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A identidade de uma nação, o seu significado e sua importância não são medidos pela quantidade 
de ouro, trigo, petróleo ou qualquer riqueza temporária, mas sim pelo seu rastro cultural e pelo 
resultado de signos, sons e espaços que este determinado povo gerou por meio de seus 
arquitetos, artistas plásticos, músicos, escritores e demais produtores culturais. A identidade de 
uma nação é assim construída por estas "antenas" e é nela que ficarão determinados os valores 
de cidadania e identificação que regerão a escala de valores sociais da mesma. Portanto, se 
quisermos ter algum caráter como sociedade, teremos que valorizar e preservar nossa identidade 
cultural.  
 
Isto posto, temos que definir a questão do espaço público, pois é dentro da urbis que a questão 
da arte se impõe como elemento de identidade. Precisamos entender que o espaço visual de uma 
cidade é um bem comum, pois ele é resultado da própria existência do desenvolvimento gregário 
da mesma e, portanto, temos que ter claro a diferença entre a propriedade privada e a coletiva.  
 
O desenho criado pela urbis e todos os seus equipamentos urbanos - ruas, praças, viadutos, 
prédios e casas - são regidos por princípios e leis que estabelecem os conceitos de uso do solo, e 
também do espaço visual gerado por este complexo.  
 
Contemporaneamente, alguns locais como Chicago tem nos dado exemplos de como o patrimônio 
coletivo deve ser gerenciado e ocupado com a intenção de fazer da cidade uma identidade que 
ultrapasse questões corporativas, consumistas e outras tantas, que acabam gerando uma poluição 
apopléctica. Acrescente a isto o descaso pelo bem público e temos o resultado visual de uma 
cidade cosmopolita de terceiro mundo com uma sociedade consumista, de cujo interesse é 
somente o "aqui e agora".  
 
A partir do conceito de espaço visual público e dentro deste panorama, ponho em questão a 
responsabilidade civil de nossos administradores no que tange uma política cultural com a 
perspectiva de uma identidade cidadã. No caso, falo do Brasil e, em especial, das grandes 
cidades.  
 
A arte no espaço público, portanto, requer um respeito que antecede a sua existência. Vamos 
tomar como exemplo São Paulo, cidade em que a poluição visual chega a um nível de descalabro. 
Temos uma cidade toda pichada, marcada por agências de propagandas com envelopamentos de 
fachadas inteiras, como se o espaço visual fosse de propriedade do dono dos imóveis. Chegamos 
a esquecer que estes imóveis estão implantados em ruas, avenidas e praças, que fazem parte de 
um bem coletivo.  
 
Se tomarmos como referência a lei que estabelece os direitos e deveres dos moradores de 
condomínios, veremos que esta separação de bem "comum" e "privado" está bem definida, mas, 
quando vamos para o espaço da cidade, o poder público age com descaso, tradução da 
irresponsabilidade dos administradores com a questão da identidade cultural e da cidadania. O 
desenho da cidade, independente de seu desenvolvimento orgânico ou planejado, tem que ser 
entendido sempre como um bem comum.  
 
Esta minha colocação se faz necessária, pois a instalação de obras de arte em um espaço urbano 
exige uma leitura especial em locais em que a concorrência visual com outdoors, painéis 
eletrônicos, faixas e pôsteres é enorme. No mínimo, podemos conceituá-la como hipócrita, já que 
a desigualdade é imensa. Precisamos de uma definição de critérios se quisermos falar de arte em 
espaços públicos.  
 
 



A inclusão de obras na urbis nos leva a uma reflexão do quanto e como nós queremos ser vistos. 
Se primitivamente marcávamos nossos territórios com sons de tambor, bandeiras, brasões e 
outros emblemas, contemporaneamente podemos entender a cidade como um suporte para tal 
identificação. Com seu dinamismo e seus equipamentos, o largo espaço a ser conquistado pelos 
artistas plásticos tem uma ocupação de caráter consagratório não só pelo artista, mas 
infinitamente pela comunidade.  
 
O artista deve ter a noção exata de que o local da instalação de sua obra deve agregar valores e 
sua eficiência não pode ser obstruída por outros elementos visuais que possam comprometer seu 
significado. A poluição visual é, portanto, algo que precisaríamos atacar junto ao poder público.  
 
Em função deste conceito apresentado, a Prefeitura de Guaíra, no interior de São Paulo, procurou 
a Fundação Cultural e Artística Gilberto Salvador para um programa de instalação de esculturas 
no espaço público mais nobre da cidade, que é o Parque Ecológico Maracá, projetado por Roberto 
Burle Marx. Esta ação tem início com um Concurso Nacional de Arte Tridimensional, cuja 
finalidade é pontificar a cidade de Guaíra como marco cultural da região e se integrar a uma 
identidade nacional por meio da arte. Esperamos que esta ação sirva como exemplo de expressão 
de cidadania.  
 
O envolvimento das administrações públicas é vital para este tipo de projeto e penso que uma 
política de incentivo fiscal também ajudaria a criar uma atuação mais efetiva em espaços públicos, 
pois seria uma forma direta de escrevermos o setor produtivo na questão da identidade cultural.  
 
"A recuperação da identidade da cidade passa pela comunicação dessa identidade à população por 
intermédio de seus patrimônios públicos e privados, culturais ou não, com controle rígido e 
corajoso sobre a paisagem urbana. E ainda pela aceitação da diversidade que a cidade 
proporciona, entendendo que diversidade não significa caos nem resignação com o delito" (M. 
Aflalo).  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24, 25 e 26 mar. 2006, Fim de Semana, p. 2 


