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RESUMO 
Pautando-nos na educação da cultura visual, iniciamos este artigo com defesa do valor de 
trabalhos artísticos e educacionais que se baseiem em investigações sobre imagens como 
as midiáticas ligadas ao comércio. Discutimos sobre momento histórico em que o ensino de 
arte associa-se a estudos críticos questionadores de tais imagens e sua onipresença. Nos 
tópicos seguintes, defendemos que esta tradição crítica se enriquece com a defesa de dois 
pontos: a importância de abordagens críticas capazes de pôr em debate os sistemas de 
classificação a partir dos quais se estruturam e o valor de produzirmos análises críticas 
também de obras validadas pelo campo artístico. Demonstramos tal argumento com 
interpretação de duas esculturas de Eugénio Merino.  
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ABSTRACT 
Based in education of visual culture, we started this article with the defense of the value of 
artistic and educational works based on researches about images such as media images 
related to commerce. We discuss the historic moment when art education gets associated 
with critical studies questioners of such images and their omnipresence. In the following 
topics, we argue that this critical tradition is enriched with the defense of two points: the 
importance of critical approaches able to put into debate the classification systems from 
which they are structured and the need to also produce critical analysis of works validated by 
the artistic field. We demonstrated this argument through the interpretation of two Eugenio 
Merino’s sculptures.  
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Fernando Hernandez (2011, p. 38) afirma que, dentre outros motivos, concluiu pela 

necessidade de “uma mudança de orientação na Educação das Artes Visuais”, a 

partir da Educação da Cultura Visual, “com base nas transformações que tinham 

lugar nas Artes Visuais sob a influência do debate pós-moderno”. Pode-se 

compreender, pelo menos parte desta declaração recorrendo à descrição de 

Heartney (2002) sobre o pós-moderno. A autora inicia seu livro com a descrição de 

fenômenos contemporâneos marcados pelas imagens. Escreve sobre a exclusão 

nas TVs das cenas de carnificina durante a cobertura da Guerra do Golfo de 1991, o 

que “resultou em uma guerra que acabou na tela da televisão como um videogame 

de golpes cirúrgicos em alvos abstratos” (p. 7). Descreve ainda a ironia no fato de 

que as cavernas de Lascaux originais não estarem abertas ao público, apenas uma 

cópia delas, embora isso nunca tenha afetado a busca por esta atração turística. 

Heartney (p. 7) conclui que o que torna essas situações pós-modernas é “sua 

remoção de uma realidade cuja ausência nem mesmo é sentida”, para ela, cada 

uma destas situações “sustenta o dogma pós-moderno de que a nossa 

compreensão do mundo é baseada, antes de mais nada, nas imagens mediadas”.  

A preocupação com este fenômeno dá-se tanto no contexto educacional, quanto no 

artístico, como uma reverberação desta questão pós-moderna. Já há algumas 

décadas, muitos artistas vêm sentindo o imperativo de refletir sobre o lugar das 

imagens em nossa forma de sociabilização, debater sobre causas deste contexto e 

suas diversas consequências. É evidente que na avaliação que fazem de seus 

trabalhos estes artistas se importam menos com “as qualidades intrínsecas (linhas, 

planos, luminosidade, textura, etc.) desse objeto”, do que com “reconstituir um 

questionamento que nos convida à reflexão” (RODRIGUES, 2008, p. 129). 

Requisitam o direito de abraçar as contingências políticas da vida e de refletir sobre 

temas da cultura popular, do cotidiano. Tais artistas tem como princípios as ideias de 

que “a arte não deve estar divorciada da vida, de que a arte pode e deve fazer 

referência a outras coisas além da própria arte, e de que a arte pode e deve ser 

mais do que sua própria forma” (BARRETT, 2014). 

Apesar de frequentemente associada a experiências visuais “não” artísticas, a 

Educação da Cultura Visual possui uma estreita conexão com as preocupações 
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destes artistas pós-modernos. É irônico observar que, entrincheirados em categorias 

estanques, muitos educadores de artes visuais não perceberam que a opção de 

pensar qualquer imagem que compõem o ambiente visual cotidiano de crianças e 

jovens não necessita ser compreendida como uma forma de deixar a arte em 

escanteio, desde que reverbera pesquisas e obras de artistas.  

