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Tornaram-se comuns pesquisas sobre os hábitos de consumo de classes sociais mais altas. 
Mesmo que pouco surpreendam, acabam retratando o pensamento e a moral deste nicho de 
mercado. Um questionário aplicado ao longo do ano passado por alunos de ciências sociais e 
economia da Fundação Getulio Vargas (FGV) em 763 habitantes de áreas nobres do Rio de 
Janeiro e de São Paulo - da zona sul carioca e das regiões centro-sul e oeste paulistanas - 
mostra como o pensamento econômico pode estar intrínseco a processos culturais.  
 
Com quatro respostas possíveis - muito interessado, pouco interessado, mais ou menos 
interessado e sem interesse -, a pesquisa mostrou que, quando o assunto é cultura, o 
comportamento do carioca e do paulistano é praticamente o mesmo. Tanto nas amostras do 
Rio como nas de São Paulo, o interesse é muito alto, como mostram alguns gráficos 
reproduzidos abaixo.  
 
As famílias com renda mensal superior a R$ 4.501 são as que mais freqüentam equipamentos 
culturais, como, por exemplo, cinemas, teatros, casas de show e centros culturais. Entre os 
entrevistados, até quem não vai ao teatro diz que esta é a expressão cultural mais típica do 
País. Segundo as amostras, museus e centros culturais das áreas em questão foram 
considerados os equipamentos de maior valor simbólico.  
 
Entre as curiosidades observadas, está o reconhecimento da importância dos apoios 
governamental e privados a eventos em São Paulo e no Rio. Até mesmo entre os que não se 
interessam por cultura. A pesquisa ainda mostrou que aqueles que pouco interesse têm por 
cultura apóiam ainda mais as ações de patrocínio.  
 
Nas duas cidades, observou-se ainda que cultura é diversão para 40% de cariocas e 
paulistanos. "A diversão desponta como fato primordial dos eventos culturais. Na frente até 
mesmo daqueles que se ‘aproveitam’ da cultura como meio de obtenção de informação, o que 
seria comum nas classes sociais da amostra", diz Marcelo Simas, coordenador do estudo e 
professor de ciências sociais do Centro de Pesquisa e Documentação de História 
Contemporânea do Brasil (CPDOC), da FGV, instituto sediado no Rio.  
 
"Os resultados em São Paulo e no Rio convergiram ao mesmo ponto em todas as perguntas. 
Isso mostra que há um senso comum entre os consumidores das duas cidades", diz Simas. Ele 
completa que a padronização dos números ocorreu principalmente porque o repertório cultural 
destes grupos é praticamente o mesmo. "Assinam as mesmas operadoras de TV a cabo, 
viajam para as mesmas capitais européias, assistem aos mesmos musicais."  
 
Uma das únicas discordâncias da pesquisa é relativa à violência. Enquanto 75% dos cariocas 
apontam a violência como o dado que mais prejudica o aceso à cultura na cidade, em São 
Paulo este número cai pela metade. "Mesmo assim, cariocas freqüentam um pouco mais 
equipamentos culturais de sua cidade, em relação a São Paulo. Isso ocorre porque no Rio, tais 
centros culturais encontram-se numa linha reta que vai da zona sul ao centro. Por acaso, é a 
mesma linha na qual corre o metrô, o que facilita a locomoção com uma relativa segurança", 
diz Simas.  
 
André Martinez, professor de gestão em políticas culturais da Anhembi Morumbi e presidente 
do Instituto Diversidade Cultural, observa que o questionário aplicado pela FGV cumpre o 
papel de observar o comportamento cultural como forma de incrementar a economia da 
cultura.  
 
Mesmo sendo contra argumentos que insiram a cultura numa dinâmica mercadológica e 
econômica, avaliando-a por meio de números, indicadores e cadeias produtivas, Martinez 
aponta que pesquisas assim podem levantar a importância de investir num mercado promissor 
que valorize manifestações culturais. "O empresário brasileiro sabe que cultura é um bom 
negócio. Vários são os motivos para isso, como, por exemplo, os dividendos de incentivos 
fiscais", diz.  



Ele observa, porém, que há uma sinistra conexão entre cultura e economia que transforma 
hábitos e costumes culturais em dinâmicas mercadológicas. "Uma pesquisa como esta mostra 
que há grande interesse por cultura nos grandes centros urbanos brasileiros. Isso pode trazer 
mais investimentos em equipamentos culturais. Com cultura sempre é assim: quanto mais se 
oferece, mais a população a deseja."  
 
Ele diz, porém, que a validade desta pesquisa seria muito maior se o conceito de cultura nela 
presente fosse atualizado. "Hoje pensamos em cultura como diversidade de manifestações 
Brasil afora. Assim, há inúmeras sutilidades quando se fala em consumo de cultura. Seu 
conceito é subjetivo e seu processo não é linear", diz.  
 
Martinez observa ainda que, como a cultura nacional geralmente se identifica com a cultura 
dominante de uma classe social, econômica e politicamente superior, os gostos observados 
nas áreas nobres das duas cidades não diferem muito daqueles observados na periferia. "O 
morador da zona leste de São Paulo vai, de certa forma, imitar o gosto por um certo status 
daquele morador dos Jardins", observa. "No entanto, a diferença ocorre pelo simples fato de 
que o morador da periferia vai ter acesso a um centro cultural do local ou a um show de hip 
hop e não vai assitir a um musical de R$ 150."  
 
Martinez não deixa de lado a hipótese de que possa haver diversidades de gostos culturais 
num mesmo bairro. "Estamos num País de contrates, com uma diversidade muito rica", 
comenta o professor. "De qualquer forma, o que me chama atenção nesta pesquisa é que a 
cultura serve, antes de qualquer coisa, como forma de diversão. O que é um dado muito 
relevante", finaliza.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 16 mar. 2007. Fim de Semana, p. 8. 
 


