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Resumo 

O texto mostra, a partir de pesquisa feita em 12 capitais, que os grupos de mais idade são os de 
menor acesso à cultura no Brasil e que existe uma queda sistemática conforme aumenta a idade. 
Os dados são comparados com países da América do Sul, de padrão semelhante, e da Europa, onde 
a desigualdade é bem menor. A baixa escolaridade no passado é a principal causa da diferença, 
também alimentada pela falta de companhia, problemas de saúde e menor engajamento digital dos 
grupos de mais idade. O cenário tem sido ignorado pelas políticas públicas, que atendem os jovens, 
mas carecem de ações voltadas para a terceira idade, faixa em que o acesso à cultura é bem menor. 

Palavras-chave: acesso e consumo cultural; terceira idade; democratização da cultura. 

Resumen 

El texto muestra, con base en encuesta realizada en 12 capitales, que los grupos de mayor edad 
tienen el menor acceso a la cultura en Brasil y que hay una baja sistemática a medida que aumenta 
la edad. Los datos se comparan con países de América del Sur, con un patrón similar, y de Europa, 
donde hay menos desigualdad. El bajo nivel educativo en el pasado es la principal causa de la 
diferencia, alimentada por la falta de compañía, problemas de salud y menor compromiso digital 
de la tercera edad. Esta realidad es ignorada por las políticas públicas, que atienden a los jóvenes. 

Palabras clave: acceso y consumo cultural; tercera edad; democratización de la cultura. 

Abstract 

Supported by a survey carried out in 12 regional capitals, the text shows that elderly people have 
the lowest percentage of access to culture in Brazil and that there is a systematic decline as age 
increases. The data is compared with countries in South America, with a similar pattern, and in 
Europe, where there is less imbalance among the groups of age. Lower levels of education in the 
past is the main cause of this gap, also fueled by lack of company, health problems and lower 
digital engagement of elderly groups. This scenario has been ignored by public policies, which 
mostly address the youth, but not the elderly, a range in which access to culture is much lower. 

Keywords: cultural access and consumption; elderly people; democratization of culture. 
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1. Consumo cultural nas capitais 

Identificar as variáveis sóciodemográficas e comportamentais que influenciam o acesso às 

atividades culturais, assim como as diferentes formas de interação entre elas, tem sido um tema 

recorrente dos estudos de economia da cultura. Educação e renda, nessa ordem, aparecem 

invariavelmente como os fatores mais relevantes a estimular o acesso e o consumo de bens 

culturais ao menos desde a década de 1970 (Bourdieu, 1979), quando os primeiros estudos 

quantitativos sobre o tema começaram a ser feitos na França (1973). Resultados semelhantes vêm 

sendo registrados desde então por estudos quantitativos semelhantes realizados por diferentes 

países2, e também por pesquisas de abrangência continental (Organização de Estados 

Iberoamericanos, 2013; Comissão Europeia, 2013). 

No Brasil, infelizmente, os estudos quantitativos sobre o tema são pontuais. O país ainda não tem 

uma pesquisa nacional oficial, coordenada pelo poder público, como ocorre em outros países, que 

permita uma visão mais abrangente do acesso aos diferentes bens e serviços ofertados pelos vários 

setores culturais, e que forneça uma base de dados sobre a qual pesquisadores, formuladores de 

políticas públicas e o setor privado possam trabalhar. Apesar da carência, os esforços pontuais 

feitos pelo poder público, como  as pesquisas do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada)3 e do Observatório da 

 

 Cultura de Porto Alegre4, e pesquisas feitas pela iniciativa privada (Leiva, 2014; Leiva e 

Meirelles, 2017) e por instituições como o SESC5 apontam para um cenário semelhante ao dos 

demais países, identificando educação e renda como os fatores que mais influenciam o acesso à 

cultura. O objetivo do presente trabalho é ir um pouco além dessas variáveis, investigando os níveis 

de acesso e exclusão das atividades culturais entre as diferentes faixas etárias no Brasil. Por meio 

da análise quantitativa de uma pesquisa de hábitos culturais, o texto pretende mostrar que o acesso 

                                                        
2 Cerca de 20 países realizam ou já realizaram estudos específicos de hábitos/práticas culturais 
3 Sistema de Indicadores de Percepção Social (2011) 
4 “Usos do tempo livre e práticas culturais dos Porto Alegrenses” (2014) 
5 “Públicos de Cultura” (2013) 
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à cultura no país tem uma tendência decrescente a partir dos 40 anos, e que a terceira idade é o 

grupo onde há uma maior exclusão cultural. 

A análise será dividida em quatro etapas. Inicialmente serão apresentados os principais resultados 

de uma pesquisa realizada pela JLeiva Cultura & Esporte em 2017, com 10.630 entrevistas em 12 

capitais brasileiras. O questionário, aplicado face-to-face (presencialmente) em pessoas com 12 

anos ou mais em pontos de grande fluxo populacional, contou com 50 perguntas e teve tempo 

médio de aplicação de 25 minutos. Nessa etapa, serão feitos esclarecimentos metodológicos sobre 

a opção pelo uso do termo “acesso” e sobre como ele se conecta com um dos debates mais 

recorrentes sobre as políticas culturais, colocando os objetivos de democratização da cultura e de 

democracia cultural em tensão. A análise será suportada por estatística descritiva básica, 

apresentando o percentual de pessoas que disse ter acessado dez atividades culturais ao menos uma 

vez no período de um ano antes da entrevista. 

Os dados serão então comparados com pesquisas realizadas na Argentina (2013), Chile (2017), 

Espanha (2018/19), França (2018) e Inglaterra (2015/16)6. Isso permitirá que os resultados do 

Brasil sejam cotejados com países do mesmo continente, e também com nações da Europa, mais 

desenvolvidas. Ressalva importante, as diferenças metodológicas, que vão da abrangência 

geográfica às faixas etárias estabelecidas para análise, limitam a comparabilidade das pesquisas. 

Ainda que com restrições, a referência a outros países trará ao menos duas contribuições 

importantes. A análise do que acontece entre as faixas etárias em cada país ajudará a compreensão 

das tendências nacionais, funcionando como um elemento a mais de reflexão, ainda que não seja 

uma régua para comparação direta. E também ajudará a identificar se algumas das tendências 

observadas entre os grupos de idade estão associadas às especificidades de alguns setores culturais. 

Na terceira etapa, buscaremos refletir sobre os resultados encontrados no Brasil, levantando 

algumas hipóteses que possam explicar as variações registradas entre as diferentes faixas etárias. 

O foco central será a análise da queda precoce no acesso à cultura. A análise inclui os resultados 

                                                        
6 As pesquisas de Chile, Espanha e França são as últimas disponíveis. No caso de Argentina e Inglaterra, as mais atuais seriam as 
de 2017 e 2018/2019, respectivamente. A decisão de trabalhar com versões anteriores foi motivada por uma maior 
disponibilidade de leitura dos dados por meio de ferramentas online disponibilizadas pelos dois governos para as edições de 2013 
e 2015/2016, respectivamente. 



 

 4 

obtidos nas diferentes atividades pesquisadas, uma vez que as variações registradas entre os grupos 

de idade não se dão de maneira idêntica entre elas. Na última etapa, será feita uma breve discussão 

dos desafios que esses resultados implicam para o desenvolvimento de políticas públicas para 

cultura no Brasil, e o que eles nos permitem projetar para o futuro do acesso às atividades culturais. 

