfície e o espaço
escancarado pelos espelhos.

Investigar sobre a instalação, a
partir da poética de Fajardo, nos
leva a pensar sobre o uso do es-
paço nessa linguagem, sob a óti-
ca não de como as coisas ocu-
pam os espaços, mas como os
espaços ocupam as coisas, o
espaço entre.

Carlos Fajardo - Caderno

de estudos, 1984.
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 O passeio dos olhos do professor
O documentário mostra o percurso do artista-professor, no ate-
liê e em sala de aula. Diz ele: “o primeiro espectador do meu tra-
balho sou eu mesmo e a primeira reação que ele gera é comigo”.

Da mesma forma, o DVD pode despertar reações em você. Para
anotá-las, inicie um diário de bordo e pense em futuros diários
de ancoragens dos alunos, nas dimensões pedagógicas, esté-
ticas e das estesias (ao contrário das anestesias atuais).

Alguns pontos para o passeio de olhares:

O documentário desperta, provoca, seduz...?

O artista trabalha arte como experimentação, a arte como
experiência de vida, inclusive questiona: “arte se ensina?”.
Você concorda, ou não, com esses conceitos do artista e como
os relaciona ao ensino de arte?

É possível “entrar” nas instalações de Fajardo? Você já vi-
veu experiências estéticas em instalações?

Você extrai proposições pedagógicas e idéias potenciais des-
te documentário?

Vale retomar suas anotações, já que elas podem ser acrescidas
de alguns desenhos, esquemas ou outra forma gráfica que auxi-
liarão na opção do foco de trabalho. Neste momento, você pode
retornar ao documentário e, a partir de então, criar uma pauta
do olhar para os alunos.

Um ponto interessante para focalizar é o pensamento visual do artis-
ta, que usa novos meios em intervenção urbana nas duas instalações,
seus percursos no desenho, na pintura, na fotografia, nas instalações.

Fajardo pergunta: “arte se ensina?” Propõe uma “subversão” no
ensino de desenho e, ainda, uma arte como experimentação da vida.
Essa visibilidade, presente no documentário, poderá ser percorrida
por você e, também, servir de estímulo para as buscas e constru-
ções de seus alunos na compreensão desse artista-professor.
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 Percursos com desafios estéticos
Hoje a fusão, tantas vezes dissonante, de grito e maneira poderá levar

a uma reconsideração do caráter plural do trabalho artístico, que passa

pela mente, pelo coração, pelos olhos, pela garganta, pelas mãos; e

pensa e recorda e sente e observa e escuta e fala e experimenta e

não recusa nenhum momento essencial do processo poético.

Alfredo Bosi 6

O documentário possibilita inúmeras abordagens e as palavras
de Bosi dão um “chão” para conversas sobre a arte. Sugerimos
algumas possibilidades para o trabalho em sala de aula, mas
você será o provocador de experiências em arte e sobre a arte.

 O passeio dos olhos dos alunos
Apagar o representativo, reduzir a forma visível à sua mais simples

expressão, apagar o traço do autor, isto é diretamente descendente

da atitude duchampiana.

Anne Cauquelin 7

Fajardo toma o espaço existente, dele se apropria, modifica-o
e nos convida, seduz, induz a nele passearmos esteticamente.
Fajardo não trabalha, nas instalações, com a representação, mas
com uma presentificação ambiental de um lugar outro (uma
transformação da ambiência, o que vai além de um ambiente).
A atitude de Marcel Duchamp (artista francês do século 20,
sendo A fonte, de 1917, uma de suas questionadoras obras)
foi trabalhar sempre com o conceitual, ele é um provocador de
estilos e Carlos Fajardo também o é. Vendo as obras de Fajardo
(no documentário) e lendo Cauquelin acima, alguns passeios-
caminhos podem ser feitos.

