


E ncravada no Beco do Sorriso, às margens de um

córrego que, quando chove, freqüentemente inva-

de as malocas vizinhas, a casa de Tânia Beatriz

Lima, 50 anos de idade, tem uma única peça. O quarto é

separado da sala-cozinha apenas por uma cortina impro-

visada. Empregada doméstica, ela vive com o filho Jéferson

Luiz, 28, que é servente. São poucos eletrodomésticos à

vista. Entre eles, um rádio e uma televisão.

Do outro lado da Av. Nonoai, nos altos da Rua Erechim,

também na zona sul de Porto Alegre, Sandra e Darci Ribei-

ro, 53 e 55 anos respectivamente, ela nutricionista e ele

cobrador de ônibus aposentado, são o retrato da velha

classe média brasileira: formação razoável, com ensino

superior completo, mas dificuldades financeiras e uma

proximidade das fatias mais pobres da sociedade que não

é restrita à localização de sua residência.

Se estas duas famílias aparentemente pouco têm em

comum, a realidade diz exatamente o contrário. Os apare-

lhos de rádio e tevê que estão sobre a cômoda de Tânia e

Jéferson, e que se configuram em praticamente o único

meio de acesso à cultura da mãe doméstica e de seu filho

servente, também são responsáveis por quase todo o con-

sumo de cultura de Darci, de Sandra e das meninas que

moram com eles, a filha Paola, 15 anos, e a netajenifer, 11.

Tânia nunca foi ao teatro e visitou um museu uma única vez

- "com a patroa, quando a acompanhei em uma viagem a

Gramado (RS), para cuidar das crianças, e acabamos en-

trando num lá da serra". Sandra e Darcig

enquanto isso, contam ter pisado em um

museu e assistido a uma peça teatral

apenas quando eram garotos, com a tur- i

ma da escola. "Sempre passo de ôni-

bus em frente ao Museu de Tecno-

logia da PUC-RS e fico imaginando o

quanto ele deve ser bonito. Mas

nunca pensei em entrar. Deve ser

muito caro", conforma-se a nutricionista - sem saber que o

preço do ingresso é RS 10, mais alto do que a média dos

museus porto-alegrenses, cuja entrada, em grande parte

das vezes, é gratuita.

No que diz respeito à leitura, mais semelhanças - a

despeito dos anos de estudo a mais por parte do casal

Ribeiro. Comprar algum livro? Só se ele estiver nos balaios

da Feira do Livro da cidade, quando se trata de verdadeira

pechincha. "A gente gosta de passear na feira, e até fica

vendo aqueles volumes que estão à venda nas bancas. Mas

os preços, em condições normais, estão completamente

Fora do nosso alcance", diz Sandra.

É uma tragédia nacional. O acesso mínimo e o consu-

mo restrito de produtos culturais por parte dos Lima e dos

Ribeiro se repete em todas as regiões do país, nas mais

variadas classes sociais. Os números são reveladores -

como se pôde verificar em levantamento publicado recen-

temente pelo Ministério da Cultura (MinC), em parceria

com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). De

todos os seus ganhos, as famílias brasileiras dedicam, em

média, 3% para bens culturais. O que significa um pouco

menos do que se gasta no Uruguai e na Argentina e -

surpresa - outro tantinho a menos do que se gasta na

França e em outros países de primeiro mundo. Sinal de

que o problema é internacional, mas acentuado no Brasil

- ou sinal de que o furo está mais embaixo.

