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Resumo
O artigo busca fomentar reflexões sobre o reconhecimento da cultura como direito humano
fundamental e sobre a importância da concretização democrática dos direitos culturais como
objetivo central das politicas culturais. Os direitos culturais são parte essencial dos diretos
humanos. São direitos ao mesmo tempo autônomos e transversais, pois podem ser
considerados como grupo específico, mas ao mesmo tempo podem ser encontrados em todas
as dimensões dos direitos humanos. Não é possível concretizar o princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana sem que os direitos culturais estejam formal e materialmente
garantidos. A concretização dos direitos culturais é potencialmente possibilitada quando as
politicas culturais compreendem a cultura para além do campo clássico das belas artes e
ampliam o conceito para toda a diversidade cultural do fazer humano. Neste sentido, o artigo
também analisa de modo bem breve, duas experiências históricas de gestão de politicas
culturais brasileiras pautadas nos direitos culturais que adotaram a ideia ampliada de cultura.
São as experiências da gestão da filósofa Marilena Chauí na Secretaria Municipal de Cultura
da Prefeitura de São Paulo (1989-1992), durante o governo da prefeita Luiza Erundina e a
gestão do compositor Gilberto Gil no Ministério da Cultura, no primeiro governo do
presidente Lula (2003-2006).
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LA CONCRÉTISATION DES DROITS CULTURELS COMME
FONDATION DE LA POLITIQUE CULTURELLE

Résumé

L'article vise à promouvoir la réflexion sur la reconnaissance de la culture comme un droit
humain fondamental et l'importance de la concrétisation démocratique des droits culturels
comme objectif central des politiques culturelles. Les droits culturels sont une partie
essentielle des droits humains. Ces droits sont simultanément autonomes et transversaux, car
ils peuvent être considérés comme un groupe spécifique, mais en même temps peuvent être
trouvés dans toutes les dimensions des droits de l'homme. Ce n'est pas possible de mettre en
œuvre le principe constitutionnel de la dignité humaine sans que les droits culturels soient
garantis formellement et matériellement. La mise en œuvre des droits culturels est
potentiellement possible lorsque les politiques culturelles comprennent la culture au-delà du
domaine classique des beaux-arts et élargissent le concept à toute la diversité culturelle du fait
de l'homme. En ce sens, l'article examine brièvement deux expériences historiques de gestion
des politiques culturelles brésiliennes guidées pour les droits culturels qui ont adopté l'idée
étendue de culture. Ce sont les expériences de la gestion de la philosophe Marilena Chaui au
Secrétariat de la Culture de la Municipalité de São Paulo (1989-1992), au cours de
l'administration de la maire Luiza Erundina et de la gestion du compositeur Gilberto Gil au
Ministère de la Culture, au premier mandat du président Lula (2003-2006).
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Introdução

A necessidade humana de pertencimento está relacionada ao sentimento de vinculação
do sujeito consigo mesmo, com os outros e com as manifestações simbólicas. Este sentimento
de vinculação do indivíduo – de não isolamento – depende das suas referências culturais, das
suas liberdades e possibilidades de escolha e da sua capacidade de elaborar sonhos e desejos.
A filosofia dos direitos culturais está associada a uma filosofia da vinculação
entre a pessoa individual e seus ambientes culturais. Os direitos culturais podem
ser definidos como os direitos de uma pessoa, sozinha ou coletivamente, de exercer
livremente atividades culturais para vivenciar seu processo nunca acabado de
identificação, o que implica o direito de aceder aos recursos necessários para isso
(MEYER-BISCH, 2011, p.28, grifo nosso).