Primeiro passeio-caminho: um passeio pela própria mão,
seus movimentos, atos de pegar e descartar, tensões e le-
vezas, a mão-corpo, a mão que afaga, que afeta e que bate,
que arremessa e que acolhe. A mão como prolongamento
“comunicacional” de um corpo que “se mostra e chega nos
outros corpos”, a “fala” pelas mãos. A mão dos alunos, a
mão da criança, a mão do adulto, a mão do artista e suas
marcas de mão-corpo conceitual e formal, estrutural na obra,
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mãos que contém e deixam marcas. Apresente a segunda
parte do documentário, quando Fajardo mostra o desenho
como atrito. Converse com os alunos sobre as marcas de
uma mão-gesto-corpo do artista e o desenho, veja por onde
você poderá encaminhar suas proposições pedagógicas.

Segundo passeio-caminho: uma leitura do céu, no mesmo dia,
em diversos momentos, ou vários momentos durante um
tempo (o sair do espaço interno da sala e retornar para ela,
com as observações da natureza, agora como matéria para a
aula de arte). Pensar esse céu e suas transformações, mas
fazendo exercícios orais e verbais, sem que sejam necessá-
rios desenhos que se pareçam com “ilustrações” de um céu
observado. Depois, exiba o DVD no momento em que Fajardo
apresenta sua instalação no Sesc Belenzinho, no Projeto
Arte/Cidade. Converse sobre o céu na instalação, assim
como a presença da natureza nas obras de Fajardo.

Terceiro passeio-caminho: uma leitura das superfícies pla-
nares (de um único plano), na sala de aula, o teto, o chão,
as paredes que acolhem, interligam e separam inúmeras
outras superfícies. Depois, com todos os alunos tendo pa-
pel e lápis para as anotações das superfícies, exiba o DVD.
O que os alunos anotam? Quais superfícies chamam a aten-
ção? Desta conversa, o que você pode encaminhar para
prosseguir o seu projeto?

 Desvelando a poética pessoal

Uma das proposições para experimentação pode partir da obser-
vação da sala de aula como espaço a ser apropriado, percebido,
lido e transformado. O corpo, ou partes dele, como a mão, pode
contrapor-se a superfícies duras, rígidas como as paredes, o teto,
o chão, os móveis, as janelas, e a superfícies moles e maleáveis,
como o ar, o vento, os espaços vazios, outros corpos (em movi-
mento ou em rigidez). Pode perceber ambigüidades como a mão
em sua contensão (fechada contém coisas) e sua extensão (aber-
ta: ampliação e estendimento de um corpo), relacionar-se com as
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superfícies que se mantêm (as industriais) e as que se transfor-
mam, escapam, volatilizam e se exaurem (as efêmeras).

Deste impulso, os alunos podem escolher percursos de experi-
mentações com:

a água - que toma a forma de uma vasilha, mas dela esca-
pa, muda de estado, se solidifica ou evapora. Os alunos
podem voltar ao documentário e perceber, sentir a água da
chuva na instalação de Fajardo e as mudanças de estado e
de visibilidade, as gotículas de água que transformam o
espaço projetado e realizado pelo artista. Podemos fazer
nascer trabalhos com água?

o espelho - que não somente reflete, mas que recebe a chuva
e, molhado, vira outra superfície, não mais reflexiva, mas
contínua e expansiva. O espelho que “in-corpa”, dá corpo
ao céu como integrante da instalação, multiplica limites. Os
alunos poderiam inventar a partir do espelho? (podem vol-
tar novamente ao documentário para viver a instalação).

a pedra - suas linhas e ranhuras, frieza ou esquentamento
quando aprisionada na mão fechada, atirada no espaço ou guar-
dada numa caixa, quando explora as mudanças de relações
conforme o lugar em que esteja (ver no documentário as mar-
cas nas pedras). Em que as pedras podem se transformar?

a poeira - como resíduos de terra, de areias, restos que fi-
cam do que anteriormente era, (olhar no documentário, o
continuar a destelhar o telhado). Pensar o olhar do artista e
as conexões que ele vai fazendo no decorrer dos aconteci-
mentos da instalação.

os gravetos - e as marcas que deixam quando caídos no chão
ou quando tecidos numa esfera. Os alunos podem colher
gravetos e agregá-los, percebendo as transformações e as
novas formas criadas (voltar ao documentário).

