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DEBATE Em um país
marcado por
disparidades sociais,
o lugar da cultura e
o papel das políticas
públicas alimentam
as discussões

Luxo cultural
THIAGO FERNANDES

Base da definição de qualquer
política cultural, o equilíbrio en-
tre os conceitos da chamada cul-
tura popular e aquela conside-
rada muitas vezes como “alta
cultura” ou “cultura de elite” é
tênue ou até mesmo inexisten-
te. São abstrações que servem,
muitas vezes, a interesses ou-
tros que não os próprios da dis-
cussão intelectual, como a de-
fesa de pontos de vista ideo-
lógicos a respeito de que tipo de
manifestação artística deve ser
valorizada por um grupo, so-
ciedade, quase sempre por
meio de incentivos públicos.

No Brasil, essa discussão é
recorrente, nunca tendo, de fa-
to, deixado a pauta de debates
de pesquisadores e estudiosos
desse campo, além de quem, de
uma forma ou de outra, está
envolvidooué influenciadopela
discussão. Em recente artigo pu-
blicado no jornal Folha de S.
Paulo, a atriz Fernanda Torres
trouxe de volta o tema.

Em sua reflexão, defendida
no texto Elite, predomina hoje
no Brasil uma visão de que “so-
mente as manifestações de
massa fazem sentido porque se
justificam como mercado. Eru-
dição é um crime”. Segundo seu
raciocínio, somente o fato de
“ser considerado parte da elite
virou ofensa das mais graves”.

Questões históricas
Em grande parte, esse posicio-
namento relativamente comum
se deve à influência exercida
nesse debate por questões co-
mo as buscas históricas por re-
paração social, além de postu-
ras afirmativas de identidade.

Todas legítimas e necessá-
rias, mas que, na visão de mui-
tos especialistas, por vezes con-
ferem vieses ideológicos à aná-
lise da cultura entendida como a
reunião de hábitos, costumes e
fazeres de um povo ou comu-
nidade, independentemente de
serem considerados “favorá-
veis” a um ou outro grupo es-
pecífico.
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