2. Os dados 

Pesquisa quantitativa realizada em 12 capitais brasileiras indica que as pessoas com 60 anos ou 

mais são as de menor acesso a atividades culturais no país. O estudo, que segue diretrizes sugeridas 

pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, Cultura e Ciência) no documento 

“Measuring Cultural Participation” (2012), utilizou o percentual de pessoas que disse ter ido a 

uma determinada atividade cultural nos doze meses anteriores à pesquisa como referência para a 

medição do que aqui será tratado como “acesso”. Como a pesquisa não discrimina se as atividades 

foram pagas ou não, não é possível separar as experiências de consumo direto das realizadas a 

partir de algum tipo de gratuidade. A pergunta foi feita para treze atividades (leitura, cinema, festas 

populares, feira de artesanato, show de música, biblioteca, museu, teatro, dança, circo, saraus e 

concertos de música clássica). As alternativas de resposta eram a) foi nos últimos doze meses, b) 

foi há mais de um ano, c) nunca foi. A pesquisa ouviu pessoas a partir de 12 anos, e a apresentação 

dos resultados dividiu os entrevistados em seis faixas: 12 a 15 anos, 16 a 24 anos, 25 a 34 anos, 35 

a 44 anos, 45 a 59 anos, e 60 anos ou mais. 

As perguntas sobre “acesso” trazem uma medição do envolvimento da população como audiência, 

como público das atividades culturais. Junto com as questões sobre “participação”, que medem a 

prática de atividades artísticas e culturais, como tocar um instrumento, pintar ou escrever por 

hobby ou cantar em um coral amador, elas constituem o coração das pesquisas de hábito, 

participação ou consumo cultural. Ainda que não exista um uso uniforme dos termos, a estrutura 

das pesquisas é sempre a mesma, dividida em dois grupos: um focado na ida a atividades culturais, 

e o outro voltado às práticas. Esses dois eixos compõem o coração das pesquisas de hábitos 

culturais e funcionam como uma medida de parte dos direitos culturais, uma vez que eles 

expressam se as pessoas acessam ou não a produção cultural do país e também se participam ou 

não diretamente dela, se expressando por meio de diferentes linguagens (Laaksonen, 2010). Os 
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direitos culturais, evidentemente, têm um conceito mais amplo, que não se limita a esses dois 

aspectos incluídos nas pesquisas. É importante ressaltar, porém, que tentar medir acesso e/ou 

consumo cultural nos dá uma medida relevante dos direitos culturais. “Acesso” e “participação” 

se conectam ainda diretamente com uma discussão recorrente das políticas públicas para a área: 

apostar na democratização da cultura ou na democracia cultural? (Evrard, 1997; Hadley e Belfiore, 

2018; Matarasso, F. e Landry, C., 1999). Simplificando os conceitos, no primeiro caso, o foco 

estaria em democratizar o acesso à produção já existente e, no segundo, em propiciar os meios 

pelos quais mais pessoas possam se expressar por meio de atividades artísticas e culturais.  

A presente análise será focada em dez categorias culturais. Foram excluídas a leitura e os jogos 

eletrônicos, para manter o foco em atividades realizadas fora de casa, em locais específicos, que 

exigem deslocamento dos entrevistados, e os saraus, que não têm uma definição clara e não são 

amplamente conhecidos por toda a população. Os percentuais de acesso de seis diferentes grupos 

de idade a dez atividades são apresentados na Figura 1 e trazem ao menos três pontos de destaque.  

Em primeiro lugar, das dez atividades pesquisadas, em oito as pessoas de 60 anos ou mais são as 

de menor percentual de acesso nos 12 meses anteriores à pesquisa7. Em apenas duas (concertos de 

música clássica e feiras de artesanato), o percentual se iguala ou supera o de outras faixas etárias8. 

No caso das feiras de artesanato, o acesso de quem tem 60 anos ou mais é o segundo mais baixo 

(37%), superando apenas o de quem tem entre 16 e 24 anos (34%). Já em relação aos concertos 

eruditos, o resultado numérico da terceira idade (11%) está acima de quem tem entre 35 e 44 anos 

(9%), mas a variação é mínima, com todas as outras faixas etárias apresentando percentual de 12%. 

Em segundo, o quadro evidencia não apenas os baixos percentuais na terceira idade, mas que os 

resultados são decrescentes do primeiro ou segundo grupo mais jovem à última faixa em seis das 

dez atividades pesquisadas (cinema, shows de música, bibliotecas, espetáculos de dança, museus 

e teatro). O circo segue tendência similar, com apenas uma inversão entre a segunda e a terceira 

faixa etária, que são as de terceiro e segundo maior percentual de acesso, respectivamente. A partir 

daí os resultados caem conforme aumenta a idade. As festas populares e as feiras de artesanato 

apresentam um “V” invertido, mas com diferenças no alcance da queda final. No primeiro caso, o 

                                                        
7 As entrevistas foram feitas entre os dias 14 de junho e 27 de julho de 2017. 
8 Apenas como referência, as pessoas de mais idade também são as que menos lêem, jogam games e que menos vão a saraus. 
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acesso cresce até a faixa de 35 a 44 anos, para cair nos dois grupos seguintes, atingindo percentuais 

inferiores aos do início9. No segundo, o crescimento é similar, com pico na faixa de 35 a 44 anos, 

mas a queda é mais tênue, e o último grupo registra acesso superior ao dos dois grupos mais jovens. 

E apenas no caso da música clássica os percentuais quase não variam entre os grupos de idade. 

Finalmente, os números sugerem que a redução no acesso à cultura parece se dar de forma mais 

acentuada justamente na passagem do grupo de 45 a 59 anos para o de 60 anos ou mais.  

Figura 1. Percentual de pessoas que acessaram atividades culturais nos 12 meses anteriores à 
pesquisa em 12 capitais brasileiras por faixa etária 

 

                                                        
9 O fato de menores de idade não poderem ir desacompanhados a muitos shows de música e festas populares contribui para os 
resultados encontrados nas duas faixas mais jovens. 

Cinema Shows de Música Festas Populares Feiras de Artesanato Biblioteca
12 a 15 82% 43% 40% 29% 65%
16 a 24 83% 58% 43% 34% 57%
25 a 34 75% 56% 48% 42% 40%
35 a 44 62% 46% 48% 46% 33%
45 a 59 50% 38% 39% 44% 27%
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A falta de um histórico de pesquisas na área inviabiliza a leitura longitudinal dos dados no Brasil, 

o que permitiria avaliar se, do ponto de vista da terceira idade, esse cenário vem melhorando, 

piorando ou permanece estável. A perspectiva temporal contribuiria para um entendimento mais 

amplo das dinâmicas que determinam os desníveis de acesso à cultura entre as faixas etárias no 

momento da pesquisa, bem como eventuais diferenças geracionais. Na França, um dos primeiros 

países a realizar pesquisas de hábitos culturais, uma das preocupações dos pesquisadores tem sido 

explorar a leitura dos dados entre as gerações. As análises justapõem as variações entre as faixas 

etárias em uma mesma pesquisa com os resultados de estudos realizados em diferentes décadas 

(Donnat, 2009, 2011; Lombardo e Wolff, 2020). Isso permite avaliar se quem tinha entre 40 e 50 

anos na década de 90 ia mais ou menos ao teatro do que pessoas da mesma idade nos anos 70, bem 

como avaliar as diferenças entre os diferentes grupos de idade na mesma pesquisa. 

