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Por outro lado, demonstrava-se que a difusão das promoções era 
insuficiente, já que mais de �0% dos visitantes as desconheciam. 
No tocante aos preços, o visitante do edifício encontrava-se 
moderadamente satisfeito com o valor pago, opinião que se 
tornava mais negativa no caso do público local, que considerava 
que, uma vez que o edifício era um patrimônio da humanidade e 
tão relevante dentro da história da arquitetura catalã, não deveria 
estar em mãos privadas.

A relação desses públicos com as exposições apresentou um 
grande número de problemas, indicados em um relatório parcial de 
resultados, que a instituição relutou em considerar, acabando por 
abortar a última fase da pesquisa, justamente a que previa grupos 
de discussão para tratar esses problemas a fundo.
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É muito louvável a iniciativa do Ministério da Cultura (MinC), junto com o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), de 
desenvolver, desde 200�, um rol de indicadores culturais para o Brasil. Com base neles, fica-
se sabendo mais acerca do dispêndio familiar e dos equipamentos culturais domiciliares, dos 
gastos de prefeituras, estados e União em cultura, entre outras tantas informações quantitativas 
de fonte governamental, empresarial, associativa e doméstica. Eles mostrarão melhor seu 
poder descritivo (e, a partir daí, explicativo) no futuro, quando comparações temporais forem 
possíveis. Assim acontece em países avançados e assim também será no Brasil. Aliás, nossos 
indicadores obedecem a convenções internacionais, viabilizando comparações entre países.

Os especialistas estrangeiros, que vêm sendo convidados ao país nos últimos três ou quatro 
anos, são unânimes em encorajar a entrada do Brasil no círculo das nações em que se pesquisa 
sistematicamente nessa esfera. Eles também são os primeiros a tranqüilizar que a simples 
existência e análise de indicadores não encerra nenhuma ameaça à expressão artística e à 
gestão cultural. Mesmo porque os artistas não costumam ligar para números e a administração 
pública os usa em geral com mais moderação do que os pesquisadores gostariam.

1  Sociólogo da cultura pela USP, com pós-doutorado em Paris (EHESS) e Nova York (NYU). Professor titular aposentado 
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No caso do Brasil, os indicadores começam a ser sistematizados 
mediante a compilação e combinação de dados provenientes de 
vários levantamentos (recenseamentos demográficos e econômicos, 
pesquisas de orçamento domiciliar etc.). Quando esse trabalho 
estiver mais avançado, será possível construir um cenário um pouco 
mais fidedigno acerca da produção, financiamento, circulação e 
desfrute da cultura. Com essa moldura, pesquisas com focos mais 
dirigidos (por exemplo, acerca de livro e literatura, música e disco, 
patrimônio e turismo etc.) poderão ser feitas com mais segurança. 
Hipóteses mais precisas poderão ser formuladas nas centenas 
de estudos que lidam com as artes e que todo ano se fazem nas 
universidades nos âmbitos da história, da economia, da estética, da 
sociologia, da administração, das comunicações etc.

Mas, mais importante que seu uso em pesquisas, em si e por si, será sua 
utilidade como insumo para um melhor desenho, acompanhamento e 
avaliação de projetos e programas de governo na área. Assim como de 
ONGs e corporações privadas.

Louvável também a disposição recente do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de criar uma linha 
de empréstimos ao setor, alertando para as cadeias ou arranjos 
produtivos que precisam ser fomentados, ou mesmo “reinventados” 
(caso da música e do disco, cadeia devastada pela concorrência de 
novos suportes e pela pirataria). Para ser mais bem pensada nessa 
vertente econômica, dados numéricos confiáveis também são 
matéria-prima preciosa.

Em vista disso, imagina-se que o circuito composto de gestores 
culturais, artistas e demais grupos que acompanham a vida artística 
do país esteja festejando tal progresso. Será?

Doce ilusão. Há uma trava que dificulta o entendimento do 
que sejam e a boa acolhida que se precisa dar aos indicadores, 
e que anuvia as discussões. Acontece que estatísticas lembram 
economia, economia lembra lucro econômico, lucro econômico 
lembra interesse – palavra malquista no meio artístico erudito, 
onde é vista e sentida como ameaça à autonomia de criação, 
caminho inelutável para a massificação das artes. Ou então 
lembram burocracia e controle estatal, também preocupantes, 
pois, afinal, o século XX não conheceu detestáveis surtos de 
totalitarismo e censura?