Isso porque o grave não é o fato de investirmos 3% do

salário em cultura, o que não se trata de algo diferenciado

no cenário internacional, mas o fato de que, em casos como

os de Tânia e Jéferson e Sandra e Darci, praticamente todo

o montante que é investido em cultura está concentrado

nos aparelhos de televisão e rádio, sobretudo a tevê - aí

incluídos os custos de sua compra, manutenção etc. Quase

85% do investimento em produtos culturais, no Brasil, acon-

tece em âmbito familiar, ou seja, dentro da própria casa,

aponta o estudo do MinC/lpea. Aproximadamente 70% dos

brasileiros nunca visitaram um museu, 60% nunca foram ao

cinema, 70% nunca foram ao teatro, 60% não têm o cos-

tume de ler nem livros, nem revistas, nem jornais.
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De tudo o que gastamos com

cultura, 41% vai para produtos

audiovisuais. Nos extratos mais

altos da sociedade, isso significa

cinema, aluguel de filmes e com-

pra de aparelhos de DVD, mas, na

maioria absoluta da população, leia-se, aí,

televisão. Nestes 3% do orçamento das famílias bra-

sileiras que vão para a cultura também estão reserva-



das fatias para os produtos da indústria fonográfica (14%),

para a microinformática (14%) e para as despesas relaciona-

das à leitura (15%) - sendo estes dois últimos quase total-

mente concentrados na lista de gastos das classes A e B. Em

idas ao teatro, a shows, ao cinema, a exposições de arte ou

a museus, o brasileiro destina pouco mais de 9% do total

que investe em cultura. Os 7% restantes são destinados a

outros estabelecimentos voltados ao lazer, da danceteria

ao zoológico - que também estão incluídos nos 3%; não

estivessem, o totardestinado aos dispêndios culturais den-

tro de casa seria ainda maior do que aqueles quase 85%.

Transformando esses percentuais em valores reais é

que se tem uma idéia um pouco mais palpável do tamanho

da tragédia. De um salário mínimo de R$ 380, destinamos,

em média, apenas R$ 11,40 à cultura. Assim dividido (lem-

brar que se trata de uma média nacional, puxada tão para

baixo justamente por conta da falta de investimento em

cultura de grande parte da população): R$ 4,60 com produ-

tos audiovisuais, R$ 1,55 com microinformática, a mesma

quantia com a compra de CDs e aparelhos de som e sobre-

tudo o rádio, R$ 1,20 com teatro, cinema, shows ou museus,

R$ 0,90 com outros estabelecimentos destinados ao lazer

e R$ 1,60 com despesas relativas à leitura.

Este último dado merece um parêntese de esclareci-

mento. É que, do montante investido em leitura (R$ 1,70),

somente 11,2% (na média, R$ 0,19) se refere à compra de

livros. O restante vai para periódicos como jornais e revis-

tas ou, em sua maior parte, materiais didáticos e escolares.

Mais que isso, é aqui, tanto quanto no consumo de produ-

tos de microinformática, que está a maior divisão entre o

que despendem os mais ricos e os mais pobres: 90% dos

livros, no Brasil, são comprados pelas classes A e B.

Embora representem apenas 12% da população nacio-

nal, as classes A e B respondem por 47% do total de gastos

com cultura no Brasil. As classes D e E, que representam

62% do total de habitantes do país, respondem por 23%.

Apesar dessa discrepância, no entanto, o percentual de

gastos com cultura se mantém semelhante independente-

mente da condição social: as famílias das classes A e B

destinam à cultura 3,5% de seu orçamento, enquanto as

das classes D e E destinam 2,3%.

O que permite concluir que "a renda do brasileiro é

fundamental para se determinar o quanto ele gasta em

cultura", como ressalta o antropólogo do Ipea responsável

pelo levantamento em parceria com o Mine, Frederico Bar-

bosa. Mas também que, "de uma forma geral, proporcional-

mente, o investimento em cultura tem uma variação menor

do que a variação dos rendimentos das famílias".

Ou seja: ganhando-se mais ou menos, tendo uma forma-

ção melhor ou pior, no Beco do Sorriso, nos altos da Erechim

ou em qualquer outro ponto do Brasil, o acesso e o consumo

de produtos culturais se mantêm problemáticos.

