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RESUMO: Em artigo publicado no jornal Zero Hora em 2009, o historiador Voltaire Schilling 
inicia uma celeuma com o artigo intitulado "A Capital das Monstruosidades", onde 
formalizava com ironia e provocações o que foi recebido pelo meio artístico de Porto Alegre 
como um ataque à arte contemporânea em seu todo e ao legado de obras públicas da 
Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul (FBAVM) em particular. Entre o espólio de 
parte das opiniões que preencheram o jornal em mais de vinte matérias ao longo destes 
cinco anos,o Projeto de Lei Municipal nº237/2009, do vereador Bernardino Vendruscolo 
(PROS), como uma tentativa de regulamentação legislativa das obras públicas do município 
- e também como uma forma de determinar o que é esta arte - culmina em uma opulenta 
possibilidade de análise dos sistemas de criação, difusão e consumo cultural e dos seus 
agentes: artista, obra e público. 
 
Palavras-chave: Arte pública; Arte contemporânea; Legitimação sistêmica. 
 
 
ABSTRACT: In an article published in the newspaper Zero Hora in 2009, the historian 
Voltaire Schilling starts a stir with an article entitled "Capital of Monstrosities", where 
formalized with irony and provocation what it was received by the artistic environment of 
Porto Alegre as an attack on contemporary art as a whole and the legacy of public works of 
the Biennale Foundation Mercosul Visual Arts (FBAVM) in particular. Between the spoil of of 
the views that fulfilled the newspaper in over twenty stories over the last five years, the Draft 
Municipal Law No. 237/2009, by councilman Bernardino Vendruscolo (PROS), as an attempt 
to regulate legislative public works of the municipality - and also as a way of determining 
what is this art - culminates in an opulent possibility of analysis of breeding systems, diffusion 
and cultural consumption and their agents: artist, artwork and audience. 
 
Keywords: Public art; Contemporary art; Systemic legitimacy. 
 
 
 
Bienal de Artes Visuais do Mercosul como corpo de debates públicos. 

Ao longo de todos os anos que nos separam de sua primeira edição, a Fundação 

Bienal de Artes Visuais do Mercosul legou à capital do Rio Grande do Sul um total 

de quinze obras públicas distribuídas nas proximidades do Lago Guaíba, em uma 

parceria de conservação público-privada e em acordo de comodato com a prefeitura 

municipal. E, desde a sua primeira edição, em 1997, a Bienal de Artes Visuais do 
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Mercosul gera uma movimentação artística substancial para uma metrópole com as 

proporções de Porto Alegre. Mas o interesse do evento pelos espaços públicos foi 

sendo ratificado ao longo de suas edições, indo desde temas curatoriais centrais, 

que envolviam de forma essencial a malha urbana até experimentos mais pontuais. 

Tornou-se claro que a instalação de obras em espaços externos à arquitetura 

museográfica não era apenas uma das possibilidades da Bienal, mas sim uma forma 

estrutural de atuação social. 

Como uma forma sistêmica de ocupação dos espaços públicos do centro da cidade 

e dos seus arredores, o evento atinge um grande número de espectadores que, 

mesmo desavisados, passam a conviver com estes objetos em seu cotidiano 

imediato. Deste convívio, um número variado de consequências se torna visível. De 

momento, o importante é percebermos que através da Bienal do Mercosul se amplia 

no contexto porto-alegrense um debate aberto, prolixo e, de certa forma, se 

institucionaliza a arte experimentada em ambiente urbano. 

Arte pública, arte que se produz e arte que se consome. 

Obras de arte que, em espaços de (com) vivência, de forma geral, não respondem 

ao gosto e consumo da maioria ali identificada com bens culturais de outras 

naturezas, tendem a sofrer uma dualidade dialógica que, no caso negativo, vai da 

falta de compreensão à invisibilidade e vice-versa.  