Quando essas nuvens toldam as mentes, as resistências emergem. 
Uns dão de ombros, até sem saber por que, outros citam críticos e 
tradições culturais ainda fortes nos meios acadêmicos, para os quais 
a noção de interesse (qualquer que seja ele) não deve ter lugar nesse 

domínio. Há os que lembram que não existem estatísticas neutras, 
mas que elas supõem sempre intenções políticas a conhecer (e, de 
preferência, a combater). Há os que sustentam a transcendência da 
obra e seu primado sobre seu próprio criador, sobre o poder político 
e a burocracia, e sobre o desejo de lucro. O terreno fica minado por 
uma desconfiança de princípio de tudo o que lembre troca mercantil. 
A propósito, é saborosa a expressão de certo cineasta francês que 
dizia recusar recursos privados, alegando que só trabalhava com 
dinheiro “lavado pela República”: ou seja, o dos cofres de governo, 
pois o restante seria dinheiro “sujo”.

Há que se reconhecer que as pessoas em geral sensíveis a sons, 
palavras, imagens, movimentos, gestos e cores, que povoam o 
mundo das artes, não são as que mais vibram diante de uma tabela 
numérica. Até aí tudo bem, faz parte da vida e da distribuição 
natural e social das predisposições perceptivas e intelectuais, e é 
de todo recomendável que gente com tais sensibilidades variadas 
tenha posição de realce nas discussões e nas decisões da área. Mas 
imaginar que o simples cuidado com a mensuração de fluxos (de 
pessoas, de espaços, de equipamento, de dinheiro, de manifestações 
e eventos) possa encerrar algo de diabólico não é atitude tolerável 
entre adultos. Imaginar que a economia da cultura possa reduzir-se 
a estratégias mercadológicas e incentivos fiscais é outro disparate 
nada raro. Parece não ocorrer à maioria, nessas horas, que a mais 
centralizadora e estatal gestão da cultura precisa tanto de indicadores 
confiáveis quanto a mais liberal e privatista delas. Uma coisa não 
implica a outra.

Arte e entretenimento

O que é arte e o que é entretenimento? Levando-se essa distinção 
demasiado a sério – e não são poucos os que o fazem –, até que 
ponto as estatísticas culturais vão se preocupar ou não com o tempo 
que as pessoas consomem vendo telenovela, ou qualquer outro 
produto da ficção televisiva ou cinematográfica considerado de 
massa? De um ponto de vista mais rigoroso, não se pode entender 
hábitos culturais se não se indaga tudo o que as pessoas fazem em 
seu tempo livre, mesmo que se trate de práticas negativamente 
avaliadas por gente cultivada. Em outras palavras, a atenção com 
indicadores quantitativos ajudará certamente a desenvolver, entre 
técnicos e dirigentes culturais, um olhar para a cultura de massa, 
e não apenas para a erudita (que sempre foi sua praia e de onde 
muitos deles são nativos) e para a popular (hoje em dia celebrada 
como símbolo de autenticidade e de pluralismo de valores). Um 
olhar, enfim, que ao menos leve em conta a cultura de massa e a 
pense relacionalmente ao erudito e ao popular, como manda a 
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teoria. A propósito, é impressionante a carga depreciativa com 
que muito dirigente ou técnico de cultura se refere, por exemplo, à 
ficção televisiva, ignorando qualidades narrativas, inovações cênicas 
e mesmo o caráter interativo da telenovela brasileira. São virtudes 
que se podem constatar nos estudos que a olham sem preconceito, 
etnograficamente. 

Nem tudo o que é importante é mensurável, nem tudo o que é 
mensurável é importante. Esse truísmo deve alertar para o que 
de fato está em jogo quando se fala em indicadores culturais. Eles 
precisam ser construídos com rigor e ser abrangentes e confiáveis. 
Até que ponto as informações fornecidas por uma dada prefeitura 
são atuais e corretas, ou, ao contrário, defasadas? Por falar em 
municípios, lembre-se que o MinC é um dos ministérios mais 
distantes do contato direto com a realidade local, pois que quase 
se reduz, desde sempre, a um punhado de instituições sediadas no 
Rio de Janeiro e em Brasília (e obviamente às cidades importantes 
do Patrimônio Histórico), com raras iniciativas geograficamente mais 
amplas e nenhuma minimamente capilar.