O critico literário Antônio Cândido, em Direito à Literatura, texto componente da obra
Vários Escritos (2004), publicada em 1988, realiza uma importante reflexão sobre o
reconhecimento do direito à arte – à literatura, de modo mais específico – como parte
integrante dos direitos humanos. Para Cândido (2004, p.186) a literatura “[...] corresponde a
uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque
pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo ela nos organiza, nos liberta do
caos, e portanto nos humaniza”.
Invocando a distinção feita por Louis-Joseph Lebret, entre bens compressíveis e bens
incompressíveis, Cândido (2004) assinala que a arte é um bem incompressível, ou seja, ela
não pode ser negada a ninguém, tendo em vista o seu caráter fundamental para os indivíduos e
para a sociedade.
[...] pensar em direitos humanos tem um pressuposto: reconhecer que aquilo que
consideramos indispensável para nós é também indispensável para o próximo. Nesse
ponto as pessoas são frequentemente vítimas de uma curiosa obnubilação. Elas
afirmam que o próximo tem direito, sem dúvida, a certos bens fundamentais, como
casa, comida, instrução, saúde, coisas que ninguém bem formado admite hoje em dia
que sejam privilégio de minorias, como são no Brasil. Mas será que pensam que o
seu semelhante pobre teria direito a ler Dostoievski ou ouvir os quartetos de
Beethovem? (Candido, 2004, p.172, grifo nosso)

Na prática, os chamados direitos culturais têm recebido menos atenção e,
consequentemente, são menos desenvolvidos em termos de conceituação legal do que os
direitos civis, políticos, econômicos e sociais (MEYER-BISCH, 2011). Porém, na perspectiva
da cidadania, a cultura é compreendida como parte essencial dos direitos humanos
fundamentais. E mais, a cultura está presente em todas as dimensões dos direitos humanos.
Meyer-Bisch (2011) afirma que as violações aos direitos culturais atingem a integridade
da identidade dos sujeitos, o que acaba impedindo o respeito a qualquer outro direito. A
negação dos direitos culturais representa impossibilitar que o sujeito viva o seu processo
nunca concluído de identificação.
A pobreza cultural é a base das outras dimensões da pobreza; ela impede de
fugir ao encadeamento das precariedades e coloca obstáculos em qualquer
desenvolvimento individual e coletivo. A prioridade na luta contra a pobreza
deveria, por conseguinte, consistir na consideração dos recursos e direitos culturais
das pessoas desfavorecidas (MEYER-BISCH, 2011, p.41, grifo nosso).
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1. Apontamentos sobre os direitos culturais
A ideia de que os direitos culturais são autônomos e formam um importante grupo de
direitos humanos pode ser consistentemente sustentada com base em diversos instrumentos
políticos-jurídicos de âmbito internacional2. A própria Declaração Universal dos Direitos
Humanos (1948) faz menção direta aos direitos culturais. No artigo 22 a declaração refere-se,
de um modo mais geral, aos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à
dignidade e ao livre desenvolvimento da personalidade humana3. O artigo 27 enuncia como
direitos culturais a participação da vida cultural da comunidade e a proteção dos direitos
morais e materiais do direito de autor:
1. Toda pessoa tem o direito de fazer parte livremente da vida cultural da
comunidade, de usufruir das artes e participar do progresso científico e dos
benefícios que dele resultem. 2. Toda pessoa tem direito à proteção dos interesses
morais e materiais que lhe pertençam em virtude das produções científicas, literárias
ou artísticas da qual for autora (ONU, 1948).