Os dados do Brasil evidenciam que o acesso à cultura é menor entre as pessoas de mais idade, 

tendência que se manifesta não apenas em um ou outro caso, mas na grande maioria das atividades 

pesquisadas. Para além dessa constatação, como os resultados podem ser interpretados? Quais 

dinâmicas econômicas, sociais e comportamentais ajudariam a explicar as diferenças entre as 

faixas etárias? E quais os desafios que se colocam para as políticas públicas? Quais resultados 

deveriam motivar uma ação governamental e quais seriam aceitáveis, dispensando uma atenção 

específica? Essas perguntas não têm resposta única, permitindo múltiplas abordagens. Dentro do 

escopo desse texto, o tema será explorado com a ajuda dos resultados observados em outros países 

e da análise de outras variáveis disponíveis na pesquisa, particularmente as relacionadas a 

educação, renda, barreiras que afastam as pessoas das atividades culturais e acesso à internet. A 

discussão sobre o impacto para as políticas públicas terá um caráter mais especulativo e será 

abordada dentro das especificidades do cenário nacional apenas. 

O próximo passo, então, é apresentar o resultado de pesquisas feitas em outros países. Para que a 

análise possa ter uma visão mais ampla do acesso à cultura conforme varia a idade, foram 

selecionados dados de mais cinco países, três da Europa, mais desenvolvidos (França, Espanha e 

Inglaterra), e dois da América do Sul, em desenvolvimento (Argentina e Chile). Algumas ressalvas 

precisam ser feitas, pois existem vários obstáculos para uma comparação direta e sistemática dos 
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resultados das pesquisas de participação cultural entre países (Pessoa, 2015; O’Hagan, 2017) e de 

indicadores culturais em geral (Madden, 2005). 

No caso das pesquisas selecionadas para análise, as principais diferenças referem-se ao tamanho 

da amostra, período de coleta, distribuição geográfica, nomenclatura das atividades e faixas etárias 

utilizadas. A maioria dos estudos têm amostras robustas, com mais de 9.000 entrevistas (França – 

9.234, Inglaterra – 10.171, Brasil – 10.630, Chile – 12.151 e Espanha – 16.000). A exceção é a 

Argentina (3.574 entrevistas). A coleta de dados na Espanha e Inglaterra foi feita ao longo de doze 

meses, diluindo o impacto de meses de maior ou menor atividade cultural, mas concentrada em 

períodos menores na Argentina (seis meses), Chile (três meses) e Brasil (um mês e meio). Com 

exceção do Brasil, onde os dados referem-se a capitais, nos demais países as pesquisas cobrem 

todo o território. Na Argentina e Chile, porém, a coleta não foi feita em cidades com menos de 

30.000 e 10.000 habitantes, respectivamente. As diferenças na abrangência geográfica podem 

gerar percentuais de acesso a algumas atividades culturais relativamente mais altos no Brasil, uma 

vez que a pesquisa foi feita apenas em áreas urbanas de maior oferta de atividades culturais, não 

incluindo cidades de menor porte, onde as oportunidades de consumo cultural são menores. 

Com relação às perguntas, existem semelhanças e diferenças na forma pela qual as atividades são 

especificadas. Cinema, circo, concertos de música clássica e bibliotecas são tratados quase sempre 

de forma idêntica, mas existem variações no caso de teatros e museus, com influência no resultado. 

Na Inglaterra, por exemplo, há uma separação entre teatro (play/drama), teatro musical (musical), 

ópera (opera/opereta) e pantomima (pantomime). A Espanha tem modelo semelhante, com a 

zarzuela (gênero local) no lugar da pantomima, mas reúne “teatro” e “musical” em uma mesma 

pergunta. Já a Argentina e o Chile trabalham apenas com a rubrica “teatro”, sem outras divisões e 

sem mencionar os musicais como parte da categoria. O mesmo ocorre nas artes visuais, onde as 

rubricas “museus”, “exposições” e “galerias” podem estar separadas ou combinadas de diferentes 

formas. A divisão por faixas etárias também comporta variações. As amostras partem de 12, 15 ou 

16 anos, e os grupos só são totalmente coincidentes entre França e Espanha. Enquanto o Chile 

mostra os resultados divididos em quatro faixas, na Espanha são usadas oito. Nos países 

desenvolvidos, a última faixa reúne pessoas com 75 anos ou mais, ao passo que na América do Sul 

o corte se dá aos 60 (Brasil e Chile) ou 65 anos (Argentina). 



 

 9 

Isso restringe a comparação direta dos resultados numéricos entre países, mas não a análise das 

tendências de cada país. Cotejar o percentual de pessoas de 25 a 34 anos, por exemplo, que foram 

ao teatro num período de 12 meses no Brasil com igual grupo na Espanha traria problemas. Ainda 

que a pergunta e a faixa etária sejam iguais, fatores como a abrangência geográfica limitariam a 

comparação. O que se pretende é usar as tendências verificadas em cada país como referências 

para análise do cenário no Brasil, e não para comparação direta. O foco não estará no resultado 

numérico, mas nas diferenças entre as faixas etárias em cada país. Isso permitirá identificarmos, 

por exemplo, se os grupos mais velhos, como no Brasil, são os que menos frequentam atividades 

culturais e se existe ou não uma tendência de redução sistemática no percentual de acesso à cultura 

dos grupos mais jovens para os mais velhos. Como os resultados apresentados nas Figuras 2 

(Inglaterra), 3 (França), 4 (Espanha) e 5 (Chile e Argentina) não são homogêneos, será útil 

olharmos para as tendências por país para depois cotejarmos os resultados entre eles. 

Figura 2. Percentual de acesso a atividades culturais nos 12 meses anteriores à pesquisa 
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Na Inglaterra, onde as duas últimas faixas (65 a 74 anos e 75 anos ou mais) são diferentes do Brasil 

(60 anos ou mais), o grupo mais velho é o de menor acesso à cultura em cinco das dez atividades 

selecionadas. Por outro lado, em cinco casos o penúltimo grupo de idade é aquele de maior acesso 

entre todas as faixas (dança, teatro, teatro musical, feiras de artesanato e concertos de música 

clássica), e em outros dois (museus e bibliotecas), fica em “segundo lugar”. Esses resultados 

indicam que a variação entre as faixas etárias não segue a tendência verificada no Brasil de queda 

sistemática conforme aumenta a idade. A Inglaterra é o país em que o acesso à cultura é mais 

homogêneo entre as faixas etárias. A única atividade que apresenta uma queda mais aguda e 

sistemática do primeiro ao último grupo é o cinema, caindo de 78% entre quem tem de 16 a 24 

anos, para 27% na faixa dos 75 anos ou mais. Mas aqui, como veremos, a tendência parece 

fortemente ligada à atividade, pois o resultado se repete em todos os países da mesma forma. 

Figura 3. Percentual de acesso a atividades culturais nos 12 meses anteriores à pesquisa 

 

Diferentemente do que ocorre na Inglaterra, em que as pessoas de 65 a 74 anos estão entre as que 

mais frequentam diversas atividades culturais, nos outros países europeus (Figuras 3 e 4), os 

concertos de música clássica são a única atividade em que os entrevistados de mais idade, 
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especificamente a penúltima faixa etária (65 a 74 anos), lidera o acesso (França) ou vem em 

segundo lugar (Espanha, onde o maior percentual é registrado na faixa anterior, de 55 a 64 anos). 