Deste paradigma percebemos desvelar-se um aspecto das produções culturais que, 

apesar de se fazer presente em grande parte da história, ganhou destaque a partir 

do momento onde, citando a ideia Benjaminiana, a reprodutibilidade técnica se 

tornou uma constante capaz de aproximar um número cada vez maior de pessoas a 

objetos culturais cada vez mais numerosos.  

Num mundo onde as produções de ordem estética e cultural seguem diferentes 

rumos de criação, difusão e consumo, a arte ainda se divide entre produções para 

um público seleto capaz de admirá-la, e pasteurizações cujos códigos, de fácil 

acesso, se dirigem a um número muito maior de apreciadores. Para os artistas 

acadêmicos, a arte enquanto um espetáculo de entretenimento torna-se pobre, 
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limitada. E, de forma simples, mesmo que ainda se discurse sobre as frustrações 

evidentes que qualquer forma de definição de arte faça surgir, podemos notar que a 

separação das artes ditas eruditas daquelas ditas populares é bastante capaz de 

definir a arte através da negação daquilo que, a partir dos especialistas da área, não 

pode ou não deve adquirir status de "obra de arte" - assim como o seu criador não 

merece o título de "artista". Como um processo pluralizado e pluralizante, a cultura, 

percebida enquanto a soma de manifestações capazes de identificar padrões de 

comportamento e formas regionais sistêmicas de expressão, nos dias de hoje, está 

cada vez mais separada das possíveis compreensões daquilo que se produz e se 

expõem com o título institucional de "arte". Assim sendo, percebemos que a arte e a 

cultura passaram, através dos últimos cinquenta anos, por rupturas que causaram, e 

continuam causando, a tentativa de se chegar à compreensão epistemológica e 

fenomenológica do que é uma e do que é outra. Para visualizarmos melhor o que 

tais rupturas significam dentro de um cotidiano social, usamos a arte pública como 

ponto de estudo uma obra de arte institucionalizada em contexto urbano. 

Arte pública, formas de legitimação e formas de convívio. 

A arte pública atravessa um local de questionamento evidente: Se, sensível e 

simbolicamente distante do público, ela se torna invisível, por que, ainda, se 

demanda alocação de obras em espaços públicos das grandes cidades?  

Para nos ajudar a compreender a apetência dos artistas contemporâneos ela 

ocupação de espaços públicos urbanos, passamos à análise de uma obra instalada 

durante a 7ª Bienal do Mercosul, do artista brasileiro Henrique Oliveira, intitulada 

"Tapume", pois,  

Ao abordar a obra Tapume encontramos três contextos que, 
recorrentes e interligados, parecem condicionar as possibilidades de 
construção partilhada de sentidos e da própria condição de aparência 
da arte em espaço urbano: 1) as intervenções artísticas que fustigam 
a dimensão pública da arte nas ruas da cidade; 2) as intervenções 
midiáticas que mobilizam e expressam opiniões sobre tais obras e 
situações; 3) as intervenções da crítica especializada na 
institucionalização da arte contextual e seus congêneres. (KNAAK, 
2011, p. 597). 
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A arte pública, para além de atingir um expressivo número de possibilidades de 

gostos observados dentro de uma sociedade massivamente informada, adquire 

contornos potencialmente espetaculares, tendendo ao midiático e às relações 

traçadas e discutidas dentro dos sistemas de informação e formação do gosto 

público. Buscando interação com o público ao qual se submete, obra e artista 

propõem uma forma de interação que verdadeiramente atinge o público quando, 

através da mídia, se torna legitimamente pública - ou seja, quando deixar de existir 

por si mesma e pelo contato estésico com um público transeunte e passa a conviver 

com as generalizações da prática midiática cuja notícia "[...] já nasce formatada 

segundo as exigências e códigos de cada mídia e segue um ethos de valorização e 

relevância que, antes de informar os acontecimentos, forma os acontecimentos no 

próprio ato informativo"(KNAAK, 2011, p. 600). Fazendo parte vital do processo de 