Heartney (2002) cita, por exemplo, a obra sem título de 1989 de Richard Prince na 

qual discute o lugar das imagens do cowboy solitário das publicidades de Marlboro 

em relação à política neo-liberal de Ronald Reagan, durante a década de 80. 

Douglas Crimp (2004, p. 133) afirma que ao passo que Prince “rouba as mais 

francas e banais dessas imagens”, as mais simplórias imagens publicitárias, ele opta 

por um “aspecto de nossa cultura que é profundamente manipulador dos papéis que 

representamos”. Para Crimp, “isolando, aumentando e justapondo fragmentos de 

imagens comerciais”, Prince busca fazer-nos estranhá-las. Este é o mesmo objetivo 

do trabalho da artista espanhola Yolanda Dominguez. Suas obras Poses (2011) e 

Princesses 2.8 (2008) questionam e renegam os efeitos subjetivos das 

representações de gênero de imagens publicitárias e de filmes da Disney. Por sua 

vez, com a instalação Domestic Tension (2007), o artista iraquiano Wafaa Bilal 

debate a avaliação de que em função da forma como a guerra no Iraque foi 

transmitida, lembrando um videogame, o americano não tomava consciência de que 

pessoas reais e inocentes estavam sendo mortas e não desenvolvia nenhuma 

empatia pelo sofrimento dos iraquianos. Outros exemplos de trabalhos artísticos que 

refletem sobre a nossa relação com as imagens são a instalação Photography In 

Abundance (2011) de Erik Kessels e o projeto 9 eyes de Jon Rafman. Kessels 

inspirou-se na quantidade de fotos que postamos na internet diariamente. A 

instalação foi feita com as mais de 1 milhão de fotografias postadas em um dia no 

site Flickr empilhadas. Rafman trabalha com a coleta de imagens do site StreetView 

com as quais nos convida dentre outros temas a contemplar situações inusitadas da 

vida cotidiana de pessoas ao redor do mundo ou nos propõe a avaliar os efeitos 

poéticos dos eventuais “erros” da tecnologia, quando cria ambientes de cores 

fantásticas ou faz surgir seres duplicados.  
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Em ambos os contextos, artístico ou educacional, a justificativa para a importância 

de pensar com e sobre imagens do cotidiano pós-moderno é a mesma. Em primeiro 

lugar, a importância de pensarmos sobre nossas relações sociais cada vez mais 

mediadas por imagens. Além disso, considerando que nos constituímos como 

sujeitos na relação com ambiente físico e social, fica evidente que precisamos 

discutir sobre as imagens, quaisquer que sejam, desde que tem papel em processos 

de construção social de formas de perceber e estar/agir no mundo.  

Como veremos, tais pressupostos ligam a educação da cultura visual à relação 

estabelecida por alguns educadores já há décadas entre a tradição dos estudos 

críticos e o ensino de artes visuais, em geral. Neste artigo esperamos discutir a 

relação da educação da cultura visual com tal tradição crítica e apontar dois pontos 

que caracterizam esta relação que estão para além da já evidente defesa de 

investigações sobre imagens da cultura das mídias. A primeira refere-se ao valor de 

abordagens críticas capazes de pôr em debate os sistemas de classificação a partir 

dos quais se estruturam. A segunda trata-se da defesa da relevância de produzirmos 

análises críticas também de obras validadas pelo campo artístico. Demonstramos tal 

argumento com interpretação de duas esculturas de Eugénio Merino.  

Da relação entre estudos críticos e educação da cultura visual 

Deve-se ter claro que a preocupação com experiências visuais cotidianas já era 

evidente na teoria crítica de viés modernista. Em sua análise dos trabalhos de 

educadores com Lanier, McFee, Chapman e os Wilson, Tavin (2008) demonstra que 

a Educação da Cultura Visual tem a pedagogia crítica como importante antecedente. 