Os interesses e as necessidades dos alunos podem ser levan-
tados, mostrando-se partes do documentário, provocando-os
a entender, por exemplo, a superfície, os elementos simples,
os resíduos industriais e os resíduos da natureza, escolhidos e
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acolhidos pelo artista para sua criação. Muitos artistas contem-
porâneos trabalham nessas e com essas situações e condições.

Essas produções podem ser realizadas individualmente ou em
pequenos grupos, na sala de aula ou como espaços de criação
mais livre, merecendo seu acompanhamento e sendo expostos
ao final do projeto.

 Ampliando o olhar

Pode-se pensar num olhar agudo, arguto e astuto. Agudo por-
que é profundo. Arguto porque é curioso e perguntador, fazen-
do de cada resposta uma nova pergunta. Astuto porque tem a
perspicácia de uma construção inventiva.

Provocações-proposições de trabalhos com os alunos:

olhares agudos, argutos e astutos na mão da própria pes-
soa e nas mãos dos colegas. Pensar na mão que pensa, no
olho que inventa e no corpo que faz. Conversar sobre es-
sas dimensões;

olhares agudos, argutos e astutos na sala de aula e no
ambiente da mesma: foco na relação de um antes – o espa-
ço encontrado, e um depois – o espaço coletivamente trans-
formado; foco nos percursos e caminhos dos alunos dentro
da sala, suas alterações e possibilidades de transformação
dessas mudanças em linhas imaginárias;

olhares agudos, argutos e astutos entre pessoas da comu-
nidade escolar e as de seu entorno. Escrever sobre elas e
voltar ao documentário observando o artista, as pessoas que
montam as instalações e as pessoas que andam sobre elas,
portanto, vivem as instalações;

olhares agudos, argutos e astutos no museu ou numa cole-
ção de arte, na cidade. Olhar, conversar e levantar pergun-
tas fazendo conexões entre as imagens;

olhares agudos, argutos e astutos ouvidos no rádio, impres-
sos na mídia, vistos na tv, navegados na internet, que per-
mitam conexões com as produções de Fajardo.
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 Conhecendo pela pesquisa

O documentário sobre o trabalho de Fajardo abre muitas inter-
rogações. Você pode exibi-lo em fragmentos para impulsionar
pesquisas. Algumas sugestões:

Materiais que permitam reflexos poderão vir para a sala
de aula (espelhos, latas, papéis, fórmicas, laminados...) e
os alunos procurarão esses reflexos, ampliando a matéria,
como  faz Fajardo. De uma aparente simplicidade, cons-
truir outras materialidades (modificações da matéria no
próprio objeto), que podem ser gestos de atritos, lixa-
mentos, escovamentos, trituramentos, esfregamentos...
Ou seja, uma transformação dos materiais que, depois,
serão agrupados pelas novas matérias criadas pelos alu-
nos, independentes da forma primeira de quando os obje-
tos vieram para a escola. Muitas conversas podem ser
feitas sobre a matéria conseguida nos materiais e, poste-
riormente, pode-se sugerir aos alunos que realizem uma
proposta de associações de objetos, isto é, a criação de
outras formas inventadas.

Perguntas-senhas – desenho com água, é desenho? O céu
pode fazer parte de um trabalho de artista, o que tem a ver
com o artista Walter de Maria? Posso criar algumas formas
recortadas e montar, com elas, muitas diferentes imagens?
A minha mão pode ser uma superfície que gera imagens de
arte? Ou ser, ela mesma (a mão), arte? Essas perguntas
podem ser debatidas, ou estar no centro de um jornal, fala-
do ou escrito, em que o/a repórter apresenta um ponto de
vista e os alunos concordam e discordam, fundamentando
seus pensamentos. (essas questões podem ser levantadas
e debatidas antes de ver o documentário).

