
pós uma década de crescente
incentivo à produção cultu-
ral, que agonizara na era Col-
lor e custou a reerguer-se, o
Brasil enfrenta uni problema

decorrente desse processo: a falta de
acesso às obras.

A pesquisa O Hábito de Lazer Cultura!
do Brasileiro (Ipsos/Fecoraercio) revelou
que, em 2007,94% dos entrevistados não
foram ao teatro, 92% não foram a nenhu-
ma exposição, 83% não foram ao cinema
e 80% não foram a shows de música.

O mercado editorial, que publica 1,2
mil títulos por mês, também não encon-
tra eco nos leitores. Basta dizer que cer-
ca de mil municípios não possuem bi-
bliotecas, fonte de acesso a quem não
tem dinheiro para entrar numa livraria.

A concentração de renda, marca registra-
da do País, estende-se para o universo
cultural e faz com que a produção sofra
do mal da invisibilidade. A pesquisa O
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na Região Metropolitana de São Paulo, fei-
ta pelo Centro de Estudos da Metrópole,
do Cebrap, mostrou o quanto também o
mapa dos equipamentos culturais cria
um enorme contingente de excluídos.

Tais retratos parecem fazer com que,
pouco a pouco, os investidores capazes de
girar a roda cultural atentem para o des-
compasso entre produção e acesso. Foi
com base na pesquisa do Cebrap, realiza-
da por Isaura Botelho e Maurício Fiori,
que a Votorantim, por exemplo, criou
uma política de patrocínios voltada ape-
nas ao acesso. Sinal de que, para além das
políticas ensaiadas pelo Ministério da
Cultura (MinC), empre-
sas privadas, beneficia-
das pelas leis de renún-
cia fiscal, também ten-
tam desfazer esse nó.

O edital deste ano,
encerrado na sexta-feira
8, recebeu nada menos
que 2,1 mil inscrições.
Estaria o Brasil entran-
do num novo ciclo e
deixando de ver as polí-

ticas de cultura como algo a serviço, ape-
nas, dos artistas e produtores? Há quem
acredite que sim. "Só faz sentido a pro-
dução se houver gente que possa apre-
ciá-la", diz Lárcio Benedetti, gerente de
desenvolvimento sociocultural da Voto-
rantim. "É claro que isso só é possível,
neste momento, porque há incentivo à
produção. Mas, hoje, ela está represada."

O edital da empresa oferece 4 mi-
lhões de reais por ano a projetos cola-

dos à idéia de demo-
cratização cultural.
Hoje, há 50 iniciati-
vas apoiadas. "Leva-
mos em conta, por
exemplo, se é gratui-
to e se acontece em

lugares carentes de equipamentos cul-
turais", enumera Benedetti.

A Petrobras, o maior investidor do setor
no Brasil, reformulou seu concurso este
ano para tentar aumentar a visibilidade
das coisas que apoia. Uma nova categoria,
chamada "cultura digital", que aposta na
tecnologia corno nova janela, contempla-
rá projetos voltados à difusão. "Você pode
gravar um CD em casa. Mas quem vai
ouvi-lo?", pergunta Eliane Costa, gerente
de patrocínios da empresa.

No caso do CD, a produção pode ser
caseira. Mas, e no cinema, atividade de-
pendente de recursos na casa do milhão?
A Petrobras, principal apoiadora de lon-
gas-metragens nacionais, patrocina tam-
bém 60 festivais de cinema. Levando-se
em conta que 92% dos municípios brasi-
leiros não possuem sequer urna sala de
exibição, a quantidade de festivais chega a
soar irônica. "Pode parecer excessivo, rnas
é o único modo de os filmes circularem.
O governo não pode interferir na questão
principal, que é o gargalo da distribuição.
Patrocinamos filmes que ficam quatro
dias em cartaz", argumenta Eliane Costa.

Se, em 1998, oito filmes nacionais fo-
ram lançados no circui-
to, em 2003 esse núme-
ro tinha saltado, graças
à Lei do Audiovisual,
para 23 e, em 2007, es-
trearam 83 títulos. O
público, por sua vez,
caiu à metade de 2003
para 2007. Os números
(gráfico à pag. 59) tor-
nam inevitáveis algu-
mas perguntas. Existe



uma demanda por filme brasileiro no pró-
prio País? Como convencer os donos de
salas a exibir filmes nacionais se eles sa-
bem que Batman tem retorno garantido e
o filme brasileiro é sempre um risco?

