
A CULTURA
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CONSUMO Mesmo entre os mais ricos,
os gastos não passam de 3% do orçamento
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E
ntre as famílias brasileiras, os
10% mais ricos gastam, em mé-
dia, 3% de seus orçamentos com
consumo cultural. Os 10% mais
pobres dedicam 2,5% dos respec-

tivos ganhos à cultura. Entre os dois extre-
mos, as porcentagens oscilam levemente,
com uma média geral de 3%. São dados
que põem por terra a identificação da cul-
tura como artigo de elite, à disposição pre-
ferencial dos topos da pirâmide social.

"O resultado vai totalmente contra o
que a gente imagina. Sempre pensamos
que cultura era consumo de luxo", afirma
o pesquisador Frederico Barbosa da Silva,
do Instituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea), que coordenou o estudo O
Consumo Cultural das Famílias Brasilei-
ras. "Na discussão clássica sobre se cultu-
ra é bem de luxo ou necessário, podemos

dizer que as famílias necessitam de algum
meio de informação, de gestos culturais
para sociabilizar, construir vínculos. Isso
significa que a cultura não é bem de luxo."

Os dados, recolhidos na Pesquisa de
Orçamentos Familiares, do Institudo
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), referem-se ao ano de 2002. Se-
gundo o Ipea, nova rodada está programa-
da para antes do fim da década. Em 2002,
o consumo total de cultura no País atin-
giu 31,9 bilhões de reais e 2,4% do Produ-
to Interno Bruto. Segundo a Conferência
das Nações Unidas sobre Comércio e De-
senvolvimento (Unctad), o PIB cultural
anual no planeta está ao redor de 7%.

A pesquisa demonstrou que a curva de
consumo cultural acompanha rigorosa-
mente a de renda dos brasileiros. Mas, por
trás da uniformidade inicial, tudo o mais
é heterogêneo. O mapa da desigualdade
brasileira, por classe, escolaridade ou dis-
tribuição geográfica, está impresso em ca-
da ponto da cadeia produtiva da cultura.

O enorme contingente dos 40% mais
pobres entre os brasileiros responde por
10% do dispêndio cultural geral. O ni-
cho dos 10% mais ricos gasta 40% do
orçamento cultural do País. As classes
A e B (donas de 13% dos domicílios)
abocanham 47% dos bens culturais con-
sumidos, ante 23% para as classes D e E
(62% das residências).

São flagrantes as disparidades regio-
nais. Na Região Sudeste concentra-se
58,9% do consumo familiar de cultura do
País, à frente de Sul (16,2%), Nordeste
(14,6%), Centro-Oeste (6,2%) e Norte

(4,1%). Nas regiões metropolitanas, que
ocupam menos de 10% do território,

dão-se dois terços dos gastos cultu-
rais. As regiões metropolitanas de

PROVEDOR. Dória critica o debate

centrado nas leis de incentivo

São Paulo e Rio de Janeiro preenchem
40% do mercado nacional de cinema.

As classes A e B gastam 17,1% do orça-
mento com leitura, ante 13% das classes
D e E (leia quadro abaixo). Desses, respec-
tivamente, 12,5% e 6,8% são para jornais,
revistas e outros periódicos (75% dos bra-
sileiros mais pobres e 49% dos mais ricos
afirmam nunca ler jornais ou revistas).

Outra distorção verifica-se no que diz
respeito a livros didáticos. Os mais ricos
dedicam a eles 2,5% do orçamento e os
mais pobres, 5,1%. "Os dados mostram
que os mais pobres estão gastando com
livros didáticos, embora essa seja uma
função do Estado", diz Barbosa. "É justo
os mais pobres gastarem isso, ou será
que são os mais ricos que estão acessan-
do os recursos públicos? É uma questão
grave. O Estado fomenta e quem tem
acesso é o mais rico. E quando, por
exemplo, se falou em mecanismo de
eqüidade, em contrapartida, o pessoal do
cinema achou terrível."

O estudo menciona o contraste de
que foram gastos 31,9 bilhões de reais
com cultura em 2002, enquanto o Esta-
do investiu pouco mais de 2 bilhões de
reais, no somatório dos poderes munici-
pais, estaduais e federal. E conclui per-
guntando se o investimento público tem
impacto sobre as preferências de consu-
mo dos mais pobres ou se "constitui uma
espécie de subsídio ao consumo das ca-
madas altas e médias de renda".

