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RESUMO 
O artigo aborda o papel do artista-professor a partir do conceito de “artista-etc.” proposto 
por Ricardo Basbaum. Nesta abordagem considera-se que o artista-professor pode 
utilizar-se de técnicas e métodos pedagógicos como estratégia poética para a instauração 
de uma aula-obra de arte, sendo esta, um híbrido que é e não é aula, e é e não é uma 
obra de arte. Para este híbrido emergente é proposto o conceito de “obrasistema”, 
fundamentado no pensamento complexo de Edgar Morin, e neste caso, uma obrasistema 
que acontece no contexto do ensino de arte. 
Palavras-chave: arte contemporânea; artista-etc; artista-professor; sistemas; 
complexidade 

 

 

ABSTRACT 
The article is about the role of the professor-artist from the concept of “etc.-artist.” 
proposed by Ricardo Basbaum. On this approach it is considered that the professor-artist 
can make use of techniques and pedagogical methods as a poetic strategy to install a 
class-work of art which is a hybrid that is and that is not class, and that is and that is not a 
work of art. For this emergent hybrid it is proposed the concept of “obrasistema”, based on 
the complex thought of Edgar Morin, and in this in case, an obrasistema that takes place in 
the context of teaching art. 

 Key words: contemporary art; etc.-artist; teacher-artist; system; complexity. 
 

 

Ao propor o conceito de “artista-etc” Ricardo Basbaum1, 2004, comenta que 

o artista quando é artista em tempo integral pode ser chamado de “artista-artista”, 

no entanto, quando o artista questiona sobre a natureza e função do seu papel 

podemos chamá-lo de artista-etc. Quando isto acontece, o artista acaba 

transitando por outras instâncias do sistema de arte incorporando outros papéis e 

outras funções. Nesta reflexão, “pensar com arte”2, leva-o à escrever, pesquisar, 

ler, falar, expor e posicionar-se a respeito do fazer artístico e suas repercussões 

no campo ampliado da cultura. 
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Basbaum observa que pode imaginar diversas categorias do artista-etc, nas 

quais, o artista sobrepõe, acumula e mistura outras funções à sua função original 

de artista: “(...) artista-curador, artista-ativista, artista-produtor, artista-agenciador, 

artista-teórico, artista-terapeuta, artista-professor, artista-químico, etc”.  

Ao imaginar estas possibilidades Basbaum cria um híbrido e instaura um 

questionamento que emergirá a cada nova combinação da função de artista e uma 

outra função qualquer. Esta condição, por sua vez, leva-nos a refletir sobre o 

próprio fazer artístico e do papel do artista-etc nos seus processos. Nestes 

processos, todas as ações articuladas pelo artista-etc serão permeadas, 

atravessadas e contaminadas pelo fazer artístico, visto que o artista-etc, apesar da 

diferença entre o artista-artista – artista em tempo integral – o artista-etc é 

também, artista o tempo todo, mas que mistura e hibridiza com uma outra função -

etc. 

Com este argumento e o interesse pelo ensino de arte, focamos o artista-

etc na função de artista-professor, acreditando que este possa desenvolver 

processos e métodos didático-pedagógicos como estratégia artística para o ensino 

de arte, sendo a “aula” um sistema-poético-educacional ou uma aula-obra de arte. 

Esta consideração é importante porque problematiza o fazer artístico assim 

como, a grande área do ensino e da educação. Além disso, Basbaum comenta 

que “(...) esta condição [do artista-etc.] atualiza as relações entre arte e vida 

abrindo outros caminhos para o curioso, o singular, para misturas casuais e 

idéias”. 

Não se pretende aqui criticar o papel do professor-professor, mas sim 

apontar para outras possibilidades, tanto para a arte como para o ensino. 