Para Francisco Humberto Cunha Filho (2011, p.116) no caso do artigo 22, os direitos
culturais, com enfoque mais generalista, “[...] relacionam-se à ideia de respeito aos modus
vivendi peculiares aos distintos povos destinatários e signatários da declaração”, enquanto que
no artigo 27 os direitos culturais são abordados de modo mais restrito e são ligados “[...] a
atividades mais específicas, cujos núcleos podem ser extraídos, com variações gramaticais, do
próprio texto: artes, ciência e literatura”.
Os direitos culturais do artigo 27 da Declaração Universal foram mais bem detalhados
por meio do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), que no art. 154
apresenta uma lista de direitos culturais: a) participar da vida cultural; b) usufruir dos
benefícios do progresso científico e de suas aplicações; c) beneficiar-se da proteção dos
interesses morais e materiais que lhe pertençam em virtude das produções científicas,
literárias ou artísticas da qual for autora. O mesmo artigo também apresenta medidas e
compromissos assumidos pelos Estados Partes para garantir o exercício dos direitos.
Contudo, não existe nenhum instrumento legal de âmbito internacional que trace uma
definição de direitos culturais ou apresente em um rol taxativo destes direitos. Segundo
Yvonne Donders (2011), a dificuldade em determinar a abrangência dos direitos culturais
fundamenta-se principalmente na complexidade de conceituar cultura. Não existindo uma
definição clara, diferentes listas podem ser organizadas contendo disposições internacionais
2

No plano dos Estados nacionais, de acordo com Jesús Prieto de Pedro, foram constituições da segunda e da
terceira décadas do século XX – a Constituição mexicana, de 1917, e a espanhola, de 1931 – que primeiro
formalizaram os direitos culturais nos seus textos. (PEDRO, 2011, p.44)
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Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), artigo 22: toda pessoa, como membro da sociedade, tem
direito à segurança social e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a
organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua
dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade.
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Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), artigo 15. 1. Os Estados Partes reconhecem no
presente Pacto o direito de toda pessoa a: a) Participar da vida cultural; b) Usufruir dos benefícios do progresso
científico e de suas aplicações; c) Beneficiar-se da proteção dos interesses morais e materiais que lhe pertençam
em virtude das produções científicas, literárias ou artísticas da qual for autora. 2. Entre as medidas que os
Estados Partes do presente Pacto deverão adotar para garantir o pleno exercício deste direito, estarão aquelas
necessárias à conservação, ao desenvolvimento e à difusão da ciência e da cultura. 3. Os Estados Partes do
presente Pacto se comprometem a respeitar a indispensável liberdade para a pesquisa científica e para a atividade
criadora. 4. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem os benefícios que derivam do fomento e
desenvolvimento da cooperação e das relações internacionais em questões científicas e culturais.
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potenciais em ser reconhecidas como direitos culturais.
Lembra Alfons Martinell Sempere (2011) que a UNESCO e o Conselho da Europa
encomendaram ao Institut Interdisciplinaire d’Éthique et des Droits do l’Homme (IIEDH) da
Universidade de Friburgo, na Suíça, uma declaração específica sobre os direitos culturais.
Contudo, o documento5 que foi redigido em 1998 e atualizado em 2007 pelo Grupo de
Friburgo, não chegou a obter aprovação dos organismos que promoveram a iniciativa. Um
acordo internacional “[...] para todos os cidadãos, sobre os direitos culturais tem grandes
dificuldades de aceitação na agenda dos organismos multilaterais, pela omissão dos governos
nacionais em assumir um compromisso legal no âmbito internacional sobre a questão”
(SEMPERE, 2011, p.62).
O Informe da Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento, denominado Nossa
Diversidade Criativa (1996), ressaltou a urgência de se organizar um inventário dos direitos
culturais, tendo em vista que foram formulados de maneira fragmentada e estão dispersos em
vários instrumentos internacionais sobre direitos humanos. Perante esta situação, não existe
consenso sobre quais seriam os direitos culturais na perspectiva dos direitos humanos.
O artigo 5ª da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural (2001) intitulado
“direitos culturais como um ambiente que possibilita a prática da diversidade cultural” afirma
os direitos culturais como um importante grupo dos direitos humanos. A disposição prevê
que:
Os direitos culturais são elementos integrantes dos direitos humanos, que são
universais, indivisíveis e interdependentes. O florescimento da diversidade
criativa requer a completa implementação dos direitos culturais, conforme definido
no Artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos Artigos 13 e 15
do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Socais e Culturais. Portanto, todas
as pessoas têm o direito de expressar-se e de criar e disseminar seu trabalho na
língua de sua escolha, e especialmente em sua língua materna; todas as pessoas têm
o direito à educação e à capacitação de qualidade que respeitem plenamente sua
identidade cultural; e todas as pessoas têm o direito de participar da vida cultural de
sua escolha e de conduzir suas próprias práticas culturais, sujeitas ao respeito pelos
direitos humanos e pelas liberdades fundamentais (UNESCO, 2001).