Ele destaca os seguintes pontos em comum: a) a importância de partir do cotidiano 

dos alunos, em vez de optar pela transmissão disciplinar de conteúdos pré-

estabelecidos que não consideram seus interesses; b) a necessidade de refletir 

criticamente sobre tal cotidiano e c) a compreensão de que os alunos não são 

sujeitos vazios ou passivos, estão em formação desde a mais tenra experiência de 

vida, experiência que vai muito além dos muros da escola. É justo afirmar que tais 

pontuações já pautavam a obra de teóricos modernos da educação, com Vigotsky 

(REGO, 1995) e Freire (MACIEL, 2011).  
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Cabe ressaltar que a preocupação com as imagens esteve associada neste contexto 

com a vinculação a uma teoria crítica que questionou também as abordagens 

tradicionais do ensino de artes visuais. Illeris (2012) descreve que a noção de “visão 

crítica” conecta-se ao ensino de artes visuais a partir de educadores que começaram 

a defender estratégias que provessem um repertório crítico em relação a imagens 

ligadas ao comércio. Contra os desenhos de observação de objetos do cotidiano 

argumentaram que aquilo que as crianças viam no dia a dia não eram objetos 

inocentes “mas imagens comerciais violentas produzidas por companhias globais da 

sociedade capitalista”. Contra a livre expressão, alertavam que o que havia nas 

mentes das crianças não era “algum tipo de imaginário fascinante produzido por 

suas habilidades cognitivas imaturas” e sim “visões alienadas, pervertidas, e desejos 

manipulados por impressões visuais poderosas que colonizam seus mais íntimos 

sentimentos” (ILLERIS, 2012, p. 109). A premissa era de que as crianças deveriam 

ser educadas para um olhar de suspeita. Perguntas como “quem produziu essa 

imagem?”, “por que foi produzida?”, “qual sua mensagem?” e “está de acordo com 

meus interesses sociais ou não?” deveriam mediar a relação com tais imagens.  

Mesmo que esta abordagem tenha preocupações compartilhadas pela Educação da 

Cultura Visual, Illeris (2012, p. 110)  propõe que uma observação mais atenta 

percebe, para além das importantes semelhanças, também diferenças. 

A principal diferença entre as estratégias analíticas dos estudos de 
cultura visual e aquelas da arte educação crítica é que esta última 
não escapa de uma ontologia modernista: que por trás de toda a 
influência artificial e de construções da sociedade capitalista reside 
algum tipo de reino de autenticidade natural – algum lugar onde a 
visão não é construída, mas imediata, um mundo onde incursões 
críticas serão dispensáveis porque tudo aparentará exatamente 
como é de acordo com o que se imagina ser o interesse humano 
essencial.  

Tal abordagem modernista não estaria em perfeita sintonia com as revisões 

epistemológicas próprias ao pós-modernismo, desde que pensa a crítica por meio de 

dicotomias como visão alienada versus visão consciente, verdade versus falsidade. 

Assim a abordagem modernista teria dificuldade de descrever as relações sociais de 

forma mais complexa e também de questionar a si própria. Obviamente, isso não 
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significa que a Educação da Cultura Visual renegue seu débito com a pedagogia 

crítica. Como afirma Dias (2011, p. 26): 

Nesse entendimento, a pedagogia crítica desafia noções do 
essencialismo da cultura, da educação e da sociedade, possibilitando 
aos estudantes refletirem historicamente acerca da sua própria 
experiência no mundo. As pedagogias críticas, como a Educação da 
Cultura Visual, necessitam de estratégias para criarem uma 
sociedade mais igualitária e justa, ou seja, precisam cultivar a 
sociedade para que esta se torne apta a perceber as suas 
contradições sociais, políticas, econômicas e, assim, intervenha de 
maneira transformadora nela mesma. 

Contudo, as referências pós-modernas, levam à desconstrução de critérios 

universais de verdade, daí porque opta-se por questionar toda meta-narrativa. Como 

afirma Charréu (2012, p. 51): 

A educação artística crítica baseada na cultura visual deve ter como 
seu objetivo primário a análise crítica das chamadas “narrativas 
mestras” ou, utilizando a expressão de Lyotard, das “grandes 
narrativas”, que são comumente apresentadas como naturais, 
universais, verdadeiras e inevitáveis.  