Escolhendo, por um olhar que deseja e procura, pensa e
encontra, nas ações pessoais e coletivas, algo da estética
do cotidiano, uma estética do dia-a-dia. A visão passa a ser
interrogante, vai além daquela que, simplesmente, supõe e
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expõe. A visão simples supõe um mundo pleno, inteiro e ma-
ciço. O universo do olhar tem outra consistência, o olho entra
nas lacunas, nos intervalos, nas entrelinhas, na opacidade
das sombras, escava, fixa e fura. O olhar pensa, é a visão
feita interrogação8 . A investigação tem alicerce nesse uni-
verso. Os alunos podem escolher alguns objetos do cotidi-
ano que lembrem os desenhos, pinturas ou instalações de
Fajardo e trazê-los para a sala de aula, montando nela, uma
ambientação criativa. Depois de discussões sobre a reali-
zação dos alunos, torna-se motivador um retorno ao
documentário para experienciar novamente a instalação do
SESC Belenzinho.

O professor pode propor uma investigação dos conceitos-
chave nas produções de artistas contemporâneos, como os
brasileiros, Nuno Ramos, Regina Silveira, José Resende (ou
outros), em relação ao universo de Fajardo. As buscas po-
dem ser em diferentes fontes de informação, publicações,
catálogos de exposições, artigos de revistas, filmes, outros
vídeos/DVDs da coleção Arte na Escola na área de Lingua-

gens Artísticas, de Forma-Conteúdo e outras. Nos próprios
documentários, os alunos poderão estabelecer comparações
entre instalações de outros artistas com a de Carlos Fajardo.
Se, na cidade, houver exposições ou artistas que utilizem
novos meios para fazer suas produções ou que façam insta-
lações, é oportuno um convite a esse artista para uma con-
versa com os alunos, sobre o seu trabalho e as instalações
mostradas no documentário.

 Amarrações de sentidos

Nesta etapa, o diário de bordo e os diários de ancoragens po-
dem unir as bagagens estéticas e as bagagens estésicas (de
um sentido-sentido construído com significação).
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Os conteúdos são amarrados, mostrados, vividos e montados
num portfólio, que poderá ser construído como um livro de ar-
tista (consultas a inúmeros livros de artistas). Podem ser livros
como sanfonas, em tiras na vertical, cada aluno fazendo o seu,
ou todos juntos. O formato também pode ser o que os alunos
escolherem, pois se trata de um objeto de criação. Caso haja
possibilidade, podem ser feitos vídeos ou fotografias agrupa-
das a desenhos, colagens, pinturas, multimídia...

A partir das sobras da transformação do espaço, os alunos
podem trocar, entre eles, os objetos e os agrupar por caracte-
rísticas de matérias, superfícies escorregadias, superfícies
duras, brilhantes, moles, ásperas. Posteriormente, podem cons-
truir pequenos objetos analisados, debatidos e reagrupados
inúmeras vezes, voltando sempre ao documentário: Carlos

Fajardo: para todos os sentidos e percebendo os “sentidos-sen-
tidos” presentes em cada agrupamento de objetos, cheios de
histórias e de experiências.

 Valorizando a processualidade

Neste momento, é importante revisitar os percursos dos traba-
lhos com todo o grupo, para identificar possíveis continuidades.

O diário de bordo do professor é um caminho que vai se cons-
truindo na experimentação entre instalação, superfície, dese-
nho, pintura, fotografia. Os diários de ancoragens dos alunos
mostram as trilhas dos mesmos e “andanças” nos caminhos
propostos. Tanto um quanto os outros deixarão visíveis os per-
cursos de uma aprendizagem de buscas e de encontros, de
investigações e construções experimentadas – experimentação
da arte na vida pessoal e coletiva significativa para todos do
grupo. O documentário ou fragmentos dele podem ser re-visi-
tados e operados pelos alunos, que escolhem as pausas e o
interligam às suas criações.
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 Glossário
Arte povera – termo criado pelo crítico de arte italiano Germano Celant
para descrever a arte produzida com materiais “desprovidos de valor” e
de fácil acesso, como areia, madeira, pedras, papel de jornal... Fonte:
CHILVERS, Ian. Dicionário Oxford de arte. São Paulo: Martins Fontes,
1996, p. 29.