legitimação da arte enquanto corpo material público, a mídia, em posse de suas 

qualidades discursivas, é o fim próprio da arte pública. Assim, a mídia e a sua 

resposta àquilo que se expõem em âmbito público são uma redução da 

potencialidade estética e relacional de uma obra com o público ao qual ela se 

submete; redução esta que, por ser veiculada em grande escala, pode adquirir uma 

relevância bastante capaz de ultrapassar a própria proposta da arte em seu 

princípio. Os discursos dos especialistas, por sua vez e defronte a esta situação, 

acabam por reduzirem-se às aplicabilidades e ao contexto do assunto debatido, de 

forma ainda que seja legível ao público geral uma fala sobre algo que, até mesmo 

em seus princípios, se difere da experiência física com a obra. O que se torna 

evidente é que são duas realidades e formas de leitura falando sobre o mesmo 

objeto, mas que, por definição discursiva, acabam sendo dois objetos diferentes - e, 

muitas vezes, antagônicos. Isso porque, 

Quando se dá a aparição pública da arte num território comum / 
comunitário / comungável (inclusive sob os dispositivos virtuais de 
relacionamento), a experiência estética emerge de uma realidade 
viva, corpórea, experimentada de formas diferentes (por vezes 
veladas e ambíguas), segundo cada espectador. (KNAAK, 2011, p. 
602). 

Uma forma de perceber estas obras, ainda assim ligada à repercussão midiática que 

elas podem adquirir, é quando as mesmas causam algum tipo de incômodo, quando  
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adquirem, junto à opinião pública, qualquer tipo de repúdio. Para além de lhes dar 

destaque, o incômodo concede à obra, à sua instituição física e ideológica, um 

direito de resposta. Como já referido acima, quando a obra incomoda, ela se faz 

presente, se auto afirma e passa a levantar dúvidas que, justo por sua existência, 

somos capazes de abordar. É sobre este registro de ação que uma porção 

considerável de obras públicas opera, buscando uma forma de sentido 

compartilhado. Nesta operação, o incômodo funciona como um disparador de 

múltiplos sentidos tão ricos e relevantes quanto às opiniões que se dizem 

incomodadas pelos mais variados motivos. 

Assim, quando uma obra como Tapume provoca uma celeuma no cenário local das 

artes, ela não apenas adquire outros contornos (inclusive um segundo nome, “Casa 

Monstro", pelo qual passa a ser chamada por todos), como também nos coloca a 

questão dos casos de abandono de prédios e casarões históricos do centro da 

cidade, atualmente entregues, em sua grande maioria, à especulação imobiliária que 

os pretendem destruídos, contrariando as iniciativas de preservação histórica da 

cidade. Mas, obras de arte em espaço público, de forma dialógica e dialética, podem 

promover a recontextualização social e identitária do lugar onde se faz visível. 

Discursos que constroem a arte 

Sobre território pouco firme e de argumentação delicada se instaurou, a partir do dia 

25 de outubro de 2009, em Porto Alegre, um longo debate público - travado através 

do jornal de maior circulação estadual, o Zero Hora. De autoria do historiador 

Voltaire Schilling, o artigo denominado "A capital das monstruosidades" se propôs ao 

ataque direcionado a uma parte específica da arte pública que ocupa logradouros do 

município, centrado em peças cuja estética não lhe agrada de qualquer forma e que, 

devido a isso, representam um ataque à beleza da cidade. A obra que serviu como 

estopim para sua discussão foi a instalação temporária "Tapume", que participava da 

7ª Bienal do Mercosul na exposição "Texto Público", curada por Artur Lescher.  