Por u m IDH da cultura

Estes números todos estão em Economia e Política

Cultural, livro lançado este ano dentro da coleção Cader-

nos de Políticas Culturais, do MinC. Mais que o pontapé

inicial do acordo de cooperação do ministério com o Ipea,

com vistas ao desenvolvimento de políticas públicas na

área da cultura, trata-se de um estudo histórico: é a pri-

meira vez que se faz um levantamento tão profundo so-

bre o consumo de cultura no Brasil. "Este trabalho inaugu-

ra uma nova fase no estabelecimento de políticas cultu-

rais públicas no país. De posse desses números, temos de

onde partir", exalta o gerente da Secretaria de Políticas

Culturais do MinC, Pablo Campos Martins.

E é apenas o princípio: todos os dados expostos até

aqui se referem somente a 2002. Os dados relativos aos

anos posteriores devem ser apurados e tabulados a partir

de 2008, projeta Barbosa. Entretanto, embora o coordena-

dor da pesquisa acredite em algumas modificações, princi-

palmente nos itens que envolvam equipamentos eletrôni-

cos e microinformática, não se deve esperar que a situação

tenha se alterado substancialmente a partir de 2003.

Uma dica, neste sentido, veio com as últimas edições

da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que teve incluído

o consumo cultural em seus itens de avaliação. Os resulta-

dos foram bastante parecidos - com as diferenças justifi-

cadas pela metodologia abordada: segundo o POF, as famí-

lias brasileiras gastam com cultura não 3% mas sim 4% de

tudo o que recebem, porém grande parte desse gasto é

destinado ao telefone, item não incluído na pesquisa do

MinC/lpea. Espera aí, telefone? "Não é novidade, em termos

mundiais, considerar que o investimento em telefonia signi-

fica investimento em cultura. Isso porque, desde o advento

do celular, o preço do envio ou do download de músicas,

clipes e fotografias, -e mesmo da gravação de vídeos, em

alguns casos, só pode ser medido pela conta telefônica",

esclarece Barbosa. "Mas ainda se trata de uma controvér-

sia." Tivesse considerado que as despesas com telefonia

significam investimentos em cultura, o estudo do MinC/lpea

provavelmente alcançaria números ainda mais parecidos

com os do IBGE. Apenas acentuaria um pouco o problema:

hoje se poderia dizer que mais do que aqueles quase 85%

do consumo cultural se dariam dentro de casa.

Outro levantamento semelhante - que comprova que

se está de fato apostando no desenvolvimento de pesqui-

sas na área de economia da cultura, no Brasil, e não só o

governo - foi promovido recentemente pelo pesquisador

Luiz Carlos Prestes Filho. Na coordenação de um grupo de

trabalho da PUC-RJ, ele investigou o quanto os cariocas

gastam com cultura em geral e com música especificamen-

te. "Em média, 3,8% do orçamento de cada família", ele

apontou, ao publicara sua pesquisa,justificando o percen-





tual acima da média nacional por se tratar de um Estado

"que, talvez, como todo mundo fala, pode ser considerado

o centro cultural do Brasil, uma espécie de caixa de resso-

nância do país". De fato, é a região metropolitana do Rio de

Janeiro, juntamente com a de Salvador, a que obtém o

maior índice na pesquisa do MinC/lpea: 3,1%. Porto Alegre

está ao lado de Brasília, Curitiba e Fortaleza, com 2,7%, e

atrás de São Paulo e Recife, que atingiram a marca de 2,9%,

e de Belo Horizonte e Belém, que têm 2,8%. Contudo, dado

o equilíbrio entre as grandes cidades, e dado também o

caráter mais completo do trabalho do MinC/lpea - que se

sobrepõe ao levantamento precursor do pesquisador cari-

oca -, pode-se concluir que a tese. <Je capital cultural do

país, ao menos no que diz respeito ao investimento em

cultura por parte de seus habitantes, continua em aberto.

Prestes Filho é um dos especialistas que há anos cobra-

va do governo federal um estudo nestes moldes (vide entre-

vista que deu a APLAUSO 74). Justamente porque, a partir de

um'trabalho de pesquisa deste porte, abrem-se novas pers-

pectivas para o desenvolvimento de políticas públicas na

área da cultura. O que deve trazer ainda mais alento, na

expectativa pela minimização da tragédia, é o acordo de

cooperação estabelecido pelo MinC com a Unesco - que vem

trabalhando em estudos semelhantes em escala mundial.