A História da Arte está repleta de discussões a este respeito, principalmente 

a partir dos anos 60 quando a Arte Conceitual começa a se efetivar e a “forma se 

transforma em atitude - e além”3. Deste período pode-se lembrar do artista inglês 

John Lathan, professor adjunto da St. Martin School of Art, em Londres, em agosto 

de 1966. Lathan em uma aula de arte convidou os alunos e alguns artistas para a 

mastigação das páginas do livro Arte e Cultura de Greenberg, pertencente ao 
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acervo da biblioteca da faculdade. Nesta aula a pessoa escolhia uma página, 

destacava-a do livro, mastigava-a e cuspia o resultado em um recipiente 

preparado para a coleta. Lathan decompôs a pasta em um líquido com uma 

mistura de produtos químicos aos quais acrescentou levedo. 

                                 

                                  “Quando a biblioteca requisitou o livro, foi-lhe entregue um tubo de 

ensaio contendo álcool. Lathan tinha ‘destilado’ Arte e Cultura. O 

professor foi devidamente despedido, e a arte herdou um ícone 

conceitual na forma de uma maleta de aparência duchampiana 

contendo um exemplar do livro, os frascos e produtos químicos 

utilizados e a carta de demissão de Lathan” (WOOD, 2002, p. 32). 

 

Mais tarde, no ano de 2000, o Museu de Arte Moderna de Nova York expõe 

a maleta em exposição dedicada à arte do final do século XX, fazendo parte do 

acervo do Museu.  

Um outro exemplo importante para esta questão do ensino de arte é dado 

em 2004 pelo artista Jorge Menna Barreto com o projeto “Matéria: oficina 

intervenção”. Este projeto fez parte do Programa de Exposições do Centro Cultural 

de São Paulo como trabalho para exposição individual. 

Menna Barreto instaurou um ambiente de sala de aula no espaço expositivo 

do Centro Cultural. Nesta sala de aula o artista ministrou oito “aulas” com a 

participação de artistas convidados e quinze alunos. Destaca-se neste trabalho o 

fato da obra de arte ser uma oficina prático-teórica que se deu através de 

estratégias didático-pedagógicas em forma de aulas em exposição na galeria do 

referido CCSP.  

Note-se que nos dois exemplos as noções de obra de arte e de ensino de 

arte se confundem fazendo emergir um híbrido que pode ser considerado tanto 

uma obra de arte como uma estratégia pedagógica no ensino de arte, mas que se 

diferencia das duas situações, mesmo que as contenha em sua internalidade4.  

Esta “outra coisa” possui outras qualidades e outras propriedades, portanto, 
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necessita ser abordada por outros parâmetros. No dizer de Edgar Morin, 

“necessitamos de ‘macroconceitos’ para lidar com as emergências da 

contemporaneidade”, pois estes “(...) necessitam ser pensados por constelação e 

solidariedade de outros conceitos”, sendo que estes conceitos “(...) não se 

definem por suas fronteiras, mas a partir dos seus núcleos”, já que “(...) as 

fronteiras são sempre fluídas, são sempre interferentes” (MORIN, 2005, p. 7). 

Com esta perspectiva e buscando este macroconceito, propõe-se a idéia de 

“obrasistema” para se referir a esta outra coisa ou a obra-de-arte-etc, 

considerando que esta se dê a partir da convergência e entrelaçamento de vários 

agentes diferentes que se combinam, fazendo emergir novos significados e se 

comportando como um sistema adaptativo complexo educacional (no caso aqui 

referenciado) e podendo ser também, artístico. 

No nosso caso específico, esta obrasistema proposta pelo artista-professor 

instaura-se na área do ensino de arte, através de estratégias artísticas que se dão 

por meio de práticas pedagógicas (poéticas?) e em função de um contexto onde 

todos os envolvidos participam, transformam e redefinem os rumos da “aula” 

emergente. 

A partir destas idéias conceituaremos brevemente o que chamamos de 

obrasistema e seus fundamentos epistemológicos, bem como, sua adaptação ao 

contexto focado no sistema de ensino de arte. Logo a seguir será feita uma breve 

reflexão sobre o papel do artista-professor e suas estratégias poético-pedagógicas 

como um fazer singular que funde e confunde a idéia de aula como obra de arte e 

sua problemática. 