Figura 4. Percentual de acesso a atividades culturais nos 12 meses anteriores à pesquisa 

  

Apesar dessa constatação, que poderia sugerir um cenário mais próximo ao do Brasil, os dados 

mostram menor diferença entre as demais faixas. Na Espanha, além do cinema, outras três 

atividades mostram queda sistemática conforme aumenta a idade (museu, show de música e 

biblioteca). Na França, na maioria dos casos, ocorre oscilação ou redução gradual no acesso dos 

quatro grupos da faixa dos 25 aos 64 anos. Na Espanha, o acesso ao teatro é de 26% entre 20 e 24 

anos, e permanece estável, oscilando dois pontos percentuais, nos quatro grupos seguintes: 25 a 

34 anos (27%), 35 a 44 anos (28%), 45 a 54 anos (26%), e 55 a 64 anos (26%). O mesmo ocorre 

na dança: os percentuais oscilam de 10% a 8% nas cinco faixas. E mesmo no acesso a museus, 

onde há queda sistemática, ela é gradual do grupo de 25 a 34 anos (48%) ao de 55 a 64 anos (42%), 

oscilando dois pontos a cada faixa. Na França, o cenário é parecido, sendo que para museus, teatro 

e dança, a pequena oscilação ou queda gradual vai além e inclui a faixa de 65 a 74 anos. O acesso 
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anos), sobe para 24% (45 a 54 anos) e fica em 23% nas duas últimas faixas. A França parece estar 

em um estágio intermediário entre Inglaterra e Espanha. O cenário muda, porém, quando a análise 

passa para os países em desenvolvimento. A Argentina e o Chile apresentam tendências bastante 

semelhantes às encontradas no Brasil, onde a desigualdade entre os grupos de idade é maior. O 

acesso à cultura tem os seus piores resultados no grupo de maior faixa etária nos dois países. Isso 

ocorre nas oito atividades pesquisadas na Argentina e em sete das oito atividades destacadas no 

Chile. A queda, porém, se dá de forma desigual nos dois países. 

Figura 5. Percentual de acesso a atividades culturais nos 12 meses anteriores à pesquisa 
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O Chile apresenta dados semelhantes aos do Brasil, com uma queda sistemática nos percentuais 

de acesso à cultura dos grupos mais jovens para os mais velhos. Isso só não ocorre no caso dos 

concertos, em que os percentuais têm pequena variação como no Brasil, e do circo, em que a 

segunda faixa (30 a 44 anos) tem maior acesso que a primeira (15 a 29 anos), provavelmente por 

conta do estímulo gerado pelos filhos. Os resultados na Argentina guardam mais nuances. No caso 

do cinema e shows de música, a queda se repete de forma sistemática do segundo grupo de idade 

(18 a 24 anos) até o último (65 anos ou mais). Para outras atividades, porém, há uma relativa 

estabilidade entre os percentuais registrados em três das cinco faixas pesquisadas. Nas três 

primeiras no caso de circo, dança, museus e feiras de artesanato, e entre a segunda e a quarta no 

caso do teatro. Para os concertos de música clássica, repete-se o cenário encontrado no Brasil e no 

Chile de pouca variação entre as faixas etárias.  

3. Discussão 

A visão conjunta do acesso à cultura nos seis países selecionados evidencia que não é possível 

estabelecer uma leitura homogênea dos resultados. Para além dos limites impostos pelas diferenças 

metodológicas entre as pesquisas, os dados sugerem que o nível de desenvolvimento 

socioeconômico de cada país, as características de vida das diferentes faixas etárias e o perfil das 

atividades culturais influenciam os percentuais observados. Como o foco aqui são as pessoas com 

60 anos ou mais, a análise vai procurar identificar se os resultados no Brasil seguem ou não padrões 

mais gerais, também observados em outros países, para então refletir sobre os principais 

determinantes das semelhanças e diferenças no percentual de acesso às atividades culturais. 

Como visto na Figura 1, os resultados evidenciam que os grupos de maior idade (60 anos ou mais) 

são os de menor acesso às atividades culturais no Brasil. A exceção são os concertos de música 

clássica e as feiras de artesanato. Existe ainda uma tendência de queda sistemática nos percentuais 

dos dois grupos mais novos para a faixa da terceira idade (além de concertos e feiras de artesanato, 

a outra exceção são as festas populares, em que o pico de audiência se dá na faixa de 35 a 44 anos). 

A primeira tendência se repete em todos os países, desenvolvidos ou não, à exceção da Inglaterra. 

No país, como visto acima, a faixa a partir de 75 anos é a de menor acesso em apenas metade das 

atividades, e o grupo anterior (65 a 74 anos) é o que mais vai a concertos de música clássica, feiras 
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de artesanato, espetáculos de dança, teatro e teatro musical. A pesquisa inglesa parece materializar 

a ideia de uma terceira idade com mais tempo e dinheiro para usufruir de atividades culturais. A 

França segue a tendência de ter apenas os concertos de música clássica como única atividade em 

que a última faixa etária (75 anos ou mais) não é a de menor acesso. Mas a desigualdade se atenua 

no grupo seguinte, de 65 a 74 anos, que aparece com o segundo menor índice de acesso em apenas 

três atividades (cinema, bibliotecas e museus).  

A segunda tendência verificada no Brasil, de queda sistemática no acesso à cultura dos grupos 

mais jovens para os mais velhos, se repete de forma idêntica apenas no Chile. Na Argentina, os 

dois grupos de mais idade (50 a 64 anos e 65 anos ou mais) estão quase sempre entre os que menos 

vão a atividades culturais, mas parece não haver um padrão em relação aos três grupos mais jovens, 

que em muitos casos apresentam resultados bem próximos. Na Espanha, a queda de ponta a ponta 

acontece para quatro atividades (cinemas, museus, shows de música e bibliotecas). Nos casos de 

espetáculos de dança, teatro e circo, o acesso cai a partir dos 45 anos, havendo alguma variação 

entre os grupos mais jovens. A França não registra nenhuma queda sistemática, mas para cinema 

e bibliotecas existe uma única “troca de posição”, sugerindo a prevalência da tendência de queda 

da menor para a maior idade. Nessas atividades, a faixa de 25 a 34 anos apresenta percentuais de 

acesso ligeiramente inferiores ao grupo seguinte, de 35 a 44 anos. No mais, a queda acompanha a 

idade. Na Inglaterra, como já mencionado, isso ocorre apenas no caso do cinema. 

A análise dos dados evidencia que há uma diferença entre os resultados encontrados na Europa e 

na América do Sul. No Brasil, Chile e Argentina, o acesso à cultura dos grupos de mais idade está 

em um patamar abaixo daquele registrado na Espanha, França e Inglaterra, quando comparado 

com os grupos de menos idade. Nos países desenvolvidos, a redução no acesso à cultura conforme 

aumenta a idade ou não é uma tendência uniforme (Inglaterra e França), ou tem uma queda gradual, 

ganhando velocidade a partir dos 65 anos (Espanha). Já nos países em desenvolvimento, 

particularmente Brasil e Chile, há uma queda sistemática no acesso à cultura conforme aumenta a 

idade. Ainda que a diferença nas faixas etárias adotadas por cada país dificulte o cotejo direto dos 

dados, a conclusão apresentada aqui não seria afetada caso os padrões estivessem alinhados. Tudo 

indica que se as escalas usadas no Brasil e no Chile parra as duas faixas de mais idade (45 a 59 
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anos e 60 anos ou mais) fossem reconfiguradas para seguir o “padrão europeu”, com quatro grupos 

(45 a 54 anos, 55 a 64, 65 a 74 e 75 anos ou mais), a linearidade da queda permaneceria inalterada. 