Criar um indicador cultural nos moldes do índice de Desen-

volvimento Humano (IDH) é o grande objetivo perseguido

pela entidade internacional - o que será possível, conforme

Pablo Martins, a partir de parcerias com os governos federais.

"É algo difícil de ser feito, deve levar tempo e envolver uma

grande discussão acerca dos critérios que determinariam o

Índice de Desenvolvimento Cultural de cada país. Encontros

de rap que têm forte apelo social, bailes funk, festas em

Centros de Tradições Gaúchas (CTGs), encontros religiosos

em centros de umbanda ou candomblé: não é unanimidade

que se tratam de atividades totalmente culturais. Seria in-

clusive mais fácil ignorar esse tipo de manifestação; conse-

guiríamos assim um indicador menos complexo. Mas não

seria correto. E o importante é buscar algo o mais próximo

possível da realidade, para que realmente se possa dar um

passo significativo na tentativa de modificar este cenário."

Cultura de graça é desgraça?

O que o MinC quer mudar, em primeiro lugar, é a falta de

acesso aos bens culturais por parte da população. "Nosso

principal diagnóstico, ao tomar contato com os números, foi

este: o problema está na acessibilidade", afirma, enfático, o

representante do ministério. "Quem tem acesso aos equi-

pamentos consome cultura: os 3,5% que as classes A e B

gastam com produtos culturais são, em sua maioria, gastos

com conteúdo-, já os 2,3% das classes D e E estão voltados

sobretudo para os aparelhos eletrônicos." O nivelamento,

assim, seria enganador. "Em termos numéricos, proporcio-



nalmente aos seus recebimentos, o investimento da fatia

mais rica da população não difere tanto daquele verificado

na fatia mais pobre. Mas, na prática, esses dois investimen-

tos são bastante díspares. Mesmo que seja em casa, quem

tem mais dinheiro consome conteúdo - ao contrário de

quem tem menos, que destina sua grana à compra e â

manutenção de seus aparelhos." Como exemplo, nada me-

lhor que o gasto com audiovisual, verdadeira preferência

nacional: enquanto as classes D e E aplicam 41,2% de sua

"verba cultural" tão simplesmente na compra de um apa-

relho de televisão, as classes A e B aplicam esse percentual

em idas ao cinema, aluguéis de DVD, compra de câmeras de

vídeo e MP4 p/ayers, entre outros instrumentos que possi-

bilitam acesso aos produtos culturais propriamente ditos -

ao "conteúdo", para usar a expressão de Martins.

Portanto, devem figurar tanto no Plano Nacional de Cul-

tura (que até o próximo ano poderá ser submetido à aná-

lise do Congresso Nacional) quanto nas mesas-redondas

do Sistema Nacional de Cultura (estabelecido pelo governo

federal em parceria com os governos estaduais e munici-

pais) expressões como "estabelecimento de pontos de di-

fusão", "reposicionamento de equipamentos públicos" etc.

"Os espaços culturais têm o desafio da socialização", apon-

ta Barbosa, fazendo eco aos planos revelados por Martins:

"O Mine vai investir numa política incisiva de acesso aos

bens culturais, e isso em todo o Brasil. Se assim for concluí-

do, pode-se pensar até mesmo em ações de transporte de

pessoas até os museus, teatros, centros culturais".

Os debates sobre o tema, no entanto, estão apenas co-

meçando. Seria possível investir em acesso à cultura sem um

significativo investimento em educação? E seria possível pen-

sar em museus, no século 21, com o formato e com o tipo de

programação com os quais muitos foram pensados, original-

mente, décadas atrás? Nossos equipamentos estão prepara-

dos para se tornar espaços multifuncionais, locais de sociabi-

lidade, atrativos para as mais variadas gerações e para as

pessoas com as mais distintas bagagens intelectuais? E, prin-

cipalmente, já sabemos o real papel do poder público no

fornecimento de produtos e bens culturais à população? São

perguntas que, mais do que uma política pública definitiva,

devem fazer parte das discussões dos próximos anos no Brasil.