O plano de ação para a aplicação da Declaração Universal da UNESCO sobre a
Diversidade Cultural aponta como compromisso dos Estados Membros “[...] avançar na
compreensão e clarificação do conteúdo dos direitos culturais, enquanto parte integrante dos
direitos humanos” (UNESCO, 2001).
Bernardo Machado (2011, p.106, grifo nosso), por meio de uma síntese de diversos
instrumentos jurídicos do direito internacional6 dos direitos humanos, propõe a seguinte
relação dos direitos culturais:
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O documento em português pode ser encontrado em: <http://www.unifr.ch/iiedh/fr/publications/ declarationde-fribourg/lis-te-des-declarations-online>
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Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais (1966); Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966); Convenção Universal sobre Direito
de Autor (1952); Convenção sobre a Proteção dos Bens Culturais em caso de Conflito Armado (1954);
Declaração dos Princípios da Cooperação Cultural Internacional (1966); Convenção sobre a Proteção do
Patrimônio Mundial, Cultural e Natural (1972); Recomendação sobre a Participação dos Povos na Vida Cultural
(1976); Recomendação sobre o Status do Artista (1980); Declaração do México sobre Políticas Culturais (1982);
Recomendação sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular (1989); Informe da Comissão Mundial de
Cultura e Desenvolvimento (“Nossa Diversidade Criativa”) (1996); Declaração Universal sobre a Diversidade
Cultural (2001) e Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais (2005)
(MACHADO, 2011, p.106).
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direito à identidade e à diversidade cultural (ou direito a memória ou, ainda
direito à proteção do patrimônio cultural); direito a participação na vida cultural
(que inclui os direitos à livre criação, ao livre acesso, à livre difusão e à livre
participação nas decisões de política cultural); direito autoral; e direito dever de
cooperação cultural internacional (ou direito ao intercâmbio cultural).