"Há tantos fatores que incidem sobre
esse negócio que não é possível tratar a
questão de maneira simplista", responde
Manoel Rangel, presidente da Agência
Nacional do Cinema (Ancine). "Toma-
mos uma série de medidas, como o Prê-
mio Adicional e Ren-
da (ligado ao desempe-
nho do filme das salas),
mas não podemos nos
esquecer de que só
uma cinematografia,
no mundo, tem as es-
truturas mundiais de distribuição", diz, re-
ferindo-se, claro, aos Estados Unidos.

A batalha por espaço nos miultiplex é,
de fato, mundial. O cinema argentino, tan-
tas vezes citado como exemplar, tem 10%
do mercado interno. O brasileiro tem 11%.
A França, dona de urna política de prote-
ção ao filme nacional em vigor há seis dé-
cadas, é um dos raros países a conseguir
uma taxa de ocupação na casa dos 30%.

"O mercado tem certas regras e elas são
diferentes das do acesso", pondera Ran-
gel, para, em seguida, lembrar do vale-
cultura, proposto pelo M i n C . O vale-
cultura, ao mesmo tempo que subsidia a
possibilidade de acesso, injeta dinheiro
no mercado. É um eixo estruturante."

O vale-cultura, à espera da chancela
das áreas econômicas do governo, fun-
cionaria nos moles do vale-refeição, ou
seja, as empresas teriam um subsídio
para fornecê-lo aos funcionários. O me-

canismo permitiria que o públi-

co fosse ver o que deseja, e não aquilo
que alguém definiu corno "bom", como
muitas vezes acontece nos programas
de difusão levados à periferia.

A pesquisadora Isaura Botelho lem-
bra que, na França, quando teve início
o trabalho de expansão dos produtos
culturais, nos anos 60 e 70, o resultado
não foi, nem de longe, o esperado. "Ve-
rificou-se que essas políticas privile-
giam quem já é consumidor e, em razão
dos subsídios dados pelos poderes pú-
blicos, passam a ir mais ao teatro, com-
prar mais livros, assistir a mais concer-
tos, e assim por diante", explica.

Descobriu-se então que, para atrair
um novo público e incorporar setores
da sociedade ao sistema cultural, era
preciso aceitar a diversidade, borrar as
fronteiras entre o que se convencionou
chamar de erudito e popular.

Também é preciso preparar o público
para certas coisas. Gosto, muitas vezes,
está atrelado a hábito. Entra nessa lógica,

por exemplo, a distribuição aleatória de
livros. As campanhas de doação, por mais
simpáticas que sejam, caem muitas vezes
na lógica do "para os pobres o que a clas-
se média não quis" ou deixam cair
William Faulkner nas mãos de quem
nada lera antes. "Sou descrente das cam-
panhas de distribuição de livro na praça.
Isso só tem validade na mídia. O papel de
formação, de criação do hábito da leitura,
ainda cabe à biblioteca", defende Maria
Augusta Cesarino, superintendente de bi-
bliotecas públicas de Minas Gerais.

No Brasil, até em decorrência do modelo
da patrocínio, via Lei Rouanet, tem se no-
tado a inclusão da periferia por meio de
programas com viés assistencial. Há de
oficinas à inclusão de jovens carentes em
grupos profissionais de teatro ou dança.

O Instituto Pombas Urbanas, selecio-
nado em 2007 no edital da Votorantim,
caminha nesse trilho. O grupo promo-
ve curso de teatro para jovens carentes,
oficinas de capacitação técnica e exibi-
ção de peças em locais públicos. Esse é
um aspecto da discussão. Mas há outro.

"Nos interessa também propiciar o
acesso da população a experiências ar-
tísticas. Queremos que o jovem da pe-
riferia possa assistir a uma boa peça, a
mesma peça que o público de classe
média paga para ver", pontua Benedet-
ti, da Votorantim.

A renda, sem dúvida, é empecilho
dos mais significativos para o acesso.
Mas há, também, a falta de hábito, con-
seqüência de anos de descaso, de ausên-
cia de políticas públicas. E, enquanto o
Brasil não vir o que o Brasil produz, a
cultura estará manca.
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