Quanto à necessidade de investir em educação, a res-

posta parece simples - complexo mesmo é agir. No que

diz respeito às demais questões, é bom colher a experiên-

cia de quem tem um trabalho referencial em sua área.

Caso do antropólogo carioca Hermano Vianna, que ques-

tiona a propalada "falta de qualidade" dos produtos cul-

turais consumidos pelas classes mais baixas. "Já deparei

com uma pesquisa que revelava que a maioria dos cario-

cas nunca havia visto um show musical. O que só se justi-

fica por algum mal-entendido. Na certa, o entrevistador,

ou mesmo o próprio entrevistado, ao responder ao ques-

tionário, não levou em conta que o pagode no botequim da ̂

esquina ou o baile funk são manifestações culturais às

vezes fornecedoras de experiências tão ricas quanto uma

ida ao teatro, cinema ou museu", ele defende, pregando

que o acesso às "belas artes" deve ser valorizado como

"uma parte" do consumo cultural do brasileiro - e não um

objetivo único a ser perseguido.

"Ainda mais se for de graça", pondera Francisco Marshall,

professor da UFRGS e curador cultural do StudioClio - Institu-

to de Arte e Humanismo, de Porto Alegre. "Com a experiência

de um espaço como o Clio, pude perceber mais claramente o

quanto as pessoas não estão acostumadas a pagar para ter j

cultura", diz. "Para um recital com o melhor pianista da cida-

de ou para uma palestra com o intelectual com um baita

conhecimento sobre determinado assunto, não há dinheiro.

Para a pizza ou para a manicure, que custam até mais, há.

É claro que nem sempre é assim, mas, em geral, é."

O exemplo está em diversos eventos promovidos pelo

poder público - em âmbito federal, estadual ou municipal.

Puxe pela memória: quantos são os cursos oferecidos gra-

tuitamente, talvez com o objetivo de que possam ser fre-

qüentados por quem não tem dinheiro para assisti-lo, mas

cujas vagas acabam sendo preenchidas, em sua totalidade,

por quem pode pagar - só que prefere investir, mesmo, em

pizza ou manicure? "Muitos", responde Marshall, "infeliz-

mente", como quem lembra uma célebre frase de Heitor

Villa-Lobos: "Música de graça é desgraça".

"Criou-se, no Brasil, o hábito de que cultura é um bem

que se consome sem gastar dinheiro", ele afirma - o que,

não por coincidência, vai ao encontro dos números revela-

dos pelo estudo do MinC/lpea. Um dos fatores aos quais

estaria voltada a "culpa", nesse caso, seriam as leis de

renúncia fiscal, que permitem o financiamento de produtos

culturais com dinheiro público e, portanto, muitas vezes,

sem depender do mercado. "Seria" porque, evidentemente,

não se pode falar de Lei Rouanet e LICs estaduais e munici-

pais sem exaltar seus inúmeros benefícios - entre os quais

o de ter multiplicado a movimentação do cenário cultural

nacional, ou seja, deste mesmo mercado propriamente dito.

"Além disso", explica Pablo Martins, "uma coisa é traba-

lhar o consumidor de cultura, oferecer produtos para quem

já reconheceu o valor dos bens culturais, e outra bem dife-

rente é possibilitar o acesso a quem não o tem, estimular a

descoberta. É o que a gente chama de gargalos. Há vários.

É preciso trabalhar distinguindo-os todos".

Desta maneira, o trabalho educativo se tornaria funda-

mental. "Só uma boa educação pode melhorar o consumo

cultural": assim Barbosa conclui o estudo que está em Eco-

nomia e Política Cultural. "É a boa educação que cria o gosto

pela cultura e dota as pessoas de capacidade para desfru-

tar dos produtos culturais, para decifrar seus códigos, para

ter um trabalho de elaboração simbólica maior." •

ecarvalho
Text Box
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