 

Obrasistema 

A idéia de obrasistema está relacionada à concepção da obra de arte como 

uma articulação ou operação onde os elementos que a compõem são 

considerados como agentes de um sistema complexo que se transforma com a 

entrada do espectador (este outro agente).  
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A Teoria Geral dos Sistemas foi iniciada por Ludwig Bertalanffy, anos 50, a 

partir de reflexões sobre a biologia. Para ele, o conceito de sistema é muito mais 

amplo e quase universal, já que num certo sentido toda a realidade conhecida, 

desde o átomo até a galáxia, passando pela molécula, a célula, o organismo e a 

sociedade, pode ser concebida como sistema. 

Já para o “pensamento complexo” de Edgar Morin (2005, p.19), sistema é 

“uma associação combinatória de elementos diferentes”. Pode-se pensar então, 

que uma obrasistema seja uma obra de arte que se dá por associação 

combinatória de elementos diferentes. 

Este sistema em obra é um sistema aberto que permite a entrada de outros 

elementos, como o espectador e todo o contexto por ele considerado. Por sua vez, 

esta obrasistema deve ser vivenciada, problematizada e significada por imersão e 

performação5. Qualquer outro agente interno ou externo a obrasistema ao se 

relacionar com ela incorporará em si sua instância sistêmica e artística tornando-

se elemento significante deste conjunto combinado. Estes fluxos de relações, 

interações, transformações e movimento são descontínuos, imprevisíveis e variam 

entre a ordem, a desordem e organização6. 

A obrasistema é um “mutante significante”, no qual o espectador, o artista, 

suias ações, o contexto onde e quando acontecem, todos e tudo que for 

considerado nele será também um elemento significante que se re-combinará por 

associação com os demais elementos diferentes que o compõem. 

A partir desta perspectiva, podemos pensar que a aula do artista-professor 

acontece dentro destes padrões complexos e em função dos hibridismos e 

emergências decorrentes desta mistura de agentes relacionais que se modificam 

entre si. Numa sala de aula de arte, por exemplo, podemos considerar como 

elementos ou agentes desta obrasistema o artista-professor e suas proposições 

(pedagógicas-artísticas), os alunos (espectadores) e suas participações, a sala e 

seus equipamentos, o meio que a envolve e o contexto como um todo, político, 

educacional, social, etc. Todos estes agentes interferem-se por retroação7; todos 

se contaminam entre si, modificando-se enquanto significado. 
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Pensar que os agentes articulados pelo artista sejam contaminados pelos 

demais agentes educacionais, neste caso, é uma possibilidade, assim como, 

pensar que estes demais agentes (educacionais) sejam contaminados pelos 

fazeres poéticos do artista, também é uma possibilidade. Esta equação conceitual 

fundamenta nossa hipótese, a qual, considera que a aula deva ser abordada como 

um sistema complexo artístico e educacional, sendo que os processos didático-

pedagógicos envolvidos poderão ser estratégias poéticas propostas pelo artista 

para desenvolver sua outra função de professor, e que por isso, necessita ser 

pensada por constelação e solidariedade de outros conceitos. 

 

Poéticas Pedagógicas 

Na obrasistema os agentes que a compõem possuem em comum uma 

determinada capacidade de adaptação retroativa que varia, em cada caso, em 

diferentes níveis de flexibilidade podendo gerar situações imprevisíveis. Esta 

situação - sistêmica - nos leva a uma questão que se refere aos “planos” e 

“programas” de ensino como vias para alcançar seus objetivos gerais e 

específicos. Entretanto, a idéia de programa contém em si o cumprimento de 

etapas seqüenciais pré-estabelecidas e com uma determinada certeza do alcance 

dos seus objetivos e isso, no entanto, não é compatível com a noção de 

obrasistema no ensino de arte. Neste caso, são precisas “estratégias”, visto que 

os programas não prevêem as descontinuidades sistêmicas, os desvios e as 

mudanças de percurso. As estratégias, nesse sentido, oferecem a flexibilidade 

para lidar com a mudança, com a participação surpreendente das pessoas 

envolvidas e com as imprevisibilidades emergentes, às quais, todos estamos 

expostos.  