Deste longo debate, cujas consequências a cidade ainda contabiliza, surgiram mais 

de vinte artigos (além deste), advindos de especialistas e não-especialistas como 

artistas, curadores, sociólogos, historiadores da arte, filósofos, comentaristas 
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esportivos e comentaristas políticos, além de um Seminário Público promovido pela 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Smam) e um Projeto de Lei Municipal que, 

recentemente arquivado, ainda pode voltar à pauta da Câmara Municipal. 

É sobre este poder discursivo, sobre a potência de seus efeitos e seu alcance 

público, que o jornal opera. A presença de especialistas traz à discussão uma 

qualidade que o público, não-iniciado nas matérias específicas do debate, reconhece 

como autoridade em meio à divergência de opiniões. Desta forma, os textos 

opinativos são capazes de nos revelar não apenas uma separação entre o mundo 

das artes visuais contemporâneas do mundo da cultura massificada, mas também 

os paradigmas, diálogos e dualidades presentes na coexistência entre, dominados 

pela lógica erudita, acadêmica, para iniciados de um lado e, de outro, o mercado 

cultural, provocando à identificação do homem em seu meio e com seus 

conterrâneos, a partir do bem estar estético e da arte que serve ao embelezamento 

e ao entretenimento. 

É já no texto que serve como disparador desta celeuma que conseguimos observar 

o motivo desta distância. De acordo com Schilling, a cidade, na época, se via, mais 

uma vez, "intimidada pelo flagelo de uma nova 'instalação’ “impressionando-se pela 

"concentração de 'esculturas' e 'monumentos' absolutamente espantosos (...) um 

pior do que o outro" (2009, p. 02). Incapaz de projetar critérios específicos para sua 

observação e desgosto estético, sem dados empíricos sobre os quais discursar, o 

historiador nos assola com a insistente busca de um gosto baseado naquilo que é 

belo, que é agradável, para negar o que considera feio. Ainda crente de que a 

contemporaneidade se dá a estas dualidades, o historiador assume um tom 

depreciativo que resume a boa e a má arte sob critérios canônicos clássicos, 

fustigando tudo o que a história produziu em desacordo com este ideal: 

Para acentuar ainda mais o seu deboche para com o que até então 
se entendia como arte, Duchamp, um pândego, um moleque 
crescido, pintou um belo bigode numa imagem da Mona Lisa de 
Leonardo da Vinci, ícone da pintura ocidental. Como ele não foi 
confinado num manicômio nem encarcerado por ofensas ao 
patrimônio estético (interessante observar que nunca o Direito Penal 
preocupou-se em classificar como crime hediondo quem de propósito 
fabricasse a feiura!), parte da vanguarda artística ocidental tomou-o 
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como um profeta dos novos tempos. Estabeleceu-se então um deus 
nos acuda. (SCHILLING,2009, p. 02). 

E, é sob o estandarte da ignorância auto imposta, concedendo aos especialistas o 

poder de uma possível palavra de ordem, que o articulista do jornal Zero Hora,  

David Coimbra, faz surgir no debate um julgamento comum e erroneamente 

associado ao mundo das artes. Diz ele que "pessoas que entendem de arte afirmam 

que, no futuro, é possível que essas obras sejam consideradas belíssimas" e que 

"quem entende de arte é assim. Aprecia a arte contemporânea, as abstrações, as 

instalações, mesmo as aparentemente tolas, que, no meu precário entender são 

quase todas" (COIMBRA, 2009, p. 50). Compreendendo a arte enquanto uma 

sucessão de lógica progressiva, pensando que a arte de hoje é a beleza da arte de 

amanhã, é também uma redução comum e perigosa sobre um campo de produção 

imagética que vem se mostrando inconsistente e imprevisível. 

Como podemos observar na última década e até mesmo um pouco mais, as novas 

possibilidades na arte tem se tornado mais uma das possibilidades que o campo 

suporta, e não mais o substituto daquilo que lhe precedeu. A globalização converteu 

a arte em um campo de produção heterogênea, onde as barreiras técnicas 

tornaram-se solúveis e permeáveis, tornando a “experimentação” em tudo aquilo que 

a primazia técnica dos artistas fora até então. Assim, o futuro deixa de poder ser 

resumido na progressão técnica de determinada mídia, e sua previsão, se insiste em 

existir, tem um número cada vez maior de inferências e variáveis a serem levadas 

em consideração. 