Logo, a Educação da Cultura Visual precisa lidar com o fato de que por mais 

relevante que seja uma posição ideológica, nenhuma deve ser tomada como a única 

possível ou imposta como verdade absoluta, de modo a dispensar o debate. Como 

dizem Kincheloe e McLaren (2006, p. 291),  uma teoria crítica revisada pelo debate 

pós-moderno desconfia “de qualquer modelo de interpretação que alegue revelar a 

verdade final, a essência de um texto ou de qualquer forma de experiência”. Para 

eles, não existe interpretação livre de valores, daí, também os critérios que 

utilizamos para nossas análises devem ser postos em debate. 

Podemos começar questionando um critério insistente no ensino de arte, o sistema 

de classificação dicotômico modernista que descreve certas experiências visuais 

como corruptoras e promotoras de falsidades em oposição a outras humanizantes, 

iluminadoras, promotoras da verdade. Foi com base neste que se pressupôs que um 

olhar de suspeita poderia se dedicar exclusivamente a certas imagens, aquelas 

descritas de antemão como corruptoras: as midiáticas. Cabe investigar, afinal, o 

quanto isso significou que às obras artísticas caberia apenas um olhar de culto. 

Fernando Hernandez (2011, p. 41) identifica assim esta tendência: 
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As artes (a música, o teatro, a dança, as artes visuais) puseram 
ênfase no seu valor salvador do essencial do ser humano (sua 
relação com a verdade, a beleza e o bem, como dizia Kant), frente ao 
materialismo e às formas de alienação derivadas do capitalismo e 
dos totalitarismos surgidos no século passado e da alienação 
vinculada ao afã consumista que se relaciona com alguns meios da 
cultura popular contemporânea. Isso fez com que as artes e as 
atividades dos artistas fossem considerados como livres de 
interesses e como uma espécie de santos que se sacrificam no altar 
da arte para redimir aos demais seres humanos.  

Como descreve Rodrigues (2008), o modernismo foi marcado pela insistência em 

recalcar a política implícita nos manifestos. Como sabe-se, um dos principais 

promotores desta concepção foi Clement Greenberg (PASSOS, 2013). Tal recalque, 

construído através de uma noção de estética, foi estratégia para estabelecer uma 

suposta unidade e universalidade do que seria arte. Estratégia também engajada em 

naturalizar a crença em um progresso necessário que estaria expresso no 

desenrolar da história da arte. Contra esta naturalização, como vários artistas 

fizeram e fazem, a Educação da Cultura Visual toma a arte e o fazer artístico como 

conceito e prática que longe de serem naturais e óbvios, são diversos e sempre 

relacionados a ideologias, cabendo, portanto, meditar sobre os discursos que 

carregam e não simplesmente supor sua positividade. Artistas e educadores pós-

modernos recusam-se a pensar tudo aquilo que se fez e faz sob o rótulo de arte 

como algo homogêneo e muito menos como inquestionavelmente salvador ou 

representante de uma marcha do progresso.  

Por isso, Aguirre (2009, p. 175), mesmo destacando sua crença na potencialidade 

da arte para enfrentar dogmas, afirma partir da ideia “de que a arte não é, por 

definição, um tipo de atividade humana especialmente idônea, para melhorar a 

espécie, propiciar seu progresso ou aliviar seus males. Nem sequer, é um tipo de 

atividade, especialmente destinada a cultivar o espírito”. Em outro texto, o mesmo 

autor ressaltou que discorda que o simples “contato com os artefatos estéticos 

transforme as pessoas, como pretendia a velha utopia ilustrada”, para ele isto é 

evidente e “basta ver a grande quantidade de vezes em que o connoisseur e o tirano 

coincidiram na mesma pessoa ao longo da história” (AGUIRRE, 2011, p. 92).  

Fica evidente que a disposição a pôr em debate sistemas de classificação próprios 

ao campo expõe inevitavelmente a naturalização de certas concepções de arte. 
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Neste sentido, cabe avaliarmos a importância não só de assumirmos nosso lugar de 

fala e suas contingências, mas de transitarmos por várias formas de conceber arte 

sem dogmatismos, apropriando-nos das possíveis potencialidades pedagógicas. 