A questão de fundo é a da privatização



não só da produção, mas também da frui-
ção e do consumo nacional de cultura, se-
gundo lógicas de mercado. Os mais ricos
e instruídos consomem bens a que os mais
pobres e menos escolarizados não têm
acesso, os metropolitanos ocupam espa-
ços bloqueados ao resto do País, o Sudeste
avança sobre as demais regiões.

"Por que se fica discutindo só aqueles 2
bilhões do Estado com tanta paixão? A dis-
cussão fica restrita a montantes e leis de
incentivo, é um pauperismo teórico enor-
me", protesta o sociólogo Carlos Alberto
Dória, em referência ao estudo do Ipea.

"As pessoas tendem a ver o Estado co-
mo um grande provedor, e não é nada
disso. A Lei Rouanet é fundamental para
os produtores de cultura, não para o
consumo de massa. O cinema nacional
hoje é um subproduto do petróleo, a Pe-
trobras produz petróleo e cinema."

Um dado colateral a expor a privatização
da cultura e o isolamento das famílias é
o que mostra que 82% dos gastos cultu-
rais se referem a práticas realizadas den-
tro de casa (tevê, CD, DVD, leitura),
ante 18% de dispêndio com saídas para
o espaço público. Nas classes A e B, 31%
dos indivíduos afirmam que nunca vão
ao cinema; nas classes D e E, são 83%.
A tevê em cores está em 99,6% dos lares
mais ricos e em 74% dos mais pobres.

Para Dória, a restrição do debate à dis-
puta pelas leis de incentivo distorce o fo-
co do problema e leva necessariamente à
tomada de decisões equivocadas. O soció-

logo lança uma saraivada de perguntas:
"Mudou algo desde que Gilberto Gil as-
sumiu o Ministério da Cultura com pro-
postas de modificar a Lei Rouanet?
Quais são as razões políticas para que
nenhuma mudança tenha se implemen-
tado? E pouca pressão? É só o Estado que
não se move? E a sociedade, se move?"

Ele próprio sonda possíveis respostas
à última pergunta, ao analisar o interva-
lo 2003-2007, ainda não quantificado pe-
lo IBGE: "O poder de renda das classes
D e E teve um aumento real. É de supor
que o consumo cultural
tenha crescido também".

Barbosa coloca no con-
texto o período 1996-
2002: "Em termos de in-
clusão, ali já houve um sal-
to imenso, uma mudança
de padrão de consumo.
Aumentou o consumo de
bens dentro de casa. Não
é só no Brasil. A França,
por exemplo, viveu isso. Simplificando,
pode-se dizer que existe um processo de
inclusão cultural, mas é preciso consi-
derar a questão da desigualdade".

Daquela fase anterior, emerge o quadro
de consumo por setor da cultura em cada
segmento social. O audiovisual (cinema,
tevê aberta e paga, vídeo, fotografia) lide-
ra mais ou menos uniformemente em to-
das as camadas, com 43% nas classes A e
B, 39,4% na C e 40,1% nas D e E. As clas-
ses A e B dedicam 17,4% à informática,

17,1% à leitura, 9,2% à indústria musical e
7,3% às artes e espetáculos ao vivo.

O padrão é mais ou menos o mesmo
na classe C, mas sofre uma inversão nas
classes D e E. Ali, 24,6% vão para a in-
dústria musical, 13% à leitura, 6,7% à
informática e 5,8% à cultura ao vivo. A
diferença, na interpretação do Ipea,
deve-se ao investimento proporcional-
mente alto daquelas camadas em equi-
pamentos de som, e também audiovi-
suais (aparelhos de tevê e DVD). O topo
da pirâmide direciona-se ao conteúdo, en-

quanto a base adquire equi-
pamentos de que as outras
classes já dispuseram em
momentos anteriores.

O contraste é maior no
campo das novas tecnolo-
gias, em que há um abismo
entre os extremos da socie-
dade. Em 2002, 60,8% das
famílias das classes A e B

possuíam computador em casa. Na clas-
se C, eram 17,2%. Nas D e E, 1,4%.

Novamente, o estudo não fotografa o
desenvolvimento dos últimos anos, de in-
tensificação do boom tecnológico e da in-
formalidade. A pirataria já estava embuti-
da fios dados de 2002, mas era distante a
realidade de hoje, quando, por exemplo,
o vazamento do filme oficialmente inédi-
to Tropa de Elite submete a indústria ci-
nematográfica a uma experiência força-
da de democratização e inclusão social. •

Nas classes A
e B, 31% dizem
nunca ir ao
cinema. Nas D
e E, são 83%
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