A já tornada problemática questão da arte pública novamente se apresentou em um 

texto de março de 2014. Enquanto defende a implantação do Projeto de Lei que 

trataremos a seguir, o historiador Jorge Barcellos tenta transparecer, em seu texto, 

uma justificativa para a existência desta legislação, dizendo que esta trata da 

"recusa de uma arte pública que aspira à violência. Ora, o projeto quer antecipar-se 

a um futuro de arte nada promissor, que se vê marcada pela repulsa, medo e 

terror"(BARCELLOS, 2014, p. 01). Ainda em acordo com o historiador, a Supercuia, 

obra do artista gaúcho Saint-Clair Cemin doada pela Fundação Bienal em 2003, que 

foi alvo de duras críticas ao longo do debate, "nunca foi o problema, mas sim o 
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caminho aberto por ela “é o que seria preocupante e, dando como exemplo a obra 

dos irmãos Chapman (artistas britânicos que interferiram em gravuras de Goya 

arrematas num leilão), Barcellos diz que "o projeto quer prevenir o futuro: um dia 

poderemos ter na capital obras violentas que tematizam a morte e o horror"(2014, p. 

01). Afirma ainda: “A Câmara tem o direito de perguntar: é isso que os cidadãos 

desejam para os espaços públicos de sua cidade?" (2014, p. 01). 

Com medo de um dia abrigarmos em espaços públicos uma obra cujo tema rivaliza 

com o que o historiador considera apropriado para exposição pública, ele defende 

uma medida preventiva. E esta generalização de que a arte contemporânea é um 

todo conciso e uno demonstra pouco envolvimento do locutor com a pluralidade de 

expressões que o atual sistema das artes permite, e ponto importante, indica 

algumas das formas de definições sofridas pela arte na atualidade. Aqui, o que 

entendemos por senso comum, não iniciado, pensa a expressão plástica através de 

modelos estáticos e pregressos a partir do que a tentativa de previsão dos fatos se 

dá através de suposições e das supostas agressões imagéticas que isso pode(ria) 

provocar à cultura local.   

Destacando a natureza coletiva da experiência estética em relação às obras de arte 

públicas, Eduardo Veras evidencia em seu texto um dos grandes eixos 

argumentativos usados em defesa da arte contemporânea. Diz ele que "o próprio de 

cada obra de arte é que não exista consenso em torno dela “e, também, que "os 

critérios de avaliação da arte são móveis, não estão fixos no tempo e no 

espaço"(2009, p. 07). Já o sociólogo Caleb Farias Alves argumenta que "a grande 

vantagem disso seria construir coletivamente critérios para o que deve ocupar o 

espaço público" e, refletindo sobre a apropriação dos espaços públicos pela 

arte,destaca que "o que está em jogo é a nossa identidade, não o que é 

belo"(ALVES apud GONZATTO, 2009 p.32). No entanto,  

Alves acredita que o receio de julgar publicamente as criações está 
relacionado a dois fatores: a reverência a uma espécie de caráter 
sagrado da arte, entendida como algo acima do "homem comum", e 
a dificuldade de equilibrar a avaliação crítica com o respeito a um 
ofício especializado e com o qual nem todos estão familiarizados. 
(GONZATTO,2009, p. 32). 
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Assim, também buscando responder ao ataque de Schilling, o artista plástico Paulo 

César do Amaral (2009) assume que o historiador entrou no "perigoso campo da 

subjetividade na apreciação do universo das artes visuais “perguntando "por que, e 

como, classificar o que seja a arte 'esteticamente válida', ou ainda, passível de ser 

exposta em logradouros públicos?". E o artista acaba por definir a arte de forma 

objetiva: 

