
A excepção cultural 

 

 

A necessidade de distinguir e proteger os bens culturais, também conhecido como 

excepção cultural, tem intenções positivas, mas podemos também encontrar nesta 

forma de olhar a cultura alguns aspectos que se podem tornam perversos, como 

alertou Mário Vargas Lhosa num artigo intitulado “Razões contra a excepção cultural”. 

 

Associado ao argumento que os bens culturais não devem ser entregues e 

abandonados às leis da oferta e da procura do mercado, sob pena de serem 

degradados, abastardados e perderem a sua originalidade e o seu valor estético, está 

também, a ideia de que a causa de uma possível indistinção do produto cultural, em 

relação a outros produtos industriais ou comerciais, é a opção de utilização de um 

discurso apelativo, alternativo e estratégico com que se comunica esse produto ao 

público, ou seja na aplicação de técnicas de marketing na promoção de uma actividade 

ou produto cultural.  
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Ao aceitarmos a necessidade de defender e proteger os bens culturais da indistinção, 

estamos a afirmar que a cultura e a liberdade são incompatíveis e assim, será para 

alguns, o nacionalismo cultural que se apresenta como solução.  

 

Estamos deste modo a defender que o público deve ser orientado no bom gosto e no 

sentido da qualidade. Até aqui, estamos de acordo. Mas, qual será o caminho a tomar? 

Será subsidiar e privilegiar as “criações genuínas” e penalizar aquelas que se considere 

“medíocres” ou mesmo “más”. A pergunta que se pode colocar, é quem fará essa 

seriação? Os burocratas dos ministérios ou os técnicos administrativos? Não será 

perigoso que a legitimação cultural passe a depender de alguns funcionários ou de 

alguém “bem colocado”, bem-intencionado ou iluminado.  

 

Por outro lado a razão da “desvantagem” dos bens culturais na sua relação com os 

outros é por vezes apontada pela dificuldade que estes têm de formar os seus públicos 

sem os referidos apoios. 

 

Poderíamos começar por não esquecermos que os bens culturais se distinguem dos 

outros, pela capacidade que têm de em vez de se afastar dos concorrentes, 

promovem-nos também, ou seja, por exemplo a literatura promove o teatro e o 

cinema e as artes plásticas, cada um deles aguça o apetite do consumo de outros 

produtos de outras áreas artísticas e culturais. Por outro lado, chamar a sua atenção, 

facilitar a compreensão e tornar apelativo o acesso a estes produtos, encontrando uma 

estratégia adequada á sua promoção e á sua comunicação, e como ela é dirigida e 

entendida de forma mais abrangente pelos públicos a quem se dirige e a outros que se 

pretenda atingir, não só não prejudica a qualidade, nem abastarda esses produtos, 

mas antes valoriza esses bens culturais e permite formar e fidelizar os seus públicos. 

 

É certo que a qualidade e a popularidade de um produto cultural nem sempre 

coincidem, mas quando isso acontece, não pode ser olhado com desconfiança, apenas 

devido ao sucesso de adesão de público, porque não aceitar que o seu sucesso poderá 

estar possivelmente ligado a uma correcta promoção e divulgação desse livro, filme, 

exposição ou peça de teatro. E em vez de se caminhar no sentido de se criticar e 

reprimir o gosto e as opções que as pessoas fazem, promovendo por vezes a 

exclusividade do “bom gosto” para alguns privilegiados, devêssemos compreender que 



a adesão de grandes públicos apenas significa a popularidade dessa actividade e não 

pressupõe a destruição da sua qualidade.  

 

Em vez se utilizar estas estratégias proteccionistas, ao estado compete sim, criar e 

formar um publico mais culto através da educação, um instrumento necessário para 

que qualquer pessoa saiba distinguir o que é arte, distinguir os produtos culturais 

autênticos das suas imitações e banalizações. Essa tarefa é também da 

responsabilidade da sociedade em geral, dos professores e da família e de todo o meio 

social onde as pessoas se inserem. E em último, é também da responsabilidade dos 

profissionais na área da comunicação social e fundamentalmente na área da mediação 

cultural, que devem ter a sensibilidade e saber encontrar os melhores recursos e as 

melhores estratégias de produção e promoção das actividades culturais, dando 

visibilidade e legitimando os bens culturais, sem que isso impeça a exigência do seu 

relevo cultural. 
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