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Na recente polêmica sobre a política cultural do governo, notou-se uma grande agitação do setor 
artístico. Foram principalmente artistas - no caso, cineastas - os primeiros a se levantar contra o 
que qualificaram como dirigismo cultural, evocando alguns dos piores representantes do 
fenômeno na falecida União Soviética. E foram também de artistas as vozes que se ergueram 
contra o primeiro protesto, compreendendo a posição inovadora do governo, na questão. Artista é 
assim. A própria criação depende desse espaço em que medra a polêmica.  
 
As diferenças entre os dois grupos não são profundas. Há pontos essenciais, inclusive, em que 
todos deverão concordar. A Arte - assim mesmo, com maiúscula, porque ela merece - tem de ser 
considerada a partir de sua própria natureza específica, em qualquer política cultural lúcida. Ela é 
especial. Apresenta uma distinção fundamental em relação às demais atividades humanas que 
atendem às necessidades materiais porque a Arte atende, nada menos, aos interesses superiores 
do Espírito. As diferenças não dizem respeito à Arte em si mas à sua relação com o Estado. Tudo 
começou quando o artista do século passado descobriu que ela podia, ou até devia, comprometer 
sua arte com o interesse público.  
 
A concepção de arte engajada, comprometida social e/ou politicamente, brotou dos próprios 
artistas, particularmente dos escritores. Só depois, os burocratas se apropriaram dela para impor 
normas que julgavam convenientes.  
 
Foi o que aconteceu com o chamado realismo socialista, estética oficial do comunismo, de 
natureza normativa, conforme o estabelecido pelos burocratas ocupados da cultura na extinta 
União Soviética.  
 
É verdade que há uma exigência de participação social - no sentido de recriar na obra a verdade 
objetiva da sociedade ali retratada - por estetas marxistas respeitáveis, como Georg Lukacs, com 
seu conceito de realismo crítico exemplificado pelos grandes romancistas do século XIX. Mas a 
visão de Lukacs é qualificada e até sutil, em alguns aspectos. Assim, por exemplo, ajustada à 
visão histórica do marxismo, sua estética privilegia a narração, dinâmica e portanto dialética, 
sobre a descrição, estática e portanto metafísica. Contudo, o próprio Lukacs condena a liberdade 
formal assumida, por exemplo, por um artista também marxista como Brecht. As normas da 
"linha justa", impondo praticamente a obrigação do realismo, não poderiam ser digeridas por um 
artista cuja própria origem estava na vanguarda anárquica do início do século passado. Brecht é 
obrigado a argumentar contra a estética oficial, pois a própria dialética marxista exige para o seu 
teatro uma nova forma artística que possa expressá-la além dos supostos aristotélicos 
tradicionais.  
 
Compromisso e estilo, portanto, são preocupações autônomas. A teoria da literatura engajada foi 
formulada por Sartre em seu célebre ensaio "O que é a literatura?". Surpreendentemente, o 
existencialista Sartre exorta os escritores para um compromisso explícito. Mas tem o cuidado de 
excluir a necessidade de engajamento nas demais artes - música, artes plásticas, dança, e até a 
poesia - por considerar que seus elementos básicos de criação são objetos e não signos, com 
acontece com a prosa. O compromisso está vinculado essencialmente ao significado ostensivo, à 
denotação.  
 
Os escritores que justificaram a doutrina sartreana do engagement, numerosos entre os melhores 
do século passado, experimentavam o sentimento de que esse compromisso é necessário à obra 
de arte para que ela tenha um sentido na totalidade do mundo em que vivemos, ou seja, em 
palavras mais simples, para que ela, em suma, não se reduza a um bombom de luxo.  
 
Evidentemente, porém, essa é uma questão de foro íntimo, faz parte da intimidade mais funda do 
artista como ser humano. Ninguém pode decidir em que medida ele deve sujeitar a sua essência, 



que é sua arte, à circunstância do mundo injusto em que vive. Ele sabe, em princípio, que a Arte 
não pode ficar sujeita a determinações externas, feito as normas burocráticas. O poder da Arte é 
que ela pode expressar não apenas os problemas sociais e políticos, mas simplesmente tudo; a 
arte é livre e aparentemente onipotente. Por sua própria natureza, ela não pode suportar tutelas.  
 
Os artistas que quiserem ligar sua obra a uma determinada visão política, por exemplo, têm de 
ser livres para fazê-lo, sem a prevalência de preconceitos ideológicos. Os que quiserem 
simplesmente se omitir da questão em função de outras que considerem mais profundas, deverão 
ter, naturalmente, os mesmos direitos.  
 
Entretanto, as necessidades próprias do administrador, ou burocrata, de oficializar uma política 
cultural, dentro dos interesses do segmento que representa, levam-no a tender para uma cultura 
política específica, como se ela fosse a expressão de alguma objetividade hegemônica. Trata-se 
de um equívoco. Uma política cultural sensata não deve impor uma cultura política, sob pena do 
que já se viu, de sobejo, em tantas partes do mundo.  
 