Ou seja, é possível afirmar que nas 12 capitais pesquisadas no Brasil a desigualdade de acesso à 

cultura entre a população acima dos 60 anos e os grupos mais jovens é maior que a registrada em 

países europeus. E isso deve permanecer verdadeiro se voltarmos até a faixa de 45 anos ou mais. 

A hipótese levantada aqui é que um conjunto de fatores parece se combinar para determinar essa 

diferença, principalmente a desigualdade de educação e renda/classe, justamente as principais 

variáveis a influenciar o engajamento cultural. Além disso, fatores mais associados à vida na 

terceira idade também contribuem para essa diferença, como menos companhia para atividades 

sociais, questões de saúde, dificuldades de transporte e um menor envolvimento digital. 

O menor acesso à cultura dos grupos de maior idade no Brasil parece estar fortemente influenciado 

pelo grande déficit educacional do passado, que vem sendo reduzido nas últimas décadas. Dados 

do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) indicam que o 

número de matrículas no ensino superior triplicou entre a virada do século e o ano da pesquisa, 

passando de 2,7 milhões para 8,3 milhões. O número de concluintes também teve um salto 

considerável, indo de 325 mil no ano 2000 para 1,2 milhão em 201710. A penúltima faixa etária da 

pesquisa, de 45 a 59 anos, alcançou os 18 anos entre 1976 e 1990, antes do início desse processo. 

A faixa seguinte, de 60 anos ou mais, chegou à maioridade ainda antes, durante a ditadura militar 

(1964-1985), período em que os níveis educacionais do Brasil eram bastante precários e ainda 

havia um índice expressivo de analfabetismo entre adultos. Menos anos na escola resulta numa 

maior probabilidade de essas gerações terem tido menores ganhos financeiros e piores empregos 

ao longo da vida adulta. E, consequentemente, menor interesse e menos recursos para frequentar 

atividades culturais.  

O hiato no acesso à cultura entre os adolescentes e jovens de um lado, e o grupo da terceira idade 

do outro, não se explica apenas a partir do déficit educacional dos anos 70 e 80. Se o menor acesso 

à educação contribuiu para reduzir o engajamento cultural das gerações que chegaram a 2017 com 

45 anos ou mais, a melhora acentuada nos índices de escolaridade a partir de meados dos anos 90 

                                                        
10 https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-da-educacao-superior/resultados. 
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teve efeito contrário para os grupos de até 44 anos quando da realização da pesquisa, estimulando 

um maior acesso a atividades culturais em geral. Ou seja, a diferença constatada na pesquisa está 

fortemente relacionada com o desenvolvimento do sistema educacional no Brasil, que impactou 

de forma desigual as gerações mais novas e as mais velhas. Enquanto as primeiras estão tendo (12 

a 24 anos) ou tiveram (25 a 44 anos) mais oportunidades de acessar a escola e a universidade, as 

últimas (a partir de 45 anos) foram em grande parte desassistidas quando jovens. 

A melhora gradativa nos índices de escolaridade está refletida na própria amostra da pesquisa. 

Enquanto o percentual de pessoas com ensino superior é de 35% na faixa de 25 a 34 anos, esse 

percentual cai gradativamente nos grupos seguintes para 28% (35 a 44 anos), 23% (45 a 59 anos), 

até chegar a 21% entre as pessoas com 60 anos ou mais. As variações no percentual de acesso à 

cultura quando consideramos apenas os entrevistados com ensino superior também ajudam a 

reforçar a relevância dos anos de estudo no estímulo às práticas culturais. No total da amostra, 

como vimos na Figura 1, os percentuais de acesso a cinemas, museus e teatros na faixa de 25 a 34 

anos são de 75%, 34% e 35%, respectivamente, enquanto na faixa de quem tem 60 anos ou mais 

eles caem para 35%, 23% e 22%11. Se olhamos apenas para quem tem ensino superior, porém, há 

uma queda significativa no hiato entre esses dois grupos. Os percentuais de acesso sobem para 

91% (cinema), 59% (museus) e 58% (teatro) no grupo mais jovem, e para 63%, 53% e 48%, 

respectivamente, na faixa da terceira idade (Leiva e Meirelles, 2017). No caso de museus e teatros, 

os percentuais de acesso mais do que dobram entre as pessoas mais velhas. Essa dinâmica parece 

uma boa hipótese para explicar os resultados da pesquisa no Chile, pois o país também teve um 

processo de massificação do ensino universitário tardio, posterior ao dos países europeus 

analisados aqui, em que isso ocorreu entre as décadas de 70 e 90. 

Além dessa hipótese mais estrutural e determinante, fatores adicionais contribuem para acentuar a 

diferença de acesso à cultura entre as pessoas mais jovens e as de mais idade, como a falta de 

companhia, questões de saúde e de transporte. A mensuração do peso desses fatores, que afetam 

de forma desigual as diferentes faixas etárias, é mais complexa, ainda que sua influência possa 

parecer bastante evidente. Eles aparecem na pesquisa quando as pessoas são indagadas sobre as 

                                                        
11 As variações podem ser acessadas por meio da ferramenta online disponível em https://www.culturanascapitais.com.br/acesso/ 
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principais razões pelas quais não foram nos últimos 12 meses a museus e teatros12, mas dispersos 

em diferentes “categorias”, uma vez que a pergunta era aberta. E, numericamente, em patamares 

bem inferiores aos dos motivos historicamente mais citados em todos os levantamentos similares 

para justificar a ausência a atividades culturais: “não gosto”, “falta de tempo” e “razões 

financeiras”13. Enquanto essas três respostas oscilam entre 20% e 30% cada no caso de museus 

(29%, 33% e 22%, respectivamente) e teatros (30%, 28% e 28%), nenhuma das demais razões 

mencionadas alcança 7% para o total da amostra, dificultando uma leitura mais clara dos 

resultados. E aqui a educação parece mais uma vez fazer diferença. Enquanto entre os entrevistados 

com nível superior o percentual de quem respondeu “não gosto” cai para 23% no caso de museus 

e para 20% no caso do teatro, esses índices chegam a 34% e 37%, respectivamente, no grupo que 

tem apenas ensino fundamental. Os dados sugerem que parte do desinteresse está ligado à falta de 

oportunidade de ter contato com essas atividades, o que costuma ser oferecido nas escolas. Como 

o grupo da terceira idade tem um nível geral de escolaridade inferior às faixas mais jovens, é 

também aquele em que o desinteresse pelas atividades culturais aparece com mais intensidade. 