Distanciamento similar isola as gestões estaduais de cultura da 
grande maioria de suas municipalidades, que, mesmo vizinhas, 
ignoram em geral o que cada uma faz.

Em um universo assim de tão escassas iniciativas conjuntas, e de 
tão pobre experiência de colaboração entre instâncias de governo, 
sinais de mudança aparecem felizmente. O Programa Cultura 
Viva é o melhor exemplo no apoio descomplicado que oferece a 
artistas e a grupos informais, em geral de classe popular, em regiões 
empobrecidas ou zonas de risco.

Alguns governos estaduais hoje se orgulham de projetos que 
disseminam apoios e estabelecem ligação com dezenas ou 
centenas de municípios, assim como algumas prefeituras mais ágeis 
já construíram redes de fomento cultural com boa cobertura de seu 
território e de sua população. Isso tudo pode parecer elementar, 
mas é algo que apenas está começando no Brasil. Para seu reforço, 
indicadores são importantes, e é pelo alcance de públicos mais 
amplos e mais carentes que se fará o vínculo entre a política cultural 
e outras políticas sociais que com ela se relacionam, como a de 
educação. Tal evidência já foi felizmente constatada por políticos e 
dirigentes ligados a diferentes partidos políticos, mas engajados em 
aumentar a eficiência da gestão cultural.

E aí se toca em outro ponto que está assustando os eruditos inquietos 
com as novas justificativas da ação cultural de governo. Os discursos 
acerca de política cultural no Brasil hoje estão em consonância com 

o que pregam a Unesco e outras agências internacionais. São fontes 
que salientam que a cultura tem contribuição a dar em matéria de 
geração de emprego, distribuição de renda, reforço educacional, 
eficácia terapêutica (física e mental, para crianças, moços e velhos), 
combate ao racismo, regeneração do meio ambiente e o que mais 
seja. Creio que é quando alguma exigência “externa” dessa natureza 
está em jogo que o monitoramento de projetos culturais tende a ser 
uma realidade.

Mas, será que alguém pode ver aí uma ameaça, qualquer que seja 
ela, para a liberdade de criação artística ou para a qualidade do que 
se oferece? Estará aí alguma restrição potencial ao desfrute? Será 
que a cidadela erudita é assim tão frágil?

A resposta é não. No presente patamar de industrialização e de 
abertura a mercados internacionais, o consumo material que as 
classes com médio ou alto poder aquisitivo podem ter no Brasil é 
imenso. O mesmo pode ser dito das alternativas de filmes, livros, 
espetáculos, exposições etc. nas metrópoles e nas grandes cidades, 
como se constata pelos guias de programação publicados pelos 
principais jornais e revistas.

Acredito que indicadores culturais interessam mais imediatamente 
a três grupos dentro do circuito especializado. Primeiro, os 
estatísticos e técnicos envolvidos na sua construção e divulgação; 
segundo, os pesquisadores acadêmicos cujas teorias reclamam 
a existência e o uso desses indicadores; e, terceiro, os gestores 
culturais empenhados em que seus projetos não morram no 
esquecimento ao final de cada mandato.

A descontinuidade político-administrativa: eis aí um risco real, que 
uma melhora na gestão cultural ajuda a minorar. Acompanhamento 
e avaliação pública de projetos governamentais são práticas a ser 
fomentadas com urgência e vigor na área cultural.

O espaço da cultura erudita opera através de sutis mecanismos de 
exclusão, por meio dos quais reafirma seu caráter “de elite”. Conhecer 
como eles produzem tais efeitos de “exclusividade” e atravancam o 
desenho de políticas mais democráticas para a cultura é uma pré-
condição para dar à produção de indicadores culturais a relevância 
que merece. Em suma: indicadores são ingredientes indispensáveis, 
para usar sem medo!

Text Box
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