A arte é assim, ela copia, porém sempre de forma renovada. Não 
trata da captação de modelos óbvios, mas, muito antes, da 
exacerbação do imaginário, daquilo que não foi criado, da mensagem 
nova. As Bienais - e aqui estamos diante de mais uma delas - não 
valem pela consagração do feito, mas pela contestação do status 
quo, do que foi ontem e não mais pode significar hoje. Num mundo 
crivado por interrogações [...] é impossível a inércia do pensamento, 
e a arte nova, se pudermos chamá-la assim, cumpre o papel de ornar 
o inevitável percurso do pensamento contemporâneo (AMARAL, 
2009) 

A arte, nas palavras de Amaral, questiona o que se entende por norma de algo ou 

alguma coisa. Relacionada às vivências humanas em um mundo globalizado, a arte 

seria, enfim, uma das formas de dar visibilidade a tudo o que significa viver neste 

aqui e agora.  Ao cometer uma redução perigosa, Amaral reforça a ideia de que a 

arte está acima de questionamentos públicos, já que se liga a ideais humanos cuja 

compreensão não faz parte da visão média tão difundida pelos sistemas capitais na 

sociedade contemporânea globalizada. 

Pensando ainda no que diz respeito ao conhecimento especializado que detêm 

aqueles que trabalham com a arte e que têm, também, o direito de escolher o que é 

levado ao público da arte que se produz na contemporaneidade, e pensando ainda 

em como este conhecimento pode afastar o público destas obras, o pesquisador 

Clóvis Da Rolt, lembrando a ideia de Adorno sobre a sociedade da organização total, 

diz: 

O resultado disso é que os inúmeros monumentos espalhados pelo 
mundo refletem decisões arbitrárias, respaldadas pelo velho 
problema de representação política dos estratos que se consideram 
mais "cultos" ou mais preparados para julgar em nome da 
maioria.(DA ROLT,2009, p. 02). 
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O processo todo pelo qual passa uma obra de arte para ser exposta em espaço 

público é sempre uma forma de dar prioridade de imagem à determinada parcela 

ideológica da sociedade. A democracia neste sentido, de acordo com Da Rolt, é 

impensável para a arte pública justamente pela dificuldade de se pensar uma forma 

concreta de significar a somatória de tantas construções pessoais daquilo que se 

considera arte, capaz de significar algo comum a todos, pois tudo aquilo que hoje 

pertence ao espaço público e detêm qualquer qualidade estética e artística estará, 

possivelmente, representando os ideais de determinados grupos da sociedade.  

Apesar disso, existem problemáticas um tanto generalistas que podem ser pensadas 

como uma forma coletiva de pensamento sobre determinada expressão cultural, e a 

interpretação dos textos que compuseram a discussão levantada por Schilling desde 

2009 se torna instrumental para caracterizar a arte que preenche os lugares públicos 

da cidade. E é sobre estas definições que o vereador Bernardino Vendruscolo 

(PROS) construiu a proposição do Projeto de Lei Municipal PROC. N.º 5283/09 / 

P.L.L. N.º 237/09, em 4 de novembro de 2009, que dispõe sobre a instalação e a 

retirada de obras de arte localizadas em áreas públicas do município de Porto 

Alegre. Tanto que anexou ao Projeto de Lei os artigos de Clóvis Da Rolt, intitulado 

"Os donos do olhar “de Voltaire Schilling, "A capital das monstruosidades", ambos 

publicados no Jornal Zero Hora, em 31 e 25de outubro de 2009, respectivamente. 