Enquanto 27% dos entrevistados com 25 a 34 anos dizem não gostar de ir a museus e teatros, esse 

percentual chega a 34% e 36%, respectivamente, entre quem tem 60 anos ou mais. Nessa faixa, as 

“razões financeiras” aparecem como o segundo maior empecilho para a ida ao teatro (24%), e 

como o terceiro no caso de museus (18%), provavelmente aqui por conta de muitos serem gratuitos 

em ao menos um dia da semana. Entre os jovens, os percentuais são ligeiramente superiores: 28% 

e 22%, respectivamente. A “falta de tempo” complementa as principais barreiras, e sua leitura é 

mais escorregadia e menos direta. Ela parece incluir dois grupos distintos, juntando pessoas que 

reconhecem algum valor naquelas atividades, mas não as consideram prioritárias em suas vidas, e 

outras que podem se sentir constrangidas por não fazer algo tido como socialmente correto ou 

desejável, e então alegam não ter tempo para acessá-las. Os percentuais registrados nos diferentes 

grupos de idade e de nível educacional refletem um pouco dessa tensão. A “falta de tempo” é 

menor na terceira idade, como seria de se esperar. Enquanto 37% e 33% de quem tem de 25 a 34 

anos cita essa razão para não ir a museus e teatros, respectivamente, esses percentuais são de 26% 

                                                        
12 https://www.culturanascapitais.com.br/museus/ e https://www.culturanascapitais.com.br/teatro/ Além de museus e teatros, a 
pergunta só foi feita para shows de música. 
13 A rubrica “não gosto” reúne as respostas “não gosto” e “não tenho interesse”. “Razões financeiras” agrupa as respostas “acho 
caro”, “ingresso é caro”, “não tenho dinheiro” e “razões financeiras”. 
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e 22% no caso da terceira idade. É relevante constatar aqui que, no grupo mais jovem, a “falta de 

tempo” é mais citada que o desinteresse ou razões econômicas, provavelmente reflexo do que 

podemos tratar como momento de vida, pois nessa faixa muitos estão concluindo a universidade, 

iniciando a vida profissional e muitas vezes já se casando e tendo filhos. Com relação à educação, 

a faixa com mais anos de estudo reclama mais da falta de tempo do que a de menos anos de estudo. 

Entre os que têm ensino superior, os percentuais dos “sem tempo” para ir a museus e teatros são 

de 38% e 30%, respectivamente. Já entre aqueles de ensino fundamental, as menções à falta de 

tempo caem para 28% e 25%. A associação de idade e nível de escolaridade com o desinteresse e 

a falta de tempo aparecem de forma similar nas análises realizadas por Gayo (2017) e Keller 

(2021)14 a partir das pesquisas realizadas no Chile em 2012 e 2017, respectivamente. 

Os resultados evidenciam que “não gostar”, “não ter tempo” e “razões econômicas” são os motivos 

mais citados para justificar a ausência de museus e teatros. Eles respondem por cerca de 90% das 

respostas dos mais jovens e 80% das menções na terceira idade. Essa preponderância, porém, não 

significa que as demais barreiras devam ser ignoradas. Nada garante que a superação dessas razões 

leve automaticamente ao acesso/consumo, podendo outras das razões mencionadas emergir como 

um novo fator impeditivo. Aqui seriam necessárias mais perguntas e o auxílio de estudos 

qualitativos para uma leitura mais detalhada das barreiras de acesso. 

A soma das menções a “questões de saúde”, “mobilidade” e “por causa da idade” chegam a 4% no 

caso de museus e teatros no grupo de 60 anos ou mais, sendo de apenas 1% na faixa de 25 a 34 

anos. As respostas “por ser longe”, “falta de transporte”, “estacionamento”, “horário”, “fila” e 

“segurança”, que supostamente poderiam ser fatores mais críticos no caso de pessoas de mais 

idade, somadas, foram mencionadas por 11% dos entrevistados com 60 anos ou mais no caso do 

teatro, e por 7% da faixa entre 25 e 34 anos. No caso dos museus, a soma foi coincidente: 9% nos 

dois grupos de idade. Nas duas atividades, a razão mais citada foi “por ser longe”, e curiosamente 

a diferença entre as faixas etárias foi mínima. O grupo de 25 a 34 anos registrou percentuais de 

                                                        
14 “Panorama de la Participación cultural en Chile – Una mirada desde la experiencia”, livro editado pelo Ministerio das 
Culturas, das Artres e do Patrimônio a partir da pesquisa de 2017 e de debates com pesquisadores e agentes culturais. 
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7% e 6% para museus e teatros, respectivamente, enquanto entre quem tem 60 anos ou mais o 

resultado foi igual no caso das duas atividades: 5%.  

A questão da companhia apresenta dados um pouco mais claros. A falta de alguém para 

compartilhar a atividade cultural foi mencionada por 3% dos entrevistados de 25 a 34 anos no caso 

de museus e teatros. Entre os mais velhos, porém, os percentuais foram maiores: 10% e 7%, 

respectivamente. A Espanha registra resultados semelhantes no caso do cinema, teatro, espetáculos 

de dança, circo, museus e concertos. Em todos esses casos, os dois grupos de mais idade foram os 

que mais mencionaram a falta de companhia como o principal motivo para não irem a essas 

atividades. No caso da faixa de 75 anos ou mais, o percentual foi sempre de pelo menos o dobro 

da média, variando entre 5% e 6%. As exceções foram as bibliotecas, em que a resposta não 

aparece por serem espaços em que a maioria das atividades são individuais, e os shows de música, 

em que a faixa de 15 a 19 anos teve resultados iguais ao do grupo mais velho, provavelmente por 

incluir menores de idade, que dependem da disponibilidade de um adulto para irem aos shows. 

Finalmente, a importância da socialização para estimular o acesso à cultura também se evidencia 

na pergunta sobre com quem as pessoas costumam ir a atividades culturais. Entre os frequentadores 

de museus e teatros nas 12 capitais brasileiras, apenas 11% e 8%, respectivamente, disseram ir 

sozinhos a essas atividades. Os percentuais, porém, chegam a 18% e 15% na faixa de 60 anos ou 

mais. E caem para 10% e 6% no grupo de 25 a 34 anos. Mesmo na Inglaterra, onde o consumo 

cultural a partir dos 55 anos registra níveis bastante elevados em comparação com os grupos mais 

jovens, a falta de companhia, as questões de saúde e de transporte são barreiras relevantes para um 

acesso ainda maior (Keaney & Oskala, 2007). 

Além desses fatores, outro ponto que merece ser mencionado é o do acesso digital. A pesquisa 

evidencia que quanto maior o acesso online, maior o consumo cultural para todas as atividades 

pesquisadas. As plataformas online (incluindo aqui as versões digitais de jornais e revistas) e as 

redes sociais são hoje uma das principais fontes de divulgação e propagação (via anúncios digitais 

e dicas espontâneas, o “boca-a-boca digital”) da programação cultural. As versões impressas dos 

guias culturais dos principais jornais e revistas do país, que traziam semanalmente um volume 

razoável de programação das mais variadas linguagens artísticas, desapareceram, foram 
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drasticamente reduzidos ou sobrevivem apenas online. Na prática, isso restringe o acesso à 

informação de quem ainda prefere as versões impressas, que são justamente as pessoas de mais 

idade15. Essa é uma questão que pode se tornar irrelevante no médio prazo, mas que hoje ainda 

impacta os grupos de mais idade. 

Para além das razões estruturais (educação e renda) que influenciam o acesso à cultura de forma 

geral, algumas atividades apresentam características particulares que contribuem para estabelecer 

alguns padrões de acesso entre as faixas etárias. Isso é particularmente forte no caso do cinema e 

dos concertos de música clássica, e ainda no caso das bibliotecas. 

