
Cultura pode ser vista como mero produto? 
Alexandre Staut 
  
O faturamento do setor cultural em todo o mundo quadruplicou nas últimas três décadas, segundo 
dados da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Ainda 
que este seja um dado positivo, omite alguns perigos.  
 
Muitas vezes, a cultura tem sido tratada como um mero produto. O impacto desta política pode 
afetar manifestações de nações, povos e etnias, interferindo na sua originalidade e até mesmo no 
seu papel de construção da identidade de cada grupo.  
 
Um mundo plural 
  
Diversidade cultural é tema de discussão da Unesco frente às ameaças da globalização 
 
O comércio mundial de bens culturais - cinema, fotografia, rádio e televisão, literatura, música e 
artes visuais - quadruplicou nas últimas três décadas. Para se ter uma idéia desse montante, os 
rendimentos mundiais passaram de US$ 95 bilhões em 1980 para mais de US$ 380 bilhões em 
1998. Cerca de quatro quintos desse fluxo têm origem em um restrito grupo de 13 países. Entre a 
elite mundial cultural que dita o bom gosto nas expressões artísticas a serem consumidas ao 
redor do planeta, encontram-se empresários dos estúdios de cinema de Hollywood e de 
Bollywood, a empresa com sede em Bombaim que concentra a produção cinematográfica indiana. 
O núcleo americano come a metade ocidental da maçã e o indiano, a oriental.  
 
Filmes produzidos nos Estados Unidos são vistos por 2,6 bilhões de pessoas por ano. Os indianos, 
por 3,6 bilhões. Só no comércio audiovisual com a União Européia os EUA obtiveram lucros de 
US$ 8,1 bilhões em 2000.  
 
Estes dados foram inseridos no relatório sobre o desenvolvimento humano publicado pelo 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento que teve como tema "A Liberdade Cultural 
no Mundo Diversificado". O resultado da pesquisa será homologado durante uma convenção das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em outubro.  
 
"No ambiente favorável para a desregulamentação de troca de bens simbólicos no mundo é como 
se a cultura fosse tratada como maçãs ou produtos da indústria automobilística pela Organização 
Mundial de Comércio (OMC), que é quem regula a troca de bens e serviços culturais", diz 
Leonardo Brant, presidente do Instituto Nacional de Diversidade Cultural e vice-presidente do 
International Network for Cultural Diversity.  
 
Para Brant, o impacto da cultura tratada como mercadoria anularia manifestações culturais de 
nações, povos e etnias, sua originalidade, espontaneidade, seu caráter identitário e simbólico. "No 
caso do Brasil, por exemplo, pode afetar do Maracatu à produção de potes de barro da mais 
escondida comunidade indígena, passando pela arte naïf e pela MPB", afirma.  
 
"Cultura em geral é um setor altamente lucrativo e de conteúdos com alto grau de suscetibilidade 
aos usos mais perversos, da propaganda ideológica ao merchandising", diz Brant. "Como envolve 
muito dinheiro, a cultura passou a ser a pauta do dia ao redor do mundo. As majors 
cinematográficas são tratadas como questão de Estado pela Casa Branca", completa.  

 
 
 
 
 
 
 



Leia Mais 
 
O desafio amplo de preservar 
Helena Jacob  
 
Se preservar a cultura material, representada pela arquitetura e pelas artes plásticas, por 
exemplo, já é tarefa das mais difíceis, imagine então cuidar de uma cultura que não se pode 
tocar.  
 
O mesmo Brasil que se assustou quando o escritor Gilberto Freyre afirmou no começo do século 
XX que a nossa culinária também era uma manifestação cultural está agora aprendendo a 
preservar seu patrimônio imaterial.  
 
Esta é uma categoria que, segundo resolução do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan), datada de 2003, corresponde ao conjunto de celebrações populares, saberes 
locais, técnicas que comunidades e indivíduos reconhecem como parte integrante de sua cultura.  
 
Um bom exemplo do que é patrimônio imaterial é a recente resolução que tombou o acarajé 
baiano. A cachaça e o queijo mineiro são os próximos da lista. Estes alimentos são parte da 
cultura brasileira, independente de onde e como sejam produzidos. Trata-se de bens culturais do 
nosso País, assim como as celebrações populares das festas juninas, a sabedoria das parteiras da 
região Norte, entre tantos outros de um território tão vasto e rico.  
 
Os saberes individuais e a experiência de vida também são patrimônios que não se pode tocar. 
São experiências, como os de Maria Leonda Kocoreuk, 93 anos, a primeira mulher de Ijuí, no Rio 
Grande do Sul, a tirar o título de eleitora no lugar, como gosta de contar em suas histórias.  
 
