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O termo "cultura" pode assumir dois significados: o conjunto de valores e idéias de um 
determinado grupo de pessoas; e as manifestações artísticas mais comuns em todas as 
sociedades, como o Cinema, a Música, a Literatura, o Teatro, a Dança e a Pintura. Nesse 
segundo caso, costuma-se distinguir a cultura popular da cultura erudita.  
 
A primeira é dotada de conteúdo mais facilmente assimilável, visto que menos exigente quanto 
à sensibilidade e à formação educacional do receptor. A segunda, mais elaborada, demanda 
um esforço de compreensão e apreciação que se constrói ao longo do tempo, exigindo a 
acumulação de um determinado conjunto de habilidades e um certo treinamento dos sentidos.  
 
Por essas diferenças, diz-se que a indústria cultural - ou seja, a produção e comercialização de 
produtos artísticos em grande escala, visando o lucro - concentra seu interesse sobre a cultura 
popular, que envolve menos riscos e mais potencial de venda.  
 
O início dos anos 2000 vê surgir, no Brasil, um fenômeno interessante: o da popularização da 
chamada cultura erudita e de algumas Ciências Humanas. Refiro-me à profusão de cursos 
livres, espaços culturais e publicações que têm tomado conta das grandes capitais nos últimos 
anos.  
 
Compreendendo todas as temáticas possíveis, desde as Artes até disciplinas como História, 
Filosofia e Psicologia, esses empreendimentos têm obtido uma crescente adesão da classe 
média urbana, atraindo pessoas de formação profissional diversa e background cultural idem. 
Têm como proposta declarada oferecer o prazer do aprendizado voltado unicamente ao 
interesse pessoal, ao mesmo tempo em que proporcionam um certo verniz cultural sempre 
bem-vindo numa sociedade na qual vigoram a competição e o desejo de ascensão.  
 
Se fosse possível desmembrar esta recente tendência em duas partes quase estanques - oferta 
e demanda -, poder-se-ia dizer que, do lado da oferta, está-se adaptando um produto - a 
cultura erudita e as Ciências Humanas, no caso - ao gosto de uma clientela maior. No formato 
de cursos, revistas, livros e palestras, está-se garantindo ao consumidor médio acesso a um 
tipo de mercadoria informacional da qual ele não foi historicamente acostumado a se 
apropriar.  
 
Já do lado da demanda, parece observar-se a construção de novos referenciais do que seriam 
objetivos e necessidades sociais para as camadas médias urbanas: a busca pela sofisticação 
cultural simboliza toda uma geração preocupada consigo mesma e não só voltada às 
obrigações formais da vida - trabalho, qualificação profissional, família -, mas ainda muito 
comprometida com o jogo de aparências dos espaços em que transita.  
 
De ambos os lados, e os termos que utilizei parecem deixar claro ("produto", "mercadoria", 
"clientela", "consumidor"), o crescente consumo da cultura - no sentido de que, finalmente, a 
chamada cultura erudita passa a ser embalada de maneira semelhante à cultura popular, 
destinando-se à fruição de um público relativamente amplo e heterogêneo. Neste processo, 
obriga-se a concessões de formato e linguagem em nome da acessibilidade, privilegiando a 
síntese e o didatismo.  
 
Ainda que tais concessões não agradem a alguns, ceder à lógica do mercado é pré-requisito 
para que iniciativas deste tipo tomem corpo. A nossa sociedade só domina a linguagem do 
consumo; é consumindo que consegue desmistificar o desconhecido e assimilar o diferente. A 
construção social dos desejos de consumo, que inclui carro, moradia e eletrodomésticos de 
todo o tipo, precisa abranger também a cultura para que esses cursos, livros e revistas 
floresçam e se mantenham.  
 
Trata-se de um jogo de mútua concessão: o cidadão comum cede ao experimentar pílulas de 
erudição, a qual não estava habituado; e parte da intelectualidade concorda em vergar-se à 



lógica do consumo na tentativa de despertar o interesse por certos assuntos e disseminar seu 
conhecimento.  
 
Dessa forma, fica claro que o consumo da cultura só pode vigorar em uma sociedade em que 
há uma cultura do consumo (cultura entendida, desta vez, na primeira acepção descrita no 
início deste texto). Ou seja, numa sociedade em que as relações entre pessoas, saberes e 
instituições são mediadas pelo mercado, e na qual quase não existe limite a quem possa 
consumir e ao que possa ser consumido.  
 
Numa cultura do consumo, a intermediação que cursos, livros e revistas fazem entre um 
público mais amplo e a cultura erudita só pode ser julgada por critérios inéditos, diferentes 
daqueles que constituem o cânone tradicional - tanto da Academia, imersa em digressões 
teóricas, quanto do próprio mercado, voltado a avaliações pragmáticas. Há que se chegar a um 
meio-termo que viabilize a transmissão acessível de um conhecimento mais elaborado sem, 
contudo, banalizá-lo.  
 
Analisando sob esta óptica, fica evidente que o fenômeno da "erudição para todos" não ocorre 
em um vácuo. Sua incorporação à lógica do mercado e do consumo reflete e projeta mudanças 
sociais, culturais e econômicas. Não é um mero produto à venda no mercado, empreendimento 
empresarial avulso da lógica de nossos tempos. É, ao contrário, sinal claro de que o mundo do 
consumo dialoga com a sociedade, seus valores, suas idéias, transformações e manifestações 
artísticas. Dialoga com sua cultura, em resumo, nos dois sentidos que a palavra pode assumir.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 19, 20 e 21 maio 2006, Fim de Semana, p. 5.  
 
 