Com esta disposição argumentamos também a favor de análises críticas de obras 

artísticas, não só de imagens midiáticas. Concordamos com Barbosa (2010, p. 26) 

quando afirma: 

O pós-modernismo trouxe para as análises das Artes Visuais as 
mesmas propostas de análises críticas usadas para as imagens de 
outros meios e categorias. É preciso desconfiar dos valores 
institucionais em geral. Os professores já perderam o medo de 
questionar as obras expostas em galerias e museus. Não é por estar 
no Museu que as obras são boas. Interesses múltiplos e diversos 
levam as obras aos museus, desde a aliança com o mercado até o 
gosto do diretor. 

Contudo, este mesmo texto de Barbosa, traz insistências que questionamos. A 

afirmação acima destacada perde a força que deve ter quando em seguida a autora 

passa a argumentar que a interessa mais a “contracultura visual” que a cultura 

visual, que descreve como “dominada pelo capitalismo” (BARBOSA, 2010, p. 27).  

A nós importa compreender qual o seu interesse em usar a expressão cultura visual 

para descrever algo oposto a arte. Afinal, como afirmamos acima, cultura visual é um 

campo em sintonia com artistas e o debate pós-moderno. No mais ressaltamos que 

cultura visual é um campo de estudos desenvolvido também por historiadores da 

arte, também para pensar arte. Knauss (2008, p. 158) lembra que é comum “a 

indicação de que a emergência da categoria de cultura visual tem fontes na própria 

reflexão oriunda do campo da história da arte”, com referências ao trabalho de 

Michael Baxandall e Svetlana Alpers, por exemplo. Segundo Knauss, estes 

historiadores demonstraram a importância de pensar a Cultura Visual no sentido de 

investigar o modo como “o olhar é um sentido construído socialmente e 

historicamente demarcado” (p. 159). Esta seria a contribuição da Cultura Visual. Por 

isso mesmo, diz este autor, historiadores como Norman Bryson, Michael Ann Holly e 

Keith Moxey concebem a possibilidade do “estudo de todas as imagens sem 

distinções qualitativas entre elas e o estudo de todas as imagens cujo valor cultural 

de distinção foi ou está sendo estabelecido, com o pressuposto de que o critério 

estético não deve existir fora de um contexto histórico específico” (p. 160). Trata-se 
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de um campo que pensa a interação entre cultura e experiências visuais. Nunca 

excluiu as experiências visuais artísticas.  

Quando Barbosa distingue arte de cultura visual, está no fundo apelando para os 

sistemas de classificação modernistas que opõem arte à cultura de massas para 

valorizar a primeira por meio da depreciação da segunda (HUYSSEN, 2011)? A 

afirmação de Barbosa (2010, p. 26)  de que a arte é a “produção da mais alta 

qualidade do ser humano”, ou seja, de que “a qualidade estética é inerente às artes, 

não necessariamente às mídias” demonstra generalização comprometida com 

sistemas de classificação modernistas questionáveis. Cremos que Barbosa discorda 

desses historiadores da arte citados acima que afirmam que não há critério estético 

universal a-histórico. Se assim for, a posição de Barbosa é contraditória com a 

postura dos estudos culturais que ela diz seguir. Como seria possível, para Barbosa, 

falar a partir dos Estudos Culturais se, como afirma Costa (2000), os Estudos 

Culturais surgiram propondo no lugar de uma suposta estética universal, uma noção 

de cultura que privilegia a noção de política (até mesmo nos debates estéticos)? E 

mais: a autora ignora os artistas que não pautam suas produções por objetivos 

estéticos (HEARTNEY, 2002; SÉRVIO e MARTINS, 2015)? 

Importa ainda compreender qual o seu interesse em usar a expressão “contra” 

exclusivamente antes do que descreve como cultura visual. Se quisesse ser mais 

justa com suas palavras anteriores, estas que acima destacamos, resumir-se-ia a 

ressaltar a importância de sermos críticos com qualquer experiência visual. Contudo, 

com estes termos, ela corre o risco de reforçar o entendimento tradicional de que a 

análise crítica está menos para a arte do que para isso que aponta como sub-

categorias da “cultura visual”, “a publicidade, o Design, a Moda, a TV e os VJs” 

(BARBOSA, 2010, p. 26).  