A noção de programa, planejamento e expectativas pré-fixadas, neste caso, 

não são compatíveis, sendo inúteis para o acontecimento e instauração de uma 

obrasistema. Ao mesmo tempo, o sistema de ensino de arte está todo estruturado 

sobre as bases sólidas dos programas e suas metas, expectativas e avaliações de 

zero a dez e de A a Z. Pode-se pensar que esta mistura seja incompatível, 
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entretanto, é a relação, a crise gerada entre as duas ou esta própria 

incompatibilidade que fará emergir uma outra instância singular e significativa e 

que deverá ser problematizada ao invés de resolvida com uma resposta certa e 

uma nota 10.  

Esta emergência, híbrida e complexa pode ser o que viabilizará esta prática 

poético-pedagógica, devendo ser criada, articulada, desenvolvida e atualizada a 

partir do contexto onde tudo e todos estão envolvidos. Esta prática se deslocará 

entre os pontos de convergência artista-professor e alunos, obra de arte, aula e o 

contexto, assim como as demais negociações e adaptações entre os agentes 

componentes da obrasistema em questão. 

A educação se dá na tentativa de desenvolver e explicitar o conhecimento 

gerado e a arte, problematizar este conhecimento. Sendo o conhecimento flexível, 

mutante e complexo, a educação deve utilizar-se de outras bases, não mais 

sólidas, mas moles, flexíveis, fluídas e adaptáveis em tempo real. Morin, 2005, 

sugere que para articular e organizar o conhecimento e, assim, reconhecer e 

conhecer os problemas do mundo é necessário a reforma do pensamento. 

Entretanto, essa reforma não é programática, mais sim, paradigmática sendo 

questão fundamental da educação, já que se refere à nossa aptidão para 

organizar o conhecimento.  

É dentro desta perspectiva que imaginamos esta possibilidade de ensino de 

arte. Não somente através de programas educacionais, mas também de 

estratégias de arte propostas por artista-professores onde o conhecimento gerado 

é ao mesmo tempo, produto e produtor de mais conhecimento em processo 

artístico. 
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NOTAS 
 
1 Ricardo Basbaum é artista, diretor e professor do Instituto de Arte da UERJ e desempenha também o papel 
de curador, escritor e agenciador de eventos de arte contemporânea. 
 
2  “Pensar com arte” refere-se ao texto de Ricardo Basbaum intitulado “Pensar com arte: o lado de fora da 
crítica”. Neste texto Basbaum sugere esta conexão dizendo que não se pode pensar o pensamento sem 
considera-lo como processos avizinhados da criação artística, assim como, não se pode pensar o fazer 
artístico sem que se processe pelo pensamento. 
 
3 Referência ao texto de Thierry de Duve intitulado “Quando a forma se transforma em atitude – e além”, 
apresentado em conferência na universidade de Southampton, Inglaterra, em 1994, e que investiga as 
mudanças de paradigma no ensino das Escolas de Arte da Europa e América. 
 
4 Internalidade é um conceito proposto por Ricardo Basbaum para se referir às propriedades e qualidades 
internas de um dado sistema, mas que, entretanto, são interferidas pelo lado de fora deste sistema. 
 
5 Performação é o termo apropriado a partir da noção de “espaço de performação” discutido por Regina Melim 
em seu Doutoramento. Parte de uma idéia vinculada à experimentação e à participação como tentativa de 
alargamento e deslocamento do conceito de Performance Art. Refere-se a Performance do participador que 
surge do encontro entre obra e espectador como possibilidade de criação de um espaço comunicacional ou 
relacional. 
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6 Para Edgar Morim, ordem, desordem e organização compõem o paradigma organizacional para os sistemas 
complexos, ou seja, os sistemas tendem para a organização, dado à sua propriedade intrínseca de 
permanência. 
 
7 Retroação é um conceito da cibernética que rompe com a causalidade linear, levando à concepção do 
paradoxo de um sistema causal, cujo efeito repercute sobre a causa, modificando-a. 
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