Chassi – prancha ou estrutura de madeira sobre a qual o papel, ou a tela,
é estirado e fixado. O estiramento pode ser controlado por chaves situa-
das nos cantos internos do estirador. Fonte: CHILVERS, Ian. Dicionário

Oxford de arte. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 110.

Concretismo e neoconcrestismo – o primeiro é um movimento paulista
com trabalhos baseados em estruturas abstratas; o segundo é carioca e
incorpora a dimensão das sensações e dos sentimentos, ligado à
fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty (filósofo francês). Fonte: texto
escrito por Lucimar Bello.

Escola Brasil – do projeto concebido em 1968 pelos artistas paulistas -
José Resende, Carlos Fajardo, Luiz Paulo Baravelli e Frederico Nasser, foi
criada em 1970 a Escola de Arte Brasil como um centro de experimenta-
ção artística dedicado a desenvolver a capacidade criativa do indivíduo. O
projeto está ancorado na idéia de que o aprendizado da arte passa, sobre-
tudo, pela experiência no interior de ateliês, e não pelo ensino formalizado
de história, técnicas e métodos, como prescrito pelas escolas de arte tra-
dicionais. Um espírito antiacadêmico alimenta a proposta de ensino e pes-
quisa traduzida tanto no espaço físico quanto na rotina do trabalho. Fonte:
<www.itaucultural.org.br/biblioteca>. Acesso em 5 abr. 2005.

Estesia – tal termo apresenta-se hoje como irmão da palavra estética, ten-
do ambos origem no grego aisthesis, que significa basicamente a capacida-
de sensível do ser humano para perceber e organizar os estímulos que lhe
alcançam o corpo. Para além das questões ligadas à experiência estética, a
estesia diz mais de nossa sensibilidade geral, de nossa prontidão para apre-
ender os sinais emitidos pelas coisas e por nós mesmos. Seu contrário, a
“anestesia” é a negação do sensível, a impossibilidade ou a incapacidade
de sentir. Fonte: DUARTE JR. João Francisco. O sentido dos sentidos: a
educação (do) sensível. Curitiba: Criar Edições, 2001, p.136-137.

Grupo Rex – grupo formado pelos artistas paulistas Carlos Fajardo,
Frederico Nasser, Geraldo de Barros, José Resende, Nelson Leirner e
Wesley Duke Lee. De junho de 1966 a maio de 1967, atua promovendo
exposições, happenings, palestras e projeções de filmes como modo de
reagir ao formato do circuito tradicional do mercado e das mostras de arte.
Com uma atuação marcada pela irreverência e pelo humor, busca novas
formas de comunicação com o público e propõe uma arte experimental que
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vai sendo exibida à medida que é desenvolvida. Contrapõe-se também à
crítica de arte dominante nos jornais, apontando a falta de informações
dos artistas e do público. Encerra suas atividades com a Exposição-Não-

Exposição: as obras estavam presas e o público tinha de superar obstácu-
los para levá-las de graça para casa. A exposição durou exatamente oito
minutos. A galeria foi toda depredada e os quadros arrancados brutalmente
e vendidos na porta pelas pessoas que os tiraram de lá. Fonte:
<www.itaucultural.org.br/biblioteca>.  Acesso em 5 abr. 2005.

Livro de artista – também chamado de livro-arte, tem o livro como refe-
rente, mesmo que remotamente. Assim, ele pode não ser um livro propri-
amente dito, podendo ganhar o estatuto de escultura ou objeto. É uma
manifestação da arte contemporânea. Fonte: SILVEIRA, Paulo. A página

violada: da ternura à injúria na construção do livro de artista. Porto Ale-
gre: E. Universidade/UFRGS, 2001.

Minimalismo – movimento artístico de 1960, originado nos Estados Uni-
dos, referindo-se especialmente a objetos tridimensionais. As esculturas
eram modulares, espaciais, em grelhas que tentam redefinir idéias acerca
do espaço, da forma e da escala. Podem ser citados: Dan Flavin, Carl André,
Donald Judd, Robert Morris. Fonte: DEMPSEY, Amy. Estilos, escolas e

movimento. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.
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