O que propomos, então, uma “contra arte”? Essa não é nossa opção porque 

consideramos que permaneceria uma expressão que simplifica os fatos. Lembramo-

nos das considerações de Canclini (2006, p. 347) sobre a oposição hegemônicos x 

subalternos: “palavras pesadas, que nos ajudam a nomear as divisões entre os 

homens, mas não a incluir os movimentos do afeto, a participação em atividades 

solidárias ou cúmplices, em que hegemônicos e subalternos precisam um do outro”. 
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A expressão “contra” antecedendo cultura visual expõe o interesse em certas 

oposições políticas, mas pode levar-nos à cegueira diante de certas associações 

ambivalentes. Um exemplo é o trabalho da artista Cindy Sherman para a marca de 

cosméticos MAC, analisado por Heartney (2002). É instigante perceber que apesar 

de provocativa, irônica, até assustadora, no fim as fotografias de Sherman ainda 

assim foram aprovadas e utilizadas pela marca como mecanismo publicitário. Tal 

exemplo demonstra a complexidade das experiências visuais contemporâneas que 

sistemas de classificação rígidos e simplificadores podem ter dificuldade de debater.  

 
Fig. 1 – Cindy Sherman para a marca de cosméticos MAC 

Um risco da expressão “contra” é levar-nos a crer que existem duas únicas posições 

ideológicas, uma hegemônica e uma contra-hegemônica, o que de acordo com 

Oksala (2011, p. 84), para Foucault significa “reduzir a multiplicidade e a variedade 

das relações de poder a uma oposição simplista”. Tal uso da expressão “contra” 

pode não ser real estímulo a interpretações mais complexas, já que simplifica 

dinâmicas sociais. Um ensino de arte pautado na educação da cultura visual deve 

resguardar espaço para se pensar a complexidade dos jogos discursivos, com a 

possibilidade de múltiplas posições e da criação de múltiplas narrativas. Assim 

também somos mais responsáveis com a afirmação de Kinchelou e Maclaren (2006) 

de que não existe uma única postura crítica. É, por isso, que a educação da cultura 

visual, privilegia ensino de artes baseado não em respostas prontas sobre o que é 

ser crítico e o que devemos reprovar, mas em projetos que se iniciam com o direito a 

perguntar.  
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Eugênio Merino, a arte e o mercado 

Acreditamos, portanto, que além de pontuar o valor da capacidade de refletirmos 

sobre os critérios com os quais produzimos nossas críticas, a educação da cultura 

visual também contribui ao incluir conceitos de arte e práticas artísticas no rol do que 

merece nossa análise crítica.  

Com uma interpretação das obras de Eugênio Merino, Pretty Murakami e For the 

love of go(l)d, podemos demonstrar a importância destas duas ressalvas. A escolha 

destas obras justifica-se por serem elas próprias debates sobre o trabalho de outros 

artistas. Fica assim evidente, para que não haja dúvida sobre nossas intenções, que 

a postura de pôr a arte em debate não é nada estranha ao que fazem muitos 

artistas. Além disso, escolhemos tais obras também por lembrarem que a relação 

com o mercado, com o comércio, não é privilégio das imagens midiáticas. 

Podemos construir análises dassas obras de Murakami a partir das duas vertentes 

que seguem os artistas descritos por Eleanor Heartney (2002) como os críticos do 

mercado. A primeira vertente identifica aqueles artistas que descrevem a arte como 

mercadoria. Por isso, argumentam que a crítica ao consumo como fetiche não 

deveria ser exclusivamente devotada à cultura de massa, deveria igualmente ser 

aplicado ao mercado de arte. A arte seria mais uma mercadoria e o expressionismo 

abstrato, descrito por Greenberg como o ápice do progresso da arte, apenas mais 

um estilo a ser vendido. Já para uma segunda vertente, aponta Heartney (2002), vê 

o debate por outro ângulo. Aqui ela destaca os artistas que defenderam que mais do 

que a arte ser mercadoria, são as mercadorias as melhores representantes do que 

se pode chamar arte contemporânea. Artistas como Heim Steimbach e Jeff Koons, 

de acordo com esta autora, celebram o glamour dos objetos produzidos em massa. 