Pode-se afirmar que, cronologicamente, o primeiro direito cultural reconhecido
internacionalmente foi o direito autoral.7 Esse direito foi conquista dos processos
revolucionários na Inglaterra (1688), Estados Unidos (1776) e França (1789), dos quais
resultaram atos legais de reconhecimento da criação intelectual e artística como a mais
legítima e pessoal das propriedades (MACHADO, 2007, p.4).
A partir da representativa década de 1960, a responsabilidade liberal dos Estados
nacionais, de não interferência na vida cultural dos indivíduos, foi extrapolada e os governos
passaram a ter responsabilidades sociais. O Pacto Internacional de Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais (1966) é um importante marco desta mudança na forma de
responsabilidade e compromisso dos Estados Partes.
Tendo como contexto a construção dos Estados de ideologia socialdemocrata, o
movimento operário conquistou, no bojo das suas lutas por igualdade, o direito à participação
na vida cultural. O sentido desse direito é a universalização do acesso aos bens culturais,
restritos, historicamente, às classes privilegiadas. O objetivo era o de ampliar os beneficiários
das ações culturais promovidas pelo Estado, indo além dos eruditos artistas e intelectuais, para
beneficiar também a classe trabalhadora com o acesso às artes e à ciência.
De acordo com Donders e Laaksonen (2011, p.100-101) “[...] o direito de participar da
vida cultural é um dos direitos culturais mais notórios, refletindo por excelência a relação
entre os direitos humanos, a cultura e o desenvolvimento”. Esse direito está inserido em
diversos instrumentos universais de direitos humanos8. A vida cultural deve ser compreendida
para além das artes e da literatura, contemplando todos os modos de vida, com seus
significados, valores e símbolos.
A participação tem dois lados, um passivo e outro ativo. No passivo, “[...] significa ter
acesso à vida cultural e usufruir de seus benefícios sem nenhuma forma de discriminação”;
“[...] ter acesso a informações a respeito da vida cultural” e ter o direito de “[...] que a vida
cultural seja protegida e preservada, em especial seu patrimônio cultural e artístico”.
Participar da vida cultural, no lado ativo, implica a liberdade de “[...] escolher e de mudar uma
afiliação cultural e de contribuir livremente para a vida cultural e seu desenvolvimento por
meio de atividades criativas ou outras”, também implica “[...] o direito de participar do
processo de tomada de decisão no que estiver relacionado à vida cultural” (DONDERS;
LAAKSONEN, 2011, p.100-101).
A Recomendação sobre a Participação dos Povos na Vida Cultural (1976), da
UNESCO, definiu de forma precisa as duas dimensões da participação na vida cultural: a
dimensão ativa, que pode ser traduzida como o direito à livre criação; e a dimensão passiva,
compreendida como direito à fruição.
Segundo Laaksonen (2011, p.50), o acesso é um elemento indispensável para o
exercício de qualquer direito cultural. O acesso envolve “[...] oportunidades, opções,
alternativas e escolhas. [...] Construir acesso está relacionado a tornar possível, facilitar e
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Artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), Artigo 15 do Pacto Internacional dos Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais (1966), Artigo 5 Cerd, Artigo 13 Cedaw, Artigo 31 CDC, Artigo 43 ICRMW e
Artigo 30 CDPD.
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deixar acontecer”. O acesso é uma precondição para a participação, e a participação é
indispensável para garantir o exercício dos direitos humanos e da cidadania cultural.
A Recomendação sobre o Status do Artista (1980) conclama os Estados a “[...] criar e
sustentar não apenas um clima de encorajamento à liberdade de expressão artística, mas
também as condições materiais que facilitem o aparecimento de talentos criativos”
(MACHADO, 2007, p.6-7). A ideia foi cristalizada na Declaração do México sobre Políticas
Culturais (1982) com uma importante percepção sobre os direitos culturais. A referida
declaração estabeleceu uma ampliação destes direitos: indo das prerrogativas de recepção dos
conteúdos culturais para o acesso aos meios de produção e difusão da sua própria
subjetividade. Esta é a ideia de democracia cultural, que cria o dever do Estado em prover
condições materiais para que todos possam ser atores dos processos culturais.
Aponta Machado (2007, p.7, grifo nosso) que a declaração do México estimulou a
participação dos indivíduos e da sociedade nos processos de tomada de decisão sobre a vida
cultural, recomendando a multiplicação das “[...] ocasiões de diálogo entre a população e os
organismos culturais”, por meio de “[...] instâncias e mecanismos de participação nas
decisões, tais como: conselhos, comissões, audiências públicas, ouvidorias, plebiscitos e
referendos”.

2. A centralidade dos direitos culturais em duas experiências históricas de política
cultural
Em que pese à existência de experiências anteriores9, a gestão da filósofa Marilena
Chauí na Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de São Paulo (1989-1992), durante o
governo da prefeita Luiza Erundina, foi, no Brasil, momento paradigmático no
reconhecimento da cultura com direito humano. O projeto de política cultural, intitulado
Cidadania Cultural, foi definido por Chauí, da seguinte forma: “[...] a cultura como direito
dos cidadãos e como trabalho de criação” (2006, p.67).
A política de Cidadania Cultural era um projeto claramente pautado pelo objetivo de
garantir a concretização dos direitos culturais na realidade dos cidadãos. A cultura foi tratada
no ponto de vista da democracia (Chauí, 2006, p.134). Vale analisar essa experiência, pois
representa um importante momento histórico na adoção da concepção cidadã da cultura na
elaboração e execução das políticas culturais.
De acordo com Souza (2012), o projeto de Chauí procurou ampliar a ideia de cultura,
ultrapassando a limitação conceitual que a identifica com as artes clássicas e contemplando as
9

