
SALVADOR SÁBADO 5/2/2011 32
DEBATE Especialistas e intelectuais discutem a dicotomia entre o que é erudito ou popular e o uso ideológico destes conceitos

O eterno desafio de se fazer arte e produzir cultura
THIAGO FERNANDES

“A cultura é a regra, a arte é a
exceção”. A frase é dita pelo ci-
neastafranco-suíçoJean-LucGo-
dard durante a narração de um
filme curto, de pouco mais de
dois minutos, que ele produziu
em 1993. Je vous salue, Sara-
jevo é um exercício de monta-
gem cinematográfica e de re-
flexão sobre a importância e o
papel da arte e da cultura livres

para o pleno exercício da cida-
dania de qualquer povo.

É essa frase também que o
professor e pesquisador em co-
municação e cultura Sérgio So-
breira usa para resumir seu pen-
samento sobre a dicotomia que
muitos veem entre manifesta-
ções populares e aquelas clas-
sificadas como eruditas. “A arte
não tem preocupações com vi-
sões ou distinções culturais. A
manifestação artística está mais

preocupada em falar de si do
que incluir socialmente”.

Nesse sentido, ele entende
como falsa e até mesmo per-
niciosaessadivisão.“Existehoje
uma sobrevalorização do que é
considerado popular e a persis-
tência desse pensamento só in-
teressa a posições ideológicas”,
adverte.

A visão do dominador sobre-
põe-se à do dominado, nos en-
sina a história. E Sobreira apon-

ta que foi a partir desse princípio
que se estabeleceu no Brasil es-
sa distinção. “Foi com a chegada
dos portugueses, com sua visão
de que eram detentores de uma
cultura superior. Mas já pode-
mos dizer que isso é uma visão
anacrônica”, diz, e complemen-
ta: “Essa postura é influenciada
por uma visão ideológica de que
a verdadeira cultura viria de se-
tores não ‘contaminados’ pelo
dinheiro”.

Indiferente a essa distinção, o
professor aponta como positivo
o direcionamento demonstrado
pela ministra da cultura Anna de
Holanda para norteamento de
sua atuação. Em seu discurso de
posse, ela declarou que preten-
de restituir o artista ao lugar de
centro da política cultural. “É cla-
ro que é importante debater cul-
tura, mas é preciso tomar cui-
dado para que a arte não se
submeta à política social”.

Diálogo
A visão de Sobreira é compar-
tilhada em grande parte pelo
pesquisador e membro titular
do Conselho Estadual de Cultura
NelsonPretto.“Nós temosaten-
dência em fazer essa dicotomia,
que a meu ver é falsa”. Ele res-
salta, no entanto, a importância
da existência dessa ideias de
“erudito” e “popular” enquanto
polos para gerar uma tensão
conceitual de onde surge o que
chamamos de cultura. “É do diá-
logo permanente entre essas
manifestações”.

Diálogo e não equilíbrio, res-
salte-se. “É um equívoco querer
equilibraressespolos,buscar re-
duzir diferenças para se chegar
a um consenso. Quanto maior o
conflito, mais cultura estou pro-
duzindo”. Nessa perspectiva,
ele defende que não existe “A”
cultura, mas sim “as culturas” e
é nessa perspectiva que a ques-
tão deve ser encarada.

Diálogo é também a palavra
usada pelo secretário estadual
de Cultura e doutor em socio-
logia Albino Rubim para falar
sobre o tema. “Também vejo
como falsa essa dicotomia. Mui-
tas vezes a arte considerada de
vanguarda se alimenta de ma-
nifestações populares que antes
nem se percebia como cultura,
que antes só dizia respeito à arte
nobre, do cavalete”.

Assim, ele defende o enten-
dimento de que a cultura en-
globa os “saberes e fazeres da
população, não só eruditos,
mas o cotidiano do povo”. Ru-
bim diz ainda que é esse o prin-
cípio norteador de sua gestão à
frente da pasta. “A meu ver, o
papel do Estado é promover a
diversidade,semessadivisãode
‘cultura tal e cultura tal’. É pre-
ciso promover o diálogo. É pre-
ciso fugir dessas visões simpli-
ficadoras que não dão conta da
realidade”.