Enquanto para Steimbach “as compras substituíram a realização da arte como o ato 

último da auto-expressão”, para Koons “as mercadorias são os nossos egos mais 

perfeitos” (p. 47). Duas vertentes diferentes, mas com questões intrigantes, 

polêmicas e válidas. 
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Fig. 2 e 3 – For the Love of Go(l)d (2009) e Pretty Murakami (2009) de Eugênio Merino 

Se voltarmos à primeira obra de Merino, For the Love of Go(l)d, observaremos que 

trata-se de uma escultura que representa o artista Damien Hirst dando um tiro em 

seu próprio rosto. Hirst está vestido com uma camisa na qual está estampada sua 

obra For the Love of God (2007), crânio completamente coberto por diamantes 

produzido ao custo de 14 milhões de libras e logo posto à venda por 50 milhões. 

Podemos sugerir que Merino põe em debate o mercado de arte, a arte como mais 

um produto a ser avaliado monetariamente e trocado a partir de uma equivalência 

com uma certa quantidade de dólares. Trata-se de uma reprovação da produção 

artística de Hirst associada aos interesses de investidores, à estratégia 

mercadológica que lhe tornou milionário. Merino faz-nos lembrar, por exemplo, que a 

produção artística também existe no capitalismo como mercado. Somente a feira 

SP-Arte de 2013, por exemplo, movimentou 99 milhões de reais (SP-ARTE, 

2014). Estima-se que o mercado internacional de arte e antiguidades registrou 

recorde de vendas em 2014, com transações no total de 54,9 bilhões de dólares 

(VEJA.COM, 2015).  É lógico que assim como professores, artistas também 

precisam ser bem remunerados. Por outro lado, educadoras como Freedman e 

Stuhr (2009, p. 19) já declararam-se contra os preços de certas obras, segundo elas 

inconsistentes com a "responsabilidade moral". 

A segunda obra, “Pretty Murakami”, é uma escultura que retrata o artista Takashi 

Murakami vestido como a personagem de Julia Roberts no filme “Uma linda mulher” 

(1990), segurando em uma de suas mãos uma bolsa Yves Saint Laurent cujo padrão 
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é de autoria do próprio Murakami. Neste caso, é evidente que Merino está a levantar 

o debate sobre a mercadoria como objeto artístico, com status de obra de arte.  

Cabe ressaltar que por mais que Merino esteja posicionando-se contra as lógicas 

em que Hirst e Murakami ingressaram, sua obra tem como efeito colateral nos forçar 

a duvidar da compreensão persistente no universo da educação de que aquilo que 

tomamos como arte opõe-se por essência aos objetos e experiências ligados ao 

mercado, ao comércio. Lembremos que foi a relação com o mercado que justificou 

em princípio a postura crítica em relação às imagens que preenchiam o cotidiano 

visual de jovens e crianças. Mas e se o campo artístico também não é autônomo em 

relação ao mercado? A dicotomia que fundamenta a predisposição à santificação de 

um lado e à demonização do outro torna-se suspeita.  

Demonstra assim que dentro do campo o critério de suposta oposição entre 

arte/mercado não é abraçado por todos. Perceber as diferenças é importante. 

Assim, ao invés de tomar um ou outro conceito ou postura como verdade 

inquestionável, do ponto de vista da Educação da Cultura Visual, à medida em que 

toda narrativa é posta em questão enriquece-se o debate e a capacidade dos alunos 

de transitarem em meio a vários discursos avaliando sem dogmatismos a quais 

posições filiam-se. 

Além disso, quando se abdica do compromisso ideológico de descrever a arte e o 

artista de modo amplo e irrestrito como representantes de uma verdade maior sobre 

a sociedade, nos damos conta de que temos o direito, na avaliação de uma obra, de 

também concordar com ressalvas ou discordar com ressalvas, não temos à 

disposição apenas posições maniqueístas, descrevê-las como representante do bem 

ou do mal.  