Qualquer "política cultural" manifesta a visão que o poder ativo tem da cultura. A "política 
cultural" vigente no governo FHC colocava os critérios de escolha do projetos inteiramente nas 
mãos das empresas que poderiam desviar para a produção cultural parte do dinheiro devido ao 
Imposto de Renda. Essas empresas, principalmente as maiores, para as quais esse benefício fiscal 
interessava mais do que a mera sonegação, praticamente orientaram, sem restrições, a produção 
brasileira de cultura nas duas últimas décadas. Isso instalou também uma espécie de dirigismo, 
embora mais sutil. O dinheiro era público, mas os critérios, privados. Como, naturalmente, não se 
faz nada sem vantagem, esses critérios das empresas tinham mais a ver com a promoção, as 
vantagens que o patrocínio, teoricamente, poderia lhes propiciar do que o interesse público real. 
Outros interesses, os da publicidade, da propaganda, foram os preponderantes. A cultura tinha de 
se subordinar aos jogos do mercado - e a Arte, inevitavelmente, foi constrangida por limites 
prejudiciais. Sua liberdade também foi condicionada.  
 
Diante de tal imbróglio, é preciso perguntar: será que uma "política cultural" é realmente 
necessária? Parece, mas não é tanto. Se for inevitável, o melhor é que sua formulação seja a mais 
geral, mais ampla possível, mesmo que seja algo vaga ou imprecisa. Conceitos muito definidos 
geram uma postura totalitária, na prática. Esse, aliás, é o defeito do excesso de reuniões e 
discussões sobre os conceitos de política cultural; detalham demais quando tudo o que se precisa 
são dos princípios gerais que indiquem o espírito, invoquem a responsabilidade, mas não 
sufoquem, com o rigor mortal das definições, a liberdade criadora de nossos artistas.  
 
Na verdade, o explosivo documento da Eletrobrás sobre seus novos critérios de patrocínio, 
orientada pela Secom, que agitou os artistas e justificou o primeiro protesto, peca exatamente ao 
especificar demais. A intenção dos novos critérios seria a de "valorizar patrocínios a projetos que 
tenham forte conteúdo de inclusão social, de valorização da cultura popular, de promoção da 
cidadania e do desenvolvimento social das comunidades de baixa renda". Ou seja: tudo aquilo que 
o governo, não a Arte, tem de fazer. Ao estabelecer critérios que dizem respeito ao conteúdo das 
obras, o sapateiro subiu acima das chinelas.  
 
O dirigismo cultural tenta se justificar pela racionalidade que seria intrínseca à História. Para não 
ir "na contramão da História" - expressão própria da concepção hegeliano-marxista, mas que, de 
tão aparentemente poderosa, foi apropriada por quase todas as correntes de pensamento, 
inclusive o histórico, depois da queda da URSS. Havíamos chegado ao "fim da História", mas, 
paradoxalmente, qualquer confronto com o pensamento neoliberal passou a ser imediatamente 
acusado de estar na "contramão da História".  
 
 
Nos anos 20, Max Nordau escreveu um livro para denunciar os artistas modernos de seu tempo, 
como loucos. Ele faz um diagnóstico psiquiátrico implacável daqueles artistas, apontando 



pretensos sintomas de loucura em suas obras. Nordau não é mais levado a sério, mas sua reação 
em face da arte e dos artistas não desapareceu de todo. Aparentemente alguns continuam a 
acreditar no seu diagnóstico. A expressão "contrapartida social" para designar a exigência de uma 
espécie de obrigação de participar do esforço governamental pelo avanço social no país, é 
bastante infeliz. Lembra a imposição de serviços comunitários aos culpados de transgressões 
leves às regras da sociedade. O cidadão transgride mas não vai para a cadeia, porque dá uma 
contrapartida social ao delito praticado. Fica parecendo até que a atividade artística deve, de 
algum modo, ser "punida" de maneira semelhante, pela tal contrapartida.  
 
Por outro lado, avaliar corretamente a arte não é esquecer o resto. Os esteticistas, alguns deles 
pelo menos, têm essa tendência: por outro lado, os sociologistas têm uma postura oposta. Os 
dois lados têm suas razões: a Arte é intocável e o problema social deve ser resolvido. Reconhecer 
isso, no Brasil, é uma necessidade que não tem nada a ver com a transcendência da Arte. A 
importância de um programa fome zero é fundamental; é preciso primeiro comer, para depois 
usufruir o gozo estético - para parafrasear Brecht. A primeira missão dos governantes é atender 
às necessidades inferiores da matéria; trata-se do que simplesmente nos mantém vivos. É 
evidente que o programa social do governo certamente deve ter prioridade sobre o resto, 
inclusive sobre a cultura e portanto sobre qualquer projeto artístico, como a preservação do atual 
florescimento do cinema brasileiro, cantado ultimamente em prosa e verso, mas que não enche a 
barriga de ninguém.  
 
A solução dos problemas sociais não depende absolutamente da produção artística; é uma tarefa 
de todos nós, inclusive os artistas. Mas não se pode condicionar a atividade artística a objetivos 
exteriores a ela própria porque a Arte só é transcendental porque é livre. Prefiguração do reino da 
liberdade, ela pode tornar-se, em certas circunstâncias, inimiga do Estado. Mas nunca do povo, 
pois é, por vocação libertária, sua aliada natural. 
 
Gazeta Mercantil - 16/5/2003 