Sobreira relata que, apesar
davisãodessesgestores,avisão
dicotômica encontra ressonân-
cia na formulação de políticas
oficiais, que por vezes tendem a
valorizar o que é considerado
“autêntico” ou original, descon-
siderando a dinâmica de in-
fluências que existe em quais-
quer manifestações culturais.
Como exemplo, ele cita inicia-
tivas como as que pretendem
preservar uma aura de pureza
da cultura negra, desconside-
rando que foram reinventadas
em solo brasileiro ao longo dos
anos. “São tradições que sofre-
ramreleituras.Nãohácomodei-
xar de ser influenciada pelo da-
do local. Não existe isso de ‘pu-
ro’ e ‘não-puro’”.

Educação
Um aspecto em que há una-
nimidade no setor é quanto à
importância da educação como
fator determinante para a pro-
moção da diversidade cultural
de qualquer povo. “Não se pode
dissociar uma coisa da outra”,
defende Sobreira.

Nelson Pretto diz que esse é
caminho para que as pessoas
possam reconhecer os seus sa-
beres, sejam eles considerados
eruditos ou populares. “Sobre-
tudo esse é o caminho para a
verdadeira promoção da diver-
sidade e da própria cultura”.

No filme, Godard também
alertou para o risco de se perder
de vista a diversidade, conse-
guidacomaeducaçãoassociada
a outro valor fundamental, a
liberdade: “Há a regra de querer
a morte da exceção”. Para ele,
esse é o caminho que seguem os
regimes que buscam impor uma
única visão a todos.
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Miro, ceramista da cidade de Maragojipinho, um dos celeiros da arte popular do Recôncavo baiano, referência na produção de objetos decorativos e utensílios de barro

Marco Aurélio Martins / Ag. A TARDE / 22.7.2010

E a expressão da arte erudita, aqui representada pelo maestro Julio Medaglia, num exercício de regência da Orquestra Sinfônica da Bahia, no ano passado

“É um equívoco
buscar reduzir
diferenças. Quanto
maior o conflito,
mais cultura estou
produzindo”

NELSON PRETTO, professor

O universal e regional como conceitos
A discussão sobre a dicotomia
entre cultura popular e erudita
traz consigo um confrontamen-
to que também é objeto de re-
flexão de muitos pensadores da
área, que é a diferenciação dos
conceitos de “universal” em
oposição ao “regional”.

“Um dos perigos de se colocar
em lados opostos essas ideias é
se fechar no próprio umbigo,
deixar de considerar ideias no-
vas por não pertencerem à sua
experiência próxima”, diz o pro-
fessor Nelson Pretto.

Como exemplo inspirador de
como se pode fugir dessa ar-
madilha, ele cita o ex-reitor da
Universidade Federal da Bahia,
já falecido, Felippe Serpa. “Uma

vez perguntaram a ele o que
queria que a Universidade fos-
se. Ele respondeu somente:
Glauber Rocha”.

Nelson diz que, com a frase,
“a universidade deve ser Glau-
ber Rocha”, Serpa queria mos-
trar como era necessário seguir
o exemplo do cineasta no sen-
tido de, utilizando-se de uma
temática e de elementos pró-
prios de sua terra, ser capaz de
transcendereconseguirabordar
temas universais.

Pioneirismo
Tendo produzido a maior parte
de suas obras-primas entre os
anos 1960 e 1970 do século
passado, Glauber, não por aca-

so, é fruto direto de um mo-
mento de efervescência cultural
na Bahia, promovida em grande
parte dentro da Ufba, liderada
pelo reitor Edgard Santos.

Pioneira no Brasil na adoção
de cursos de arte, teatro e dança
como produtores de conheci-
mento, a universidade baiana
foi o palco principal onde se dis-
cutiam movimentos culturais
que resultaram no próprio Ci-
nema Novo e na Tropicália.

“Desde essa época, nós sem-
pretivemosumaimensariqueza
cultural na Bahia”, destaca Al-
bino Rubim. “E numa produção
que não distinguia o regional do
universal, o popular do erudi-
to”, complementa.

Para Nelson Pretto, atual-
mente, as possibilidades de in-
tercâmbio proporcionados pe-
las novas tecnologias são uma
nova oportunidade para apro-
fundar o diálogo entre diversas
experiências em todo o mundo,
formando o que ele chama de
caldeirão cultural. “Hoje temos
como conhecer e trocar expe-
riências de uma forma nunca
antes possível na história da hu-
manidade”, ressalta.

Nessa perspectiva, o uso das
redes é a espinha dorsal para a
promoção da diversidade de on-
de surge a cultura. “É a partir
dessa troca de saberes que se
cria o conhecimento”, assegura
Nelson.

Um aspecto em que
há unanimidade
no setor é quanto
à importância da
educação como
fator determinante
para a promoção
da diversidade
cultural do povo