Atividade de maior acesso em todos os países, à exceção da Argentina, o cinema registra também 

uma grande diferença entre as faixas etárias. Em todos os países ocorre uma forte queda dos grupos 

de menos idade para os de mais idade (Argentina incluída). Nos países desenvolvidos, o percentual 

de jovens que foram ao menos uma vez ao cinema nos 12 meses anteriores à pesquisa oscila entre 

cerca de 80% e 90%. O acesso então se reduz nas faixas subsequentes, caindo para entre metade e 

um terço do percentual registrado no grupo mais jovem. O Brasil segue esse padrão. A redução é 

ainda mais acentuada no Chile e na Argentina, onde o acesso dos mais velhos corresponde a cerca 

de 20% do percentual registrado entre os mais jovens. O desenvolvimento socioeconômico do país 

pode afetar a velocidade de queda entre as faixas etárias (hipótese que não temos como comprovar 

em função das diferenças metodológicas entre as pesquisas e da necessidade de incorporarmos 

dados de oferta), mas a redução é bastante clara e mais aguda que nas demais atividades. A 

constatação de uma forte semelhança entre os países pode estar associada, entre outros fatores, ao 

fato de o cinema ser a mais globalizada das atividades pesquisadas, com lançamentos simultâneos 

e de grande impacto de público em vários países. Ainda que algumas peças de teatro possam estar 

em cartaz ao mesmo tempo em diferentes países e que shows de música e exposições de artes 

visuais possam itinerar, o cinema é a única atividade capaz de oferecer o mesmo conteúdo 

simultaneamente em vários países e também em várias cidades de um mesmo país. 

Nas últimas décadas, o cinema tem se marcado por uma distribuição concentrada em complexos 

cinematográficos com diversas salas e por uma produção que privilegia os filmes de herói para um 

                                                        
15 https://www.culturanascapitais.com.br/informacao/ 
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público mais jovem, o que ajuda a explicar a desigualdade entre as faixas etárias nas últimas 

pesquisas. Apesar disso, de forma contraintuitiva, a análise no tempo mostra que o acesso ao 

cinema vem crescendo com mais velocidade justamente entre os grupos de mais idade. Ou seja, 

essa diferença entre as faixas etárias sempre existiu, como mostram as pesquisas francesas e 

espanholas. A análise de Lombardo e Wolff (2020) destaca que o crescimento no acesso ao cinema 

na França a partir do final dos anos 90, passando de 49% em 1997 para 63% em 2018 foi puxada 

pela faixa de 40 e 59 anos e, principalmente, pela de 60 anos ou mais16. Enquanto os mais jovens 

(15 a 24 anos) permaneceram com percentuais elevados, passando de 83% para 84% entre a 

pesquisa de 1997 e a de 2018, os grupos de mais idade tiveram forte alta: de 45% para 65% (40 a 

59 anos) e de 21% para 42% (60 anos ou mais). De 1973 ao final dos anos 90, o percentual geral 

de acesso teve pequenas alterações. Enquanto a média passou de 52% para 49%, as faixas aqui 

mencionadas não tiveram variação superior a dois pontos percentuais. Na primeira pesquisa da 

série francesa, o percentual na faixa mais jovem era de 85% e, nas de mais idade, de 44% (40 a 59 

anos) e 23% (60 anos ou mais). A Espanha, que iniciou os estudos quantitativos de público em 

2002/2003, teve resultados semelhantes. A comparação com a última pesquisa (2018/2019) mostra 

uma ligeira queda nas três divisões que abarcam quem tem de 15 a 34 anos, pequena variação 

positiva no grupo seguinte, uma alta na faixa de 45 a 54 anos de 51% (2002/2003) para 63% 

(2018/19) e variações mais significativas a partir daí. Os percentuais passam de 29% para 48% e 

de 16% para 32% no grupo de 55 a 64 anos e de 65 a 74 anos, respectivamente. Na última faixa 

(75 anos ou mais), o percentual de acesso permaneceu idêntico nas duas pesquisas, em 12%. 

Tendência inversa à do cinema pode ser vista no outro extremo do “ranking” de acesso, nos 

concertos de música clássica, uma das atividades com menor público. O percentual de pessoas que 

acompanham concertos cresce conforme aumenta a faixa etária na França, Espanha e Inglaterra. E 

em todos eles a alta é expressiva (de três a cinco vezes) quando comparamos o grupo mais jovem 

com os dois grupos mais velhos. Já nos países em desenvolvimento, há uma certa estabilidade 

entre as faixas17. Essa diferença na tendência entre os dois grupos de países, porém, não significa 

                                                        
16 Para a análise específica do cinema, o relatório do Ministério da Cultura francês trabalhou com uma distribuição de faixas 
etárias diferente da adotada nas tabelas sintéticas. 
17 A Argentina apresenta uma queda mais aguda no último grupo de idade, de 65 anos ou mais (3%), em relação à faixa anterior, 
de 50 a 64 anos (8%). Mas é provável que se fosse adotado o mesmo recorte de Chile e Brasil (45 a 59 anos e 60 anos ou mais), 
os resultados seriam idênticos. 
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que a atividade seja um fator menos relevante na explicação do resultado no caso dos países da 

América do Sul. Principalmente se levarmos em conta que a tendência preponderante para as 

demais atividades é de queda no percentual de acesso conforme aumenta a idade. As características 

específicas dos concertos de música clássica parecem exercer um contrapeso a essa tendência de 

baixa, mantendo os percentuais relativamente estáveis entre os diferentes grupos de idade. É 

bastante provável que melhores índices de escolaridade no passado, particularmente no Brasil e no 

Chile, resultariam em índices de acesso a concertos entre os mais velhos um pouco maiores nos 

últimos anos. 

No caso das bibliotecas, apesar de não haver uma tendência absolutamente uniforme no 

comportamento dos grupos com 30 anos ou mais, é marcante a desigualdade entre os grupos mais 

jovens, de até 24 anos, e os subsequentes. Espaço cultural dos mais frequentados entre quem tem 

até 19 anos, perdendo apenas para o cinema na França e na Espanha, e também para os shows de 

música no Chile e no Brasil (aqui incluída a faixa até 24 anos), a visita a bibliotecas cai com 

intensidade nas faixas etárias seguintes. A necessidade de adolescentes e jovens universitários 

frequentarem esses espaços para estudar explica essa queda abrupta. A exceção mais uma vez é a 

Inglaterra, em que a faixa de 16 a 24 anos é a de menor acesso, ao passo que todos os demais 

grupos registram percentuais entre 37% e 31%.  

No caso das demais atividades, os resultados apresentam diferentes variações. Isso indica que, 

dentro dos parâmetros da pesquisa, parece não haver uma particularidade ligada ao perfil dessas 

atividades capaz de determinar um padrão de acesso entre as diferentes faixas etárias.  

4. Terceira idade e políticas públicas 

A constatação de que os grupos de mais idade são aqueles de menor acesso a atividades culturais 

coloca um desafio importante para as políticas públicas para a cultura. Seja no plano municipal, 

estadual ou federal, quase todas as ações governamentais em prol da área, com foco em algum 

grupo de idade, costumam ter os jovens como o centro das atenções. Diversas secretarias 

municipais incluem conjuntamente as rubricas “cultura” e “juventude”. Como visto aqui, porém, 

este é justamente o grupo em que o acesso às atividades culturais registra os seus maiores 

percentuais. Na outra ponta, a faixa etária mais distante de museus, teatros, cinemas e espaços 
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culturais em geral, a terceira idade, é quase sempre negligenciada pelas iniciativas governamentais. 