A experiência de Mário de Andrade na estruturação e direção do Departamento de Cultura e Recreação de São
Paulo, criado pelo Decreto 861, publicado no Diário Oficial do município de São Paulo de 30 de maio de 1935,
foi extremamente importante, principalmente porque objetivou beneficiar toda a população da cidade com suas
ações e projetos e não apenas a elite. Conforme expõe Antonio Candido: “Nas sociedades de extrema
desigualdade, o esforço dos governos esclarecidos e dos homens de boa vontade tenta remediar na medida do
possível a falta de oportunidades culturais. Nesse rumo, a obra mais impressionante que conheço no Brasil foi de
Mário de Andrade no breve período em que chefiou o Departamento de Cultura da Cidade de São Paulo, de 1935
a 1938. Pela primeira vez entre nós viu-se uma organização da cultura com vista ao público mais amplo possível.
Além da remodelação em larga escala da Biblioteca Municipal, foram criados: parques infantis nas zonas
populares; bibliotecas ambulantes, em furgões que estacionavam nos diversos bairros; a discoteca pública; os
concertos de ampla difusão, baseados na novidade de conjuntos organizados aqui, como quarteto de cordas, trio
instrumental, orquestra sinfônica, corais” (CANDIDO, 2004, p.187).
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várias outras dimensões da sociedade, num processo de abrangência e apropriação criativa da
realidade. Nesse sentido, Chauí (2006) defende que a política cultural de um órgão público vá
além do campo clássico, definido no século XVIII, da cultura identificada com a esfera das
belas-artes e adote uma definição alargada da cultura, que considere seu miolo antropológico
de “[...] elaboração coletiva e socialmente diferenciada de símbolos, valores, ideias, objetos,
práticas e comportamentos pelos quais uma sociedade, internamente dividida e sob a
hegemonia de uma classe social, define para si mesma as relações com o espaço, o tempo, a
natureza e os humanos” (CHAUÍ, 2006, p.71-72). Conceber a cultura do ponto de vista da
cidadania cultural significa compreender:
[...] a cultura como um direito do cidadão e, em particular, como direito à criação
desse direito por todos aqueles que têm sido sistemática e deliberadamente excluídos
do direito à cultura neste país: os trabalhadores tidos como incompetentes sociais,
submetidos à condição de receptores de ideias, ordens, normas, valores e práticas
cuja origem, cujo sentido e cuja finalidade lhes escapam. Mas esta Secretaria
também dedicará seus esforços para promover o direito à cultura daqueles criadores
cujo trabalho experimental nas artes, nas técnicas, nas ciências e nas praticas
socioculturais tem sido bloqueado, impedido, censurado e não reconhecido pelos
poderes estabelecidos.

No entanto, Marilena Chauí não permitiu que a concepção ampliada de cultura
representasse vagueza conceitual ou fosse razão para um esvaziamento das ações práticas.
Para evitar tais resultados indesejados, ela apresentou um rol de direitos culturais para o
âmbito da sua administração.
Por direito à cultura a Secretaria de Cultura de São Paulo entenderá:
- o direito de produzir cultura, seja pela aproximação dos meios culturais existentes,
seja pela invenção de novos significados culturais;
- o direito de participar das decisões quanto ao fazer cultural;
- o direito de usufruir dos bens da cultura, criando locais e condições e acesso aos
bens culturais para a população;
- o direito de estar informado sobre os serviços culturais e sobre a possibilidade de
deles participar ou usufruir;
- o direito à formação cultural e artística pública e gratuita na Escolas e Oficinas de
Cultura do município;
- o direito à experimentação e à invenção do novo nas artes e nas humanidades;
- o direito a espaços para a reflexão, debate e crítica;
- o direito à informação e à comunicação (CHAUÍ, 2006, p.71).