Legislar a subjetividade e formatar a arte 

Em entrevistas sobre o assunto, o vereador justifica seu Projeto de Lei levando em 

consideração o atual abandono e o estado de insalubridade que muitas obras 

dispostas em logradouro público se encontram. Pensando de forma legislativa, o 

vereador busca uma forma de regulamentação para que seja possível evitar futuras 

obras em estado de abandono, como as que, atualmente, encontramos pelos pontos 

turísticos da cidade. Porém, tal proposição responde aos valores estéticos do próprio 

vereador e daqueles que o ajudaram a pensar e a redigir a proposta de lei. Sendo 

assim, sua justificativa, com artigos e adendos da lei, é uma forma de legislar a 

subjetividade artística para assegurar uma identidade regional e favorecer a ampla 

compreensão da arte. De acordo com o vereador: 
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De forma alguma se quer tolher a liberdade criativa do artista. 
Todavia, qualquer obra ou equipamento colocado em área pública de 
Porto Alegre deverá, necessariamente, respeitar o ambiente, a 
cultura e as tradições do povo gaúcho. (VENDRUSCOLO, 2009, p. 
01) 

Logo adiante, a fim de comprovar estatisticamente a relevância de seu projeto ele 

destaca: 

Por diversas vezes, em meu site, disponibilizei enquete, para que a 
população pudesse manifestar-se sobre obras colocadas em nossa 
Cidade, especialmente sobre a obra intitulada "Supercuias", do 
artista Saint-Clair Cemin. Quando começou essa enquete, mais de 
95% das pessoas que se manifestaram não sabiam que aquela obra 
era a representação de cuias - símbolo da cultura gaúcha. 
(VENDRUSCOLO, 2009, p. 01). 

Desde já podemos perceber como a arte, para o vereador, deve ter características 

específicas, normativas. A arte deve estar em comunhão com a cultura gaúcha e 

sua história e ela deve representar algo, deve ser possível descrevê-la ou associá-la 

com algo comungável entre as pessoas que convivem em determinado local.  

De seus poderes práticos, o Projeto de Lei prevê que todas as obras públicas de 

médio e grande porte (mesmo sem especificar estes valores em qualquer momento) 

que pretendam ser postas para exposição sem tempo determinado, passem por 

avaliação e aprovação dos vereadores da cidade de Porto Alegre. 

Possuindo seis artigos simples, tendo, cada artigo, no máximo seis adendos, o 

projeto ainda se afirma dispondo "sobre a instalação e retirada de obras de arte 

localizadas em próprios do Município de Porto Alegre e dá outras providências" 

(2009, p. 03). Em seu terceiro artigo, o Projeto dispõe sobre os critérios observados 

pelo corpo Executivo do município para a autorização de uma obra.  

Entre seus seis adendos, o terceiro, que considera como critério o "bem-estar 

estético, cultural e ambiental da população" (2009, p. 03), e o quarto, que preza pela 

"valorização do ambiente natural" (2009, p. 03), são os que mais diretamente 

formatam a ideia de arte que, de acordo com o vereador, deve preencher as ruas da 

cidade.  
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Sem apresentar de forma concreta a responsabilidade pela manutenção da obra 

instalada, o projeto de pedido de instalação de uma obra deve, no entanto 

especificá-la, de acordo com o quarto adendo do segundo artigo, "termo de 

responsabilidade pela manutenção artística da obra de arte" (2009, p. 03). Em seu 

quarto artigo, porém, o projeto prevê que "A obra de arte instalada em conformidade 

com o disposto nesta Lei integrará o patrimônio cultural do Município de Porto 

Alegre" (2009, p. 04). Ou seja, a obra passa a pertencer ao acervo da prefeitura, 

mesmo que esta não seja responsável pela sua manutenção. Tal relação se tornou 

tão ambígua que, na segunda emenda que o projeto sofreu, em 26 fevereiro de 

2014, o artigo único determina que "O Executivo Municipal poderá estabelecer 

Parceria Público-Privada para a adoção, manutenção e conservação das obras de 

artes instaladas na cidade" (2014, p. 01). 