Esse cenário requer atenção, pois a perspectiva demográfica é de envelhecimento da população. 

Não se pretende, evidentemente, criticar as ações voltadas para os jovens, uma vez que os 

estímulos para que eles participem de diferentes atividades culturais devem resultar em um maior 

acesso e consumo culturais não apenas no curto prazo, mas potencialmente também no futuro. O 

investimento nessa faixa etária pode e deve trazer benefícios para a área nas próximas décadas. O 

objetivo é alertar para o fato de que existem parcelas expressivas da população com mais de 40 

anos, e particularmente com mais de 60 anos, que hoje estão excluídas da maioria das atividades 

culturais, e que os desafios para atrair esse público são bem maiores do que os enfrentados quando 

o foco são os jovens. Conforme aumenta a idade, se avolumam os problemas de saúde, as restrições 

de mobilidade e o número de pessoas sem companhia para algumas atividades de lazer. No caso 

brasileiro, em que a maioria das cidades não dispõe de uma rede de transporte público eficiente, 

capaz de atender com qualidade as pessoas mais velhas e ainda concentra os espaços culturais nas 

regiões mais ricas, a mobilidade torna-se um desafio ainda maior. 

E diferentemente dos jovens, que podem ser abordados em larga escala com projetos voltados a 

escolas e universidades (algo que tem ocorrido com frequência principalmente em museus), as 

pessoas de mais idade não se reúnem de forma sistemática em um local ou instituição capaz de 

funcionar como um centro de articulação a partir do qual o poder público pudesse realizar ações 

voltadas para um grande contingente de pessoas. Existe ainda o desafio do próprio engajamento e 

convencimento. As atuais gerações de mais idade não só são mais difíceis de serem mobilizadas 

por meio da internet, como acumulam um histórico de poucos anos de estudo, o que as deixa menos 

propensas a participar de algumas atividades culturais. Ou seja, a perspectiva de uma maior 

democratização da cultura tende a deixar de lado justamente a faixa etária que está hoje mais 

distante de cinemas, teatros, museus e dos espaços culturais em geral. 

Para complicar o cenário, a pandemia do covid-19, que afastou as populações de todo o mundo 

das atividades culturais ao vivo por quase dois anos, teve maior impacto exatamente sobre as 

pessoas de mais idade. Na retomada que se iniciou recentemente, ainda não é possível afirmar com 
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precisão como será o ritmo de retorno das diferentes faixas etárias às atividades culturais fora de 

casa. Apesar disso, não seria ilógico arriscar que a velocidade seja mais lenta na terceira idade. 

Apesar de a fotografia tirada pela pesquisa apontar para um cenário bastante limitado de acesso da 

terceira idade às atividades culturais e de a perspectiva de uma ação pública para atenuar esse 

cenário no curto prazo ser inexistente, os percentuais de engajamento cultural registrados junto aos 

mais jovens possibilita uma melhoria nesse quadro no médio prazo. Em tese, os jovens de hoje 

devem crescer com mais anos de estudo e maior potencial de gerar renda que seus pais. E com 

maior interesse por atividades culturais. Para que isso de fato ocorra, o país precisa retomar os 

processos de inclusão educacional e de distribuição de renda interrompidos pelo cenário de 

recessão e de baixo crescimento registrado desde a metade da década passada. 

Com o envelhecimento da população, será fundamental aprofundar os estudos que permitam uma 

melhor leitura dos fatores que aproximam e afastam as pessoas das atividades culturais conforme 

os anos passam. Principalmente se levarmos em conta o aumento recente no número de estudos 

que buscam associar as práticas culturais com a saúde e o bem-estar das populações. 

5. Conclusões 

Os grupos de mais idade são aqueles mais excluídos da maioria das atividades culturais no Brasil. 

O percentual de pessoas que diz ter ido a atividades culturais em um ano cai sistematicamente dos 

grupos mais jovens para os mais velhos. A exceção são os concertos de música clássica e as feiras 

de artesanato. Essas duas tendências se repetem em países da América do Sul como o Chile, 

principalmente, e a Argentina. O resultado de pesquisas realizadas na Europa mostra um cenário 

de menor diferença entre as faixas etárias e também com maiores nuances entre os países. Na 

Espanha e na França, a primeira tendência se repete, mas a segunda é mais tênue no primeiro caso, 

e residual no segundo. Na Inglaterra, porém, o quadro é bem distinto, havendo algum equilíbrio 

no acesso à cultura entre as diferentes faixas etárias. Os grupos de mais idade chegam a ser os que 

mais vão a algumas atividades culturais. O ponto de atenção é que as diferenças metodológicas 

limitam a comparação direta entre as pesquisas, que devem ser cotejadas como referências, e a 

partir de seus resultados internos. 
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A forte desigualdade no caso brasileiro se explica, principalmente, por um déficit educacional no 

passado, que implica menor renda no presente, afastando as gerações mais velhas da maioria das 

atividades culturais. Contribui ainda para esse cenário de maior exclusão aspectos ligados à vida 

de quem tem 60 anos ou mais, como falta de companhia, maior incidência de problemas de saúde 

e limitações de transporte. Finalmente, algumas tendências parecem associadas ao perfil de cada 

atividade. Os percentuais de acesso ao cinema são bastante elevados entre os mais jovens e caem 

de forma acentuada conforme a idade aumenta. E isso ocorre em todos os países. Movimento 

inverso se dá nos concertos de música clássica, em que o acesso cresce com a idade nos países 

desenvolvidos, mas permanece relativamente estável entre as diferentes faixas etárias naqueles em 

desenvolvimento. O atual cenário tem implicações diretas para as políticas públicas no Brasil, uma 

vez que os jovens costumam ser o principal grupo etário beneficiado pelas ações que visam ampliar 

a democratização da cultura. Não só existem poucos programas voltados para a inclusão cultural 

da terceira idade, justamente os mais excluídos, como esse é um grupo muito mais difícil (e caro) 

de ser abordado em larga escala que os jovens.  

A compreensão das dinâmicas que afetam o acesso e o consumo cultural ao longo da vida depende 

da construção de séries históricas de pesquisas que permitam um olhar não apenas para as 

diferentes faixas etárias, mas também para as mudanças entre gerações, como já acontece na 

França e nos Estados Unidos. O Brasil, porém, ainda não foi capaz de institucionalizar um processo 

quantitativo para acompanhar a evolução do engajamento cultural da população e criar uma base 

de dados que contribua para o desenvolvimento de políticas públicas para a área. Há ainda uma 

carência de estudos qualitativos que explorem com maior profundidade as barreiras que limitam o 

engajamento cultural e também os seus principais determinantes. O presente estudo reflete esse 

quadro, buscando principalmente apontar tendências e levantar hipóteses que ainda requerem 

estudos mais aprofundados. 

Apesar das limitações, os dados existentes e as atuais políticas públicas projetam um cenário de 

poucas perspectivas de maior acesso a atividades culturais fora de casa para as pessoas hoje na 

faixa dos 40 anos ou mais. Com a perspectiva de envelhecimento da população, é urgente reverter 

esse cenário para que o mesmo não se repita com as futuras gerações.  
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