Contadora nata e dona de uma memória extraordinária, ela passa seus dias relembrando "causos" 
do passado para suas netas, bisnetas e aos alunos da escola Chico Mendes. O interessante é que 
suas histórias se cruzam com a história do lugar onde ela mora.  
 
Maria agora é parte do projeto "Tesouros do Brasil", organizado pela Fiat Automóveis. Visando 
preservar o patrimônio cultural brasileiro, a empresa está desenvolvendo projetos de incentivo à 
cidadania entre os estudantes do País. Mais de 617 escolas de todos os estados nacionais 
participaram do projeto em 2004. Seus alunos identificaram bens culturais carentes de 
preservação em suas cidades, tanto materiais quanto imateriais.  
 
Dos trabalhos enviados, foram selecionados 51 que vão se transformar em um livro com o mesmo 
título, com lançamento previsto para este ano.  
 
Marco Antônio Lage, diretor de comunicação corporativa da Fiat Automóveis, diz que foi ao 
observar a falta de atenção que se dá ao patrimônio histórico no País material e imaterial que a 
empresa resolver criar esta iniciativa de incentivo à ação educativa e preservacionista.  
 
Priscila Beltrame, consultora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, explica 
que esta hegemonia americana teria contribuído para que o mundo visse o Brasil como o "reino" 
de Zé Carioca e Carmen Miranda.  
 
Priscila diz que, como se não bastasse o impacto das majors americanas, a TV Globo apresenta 
um papel fundamental na construção da identidade brasileira.  
 
 
 
 
 



O desafio... 
  
"Estudantes que pesquisam e aprendem a amar o patrimônio brasileiro serão cidadãos mais 
completos", afirma Marco Antônio Lage, diretor de comunicação corporativa da Fiat Automóveis.  
 
A grande maioria, 83% dos trabalhos apresentados para "Tesouros do Brasil", identificou 
patrimônios materiais como por exemplo o Museu da Casa da Providência, em Mariana (MG), e a 
Igreja Ortodoxa Grega de Lins (SP). Entre o restante dos bens culturais reconhecidos, estão 
celebrações populares, festas realizadas por todo o território nacional, saberes de senhoras idosas 
e cantos de lavadeiras.  
 
Um dos destaques entre os projetos premiados está o das "Lavadeiras do Piauitinga", que traz à 
luz um dos caminhos mais antigos da cultura, a oralidade. Os alunos da 7ª série da Escola 
Estadual Senador Walter Franco de Estância (SE) pretendem preservar a tradição das cantigas, 
hábitos de trabalho e a história das lavadeiras das margens do rio Piauitinga. As lavadeiras foram 
convidadas a gravar um CD como parte da premiação. Além disso, houve a publicação de um 
álbum de fotos. Para dar continuidade ao projeto, os alunos estão produzindo um 
vídeodocumentário que contará esse legado popular nacional.  
 
Para José Amálio de Branco Pinheiro, professor do Centro de Estudos da Oralidade do Programa 
de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica da PUC-SP, mesmo que a cultura esteja 
sendo transformada diariamente por novas mídias digitais, a oralidade representa um processo 
natural de transmissão de conhecimento, embora complexo. "A escrita e oralidade se cruzam em 
um processo de constante tradução, em que a oralidade reconstrói a escrita e vice-versa", afirma.  
 
Outro trabalho premiado, a preservação da Memória Cultural do Distrito de Ribeirão Pequeno em 
Laguna (SC), valoriza o conhecimento de pescadores, a produção de farinha e cachaça, as roça de 
hortas e pomares, o artesanato e os "causos" de bruxas e assombrações, além de lendas 
contadas por todos moradores da cidade. A proposta dos alunos da Escola Estadual Gregório 
Manuel de Bem é publicar um livro sobre esse patrimônio.  
 
Em um planeta dominado pelas novas tecnologias, que aceleram a passagem do tempo e deixam 
pouco espaço para se apreciar patrimônios imateriais, pouco se sabe sobre a sabedoria do 
jornaleiro, do porteiro do cinema, ou de trabalhadores rurais do Piauí e seus "causos".  
 
Mas o resgate da cultura imaterial impressiona. Inspirado em uma frase de em Jesus-Martín 
Barbero, pesquisador da comunicação latino-americana, Pinheiro diz: "A velocidade do mundo 
tecno-hegemônico de hoje parece transformar tudo ao redor. Mas a capacidade da cultura de se 
transformar continuamente é ainda maior."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 2, 3 e 4 set. 2005, Fim de Semana, p. 1 e 2 
 