Ainda sobre seus preceitos práticos, o Projeto antevê, entre os motivos que 

configuram a retirada de uma obra de arte de seu local, que, de acordo com o 

segundo inciso, a retirada é legítima se houver "mudança de destinação da área 

pública em que estiver instalada" (2009, p. 04), ou, de acordo com o terceiro inciso, 

se houver "perda de sua relação cultural com o local em que está instalada" (2009, 

p. 04). Condicionada então aos parâmetros externos à sua materialidade (subjetivos) 

a obra continua sendo frágil frente aos interesses políticos e mercadológicos, 

velados ou explícitos. 

Acatado com parecer favorável pela Procuradoria do legislativo, o projeto ainda 

obteve parecer favorável, comprovando sua constitucionalidade, junto à Comissão 

de Constituição e Justiça, assim como junto à Comissão de Urbanização, 

Transportes e Habitação. Somente na Comissão de Educação, Cultura, Esportes e 

Juventude que o projeto recebeu parecer negativo e voto a favor de sua rejeição, em 

25 de Março de 2011. O parecer foi assinado pela relatora, Vereadora Fernanda 

Melchionna (PSOL), e esclarece que: 

Do ponto de vista do mérito, esta busca possibilitar à Câmara 
Municipal a retirada de obras de arte do próprio Municipal mediante 
Proposição Legislativa, o que nos parece uma afronta às Comissões 
de Arte e Cultura existentes em Porto Alegre, de forma a subjetivar 
os paradigmas artísticos vigentes em nossa sociedade. Não cabe 
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aos vereadores a determinação dos conceitos estéticos das obras, 
uma vez que a classe artística e os órgãos da área devem ter 
autonomia para gerirem e serem parte ativa dessas decisões. 
(MELCHIONNA, 2011, p. 01) 

O Projeto, em consonância com a discussão que o antecedeu e que o acompanha 

desde 2009, torna evidente uma forma específica de arte que a municipalidade deve 

cultivar e expor em seus logradouros e espaços públicos. Mas, desde sua 

proposição, já sofreu três emendas para esclarecer pontos específicos e passíveis 

de serem explicados sistemicamente. Esta direção, como pode ser vista nas 

entrelinhas das opiniões contrárias à exposição de determinados objetos, e também 

nos artigos que constroem o Projeto de Lei, diz respeito ao cultivo de um ambiente 

público que preze por uma ideia genérica (e redutora) de beleza e de bem-estar 

estético que represente o suposto público médio. 

Esta proposta sofre com a insistência de uma ideia formativa e normativa sobre 

quem é este público médio, sobre o que este público considera arte e sobre que 

objetos seriam capazes de lhe trazer o almejado bem-estar estético. Visando assistir 

a tal público, o Projeto de Lei se transforma em uma maneira de legislar sobre a 

construção de subjetividade daqueles que convivem na cidade de Porto Alegre. 

Advogando ainda que as obras devam ser claras em suas propostas estéticas, para 

que apresentem relação com a história e as tradições gaúchas, a legislação não 

apenas impõe arbitrariamente uma cultura “gauchesca “frente a quaisquer outras, 

como também explicita uma preocupação latente em perpetuar a disseminação e a 

legitimação desta cultura, mitificada e inventada, idealizada e articulada 

ideologicamente, vale dizer, a partir dos anos 1950. 

De forma direta ou indireta, uma obra de arte alocada em espaço público torna-se 

parte de uma cadeia de possibilidades e questionamentos sobre a sua existência 

neste tempo e local. Diferente das intervenções e dos monumentos históricos de 

uma forma geral, uma obra de arte em contexto urbano torna-se a aplicação do 

princípio da dúvida, permitindo aos seus espectadores uma vivência fora da rotina 

automatizada dos dias. Sua presença pública suscitará experiências e opiniões das 

mais variadas, sendo a pluralidade uma prova contundente de sua relevância 

estética e artística. 
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