No caso da obra de Merino, vale pensar sobre as interferências ideológicas que a 

relação arte/mercado pode provocar. É válido questionar o modo como o mercado 

se apropria de uma aura de culto dos objetos artísticos, assim como é válido 

questionar o modo como certos artistas enriquecem vendendo seu trabalho e 

assinatura para a consolidação de mercadorias enquanto fetiches. Por outro lado, 

incomoda-nos a estratégia utilizada por Merino para efetivar sua crítica. 
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Importa investigar a necessidade de representar Murakami como mulher, como 

mulher que vive do sexo, que consome, como a mulher de um romance, de um 

cinema popular. Huyssen  (2011) afirma que a arte moderna se concebeu a partir de 

um sistema de classificação segundo o qual a arte se oporia à cultura de massa. Ele 

diz: “A cultura de massas foi sempre o subtexto do projecto modernista” (p. 171). 

Contudo, descreve que esta oposição dava-se na mente de filósofos como 

Nietzsche, associada à suposta oposição entre homens e mulheres. A cultura de 

massa, desde que seria feminina, seria o exterior constitutivo da arte moderna. 

É, de facto, surpreendente observar como o discurso político, 
psicológico e estético na viragem do século define constante e 
obsessivamente a cultura de massas e as massas como femininas, 
enquanto a cultura de elite, tanto tradicional como moderna, continua 
a ser claramente do domínio privilegiado das actividades masculinas.  

Segundo descreve, este sistema de oposições está marcado por valorações. Então 

menos respeito merece aquele que quanto menos for do mundo da arte e da cultura 

erudita e mais do mundo das mídias e da cultura de massa, assim quanto menos for 

homem ou masculino e mais for mulher ou feminino. Isso porque ao homem se 

associou o artista, o autônomo, o indivíduo isolado, o independente, o dotado de 

intelecto, a consciência de si, o humano, o capaz de produzir, o capaz de afetar o 

mundo, o que tem a posse de seu corpo. Enquanto em oposição, à mulher se 

associou o heterônomo, a multidão/massa, a dependência, ser refém do corpo, o 

inconsciente, o animalesco, a consumidora, a afetação, o descontrole. 

Huyssen defende que o problema não é trabalhar com sistemas de classificação e o 

desejo de diferenciar imagens. Concordamos, afinal, todos precisamos assumir 

algum sistema de classificação para que sejamos capazes de emitir qualquer crítica. 

Contudo, é evidente que precisamos também nos dispor a questioná-los. No caso do 

acima descrito, Huyssen defende que o problema em relação ao sistema de 

classificação modernista é “a definição através do género, que assume o feminino 

como aquilo que é desvalorizado” (2011, p. 179).  

No mais acreditamos que quanto a este sistema de classificação outras questões 

podem se somar com o debate sobre a obra de Merino. Por exemplo, existe 

autonomia sem heteronomia? La Taille  (2009) ressalta que não, Manuel Barbosa 
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(2015) descreve inclusive os riscos nesta oposição. Se pensarmos especificamente 

sobre a conexão entre mercado e campo da arte, lembramos que se o primeiro pode 

ocasionar interferências pouco louváveis no segundo, por outro lado, Shiner (2004) 

propõe,  em análise histórica, que o mercado, aquecido pela diminuição das 

desigualdades, pelo fortalecimento da classe média, possibilita também estrutura 

que colabora com maior margem de “autonomia” do campo artístico.  

A obra de Merino pode levar a debates que aprofundam e desafiam esta e outras 

posições. A relação que imagens da mídia e também que obras de artistas 

estabelecem com o mercado pode ser o pontapé para um rico projeto de trabalho. 

Pode levar, por exemplo, a um encontro com as reflexões do filósofo Michael 

Sandels (2012) sobre os riscos de uma sociedade em que tudo se transforma em 

mercadoria. Um ensino de artes visuais baseado na educação da cultura visual 

assume que a lógica mercadológica é aspecto marcante de nossa sociedade, que 

tem efeitos sobre nossas experiências visuais, e que, portanto, é um tema com o 

qual pode se produzir debates críticos relevantes. 
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