Segundo Souza (2012) houve um entrave conceitual na efetivação da ideia alargada de
cultura, sendo necessária, inclusive, uma reformulação jurídica da noção de cultura. Somente
assim, por exemplo, seria possível a contratação de profissionais que realizariam oficinas de
culinária em uma das Casas de Cultura de São Paulo. Isso porque, segundo Chauí (2006
p.80), a lei que criou a Secretaria Municipal de Cultura “[...] restringia as atividades culturais
ao campo das belas-artes e, por conseguinte, tudo quanto não pertencesse ao escopo destas
últimas não seria administrativa e legalmente cultural”. Em 1991 o campo funcional da
Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo foi modificado por meio de um decreto
municipal da prefeita Luiza Erundina, redefinindo o conceito de cultura e ampliando,
juridicamente, o espaço de atuação do órgão municipal:
Pelo decreto, “considerando-se que à cultura foi atribuído o caráter de direito
acessível a todos os brasileiros; considerando-se que a cultura engloba todas as
formas de expressão e manifestação cultural”, ficou estabelecido que: “considera-se
atividade de natureza artística e cultural tudo o que deriva da atividade humana,
como resultado de sua criação intelectual, sob todas as formas de expressão” e que
“a Secretaria Municipal de Cultura deverá apoiar e incentivar a valorização e difusão
das manifestações cultuais e oferecer condições à população para acesso aos bens
culturais (CHAUÍ, 2006, p.80)”.
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Desta experiência histórica de gestão cultural pode-se extrair a importância da adoção
de uma concepção abrangente de cultura como “todo um modo de vida” (WILLIAMS, 2011)
para nortear as políticas públicas da área. A partir desse sentido ampliado, as políticas
culturais poderão ser promotoras dos direitos humanos e orientadoras dos câmbios sociais
estruturais necessários. Com efeito, a atuação do Estado também se torna mais ampla, de
modo a atingir nas suas ações o aspecto antropológico do conceito de cultura.
A ideia de cultura para além das artes está expressa no artigo 216 da Constituição
Federal de 1988 como todos os modos de criar, fazer e viver. O alcance de uma política
cultural exige, destarte, uma concepção alargada de cultura. Inclui a invenção coletiva de
símbolos, os comportamentos, a organização produtiva e as relações sociais, de modo a
afirmar todos os indivíduos e grupos como sujeitos culturais, sem distinguir quem deve ser
ator e quem deve ser plateia10.
No início de sua gestão no Ministério da Cultura (MinC), no primeiro governo do
presidente Lula (2003-2006), Gilberto Gil, quando perguntado sobre as diretrizes que iriam
pautar a política cultural do governo, respondia: a abrangência. Esse critério fundamentou a
concepção de cultura abrangente adotada pelo MinC, que compreende a cultura em três
dimensões: simbólica, cidadã e econômica.
Gil (2013, p.334) refere-se “[...] à dimensão simbólica, em termos de identidade e
diversidade; à dimensão política, em termos de cidadania e acesso; e à dimensão econômica,
em termos de geração de empregos e renda”, sempre pontuando que articuladas “essas
dimensões conferem à cultura uma centralidade estratégica”.
A dimensão cidadã ou política baseia-se no princípio de que os direitos culturais são
parte integrante dos direitos humanos, constituindo a plataforma de sustentação das políticas
culturais. Para Gilberto Gil (2013, p.412, grifo nosso):
Este direito cultural – ao ser perseguido hoje – traz uma grande novidade para o
plano do Estado e para o plano jurídico. A afirmação deste direito cultural dos
brasileiros – no Ministério da Cultura – tem nos levado a incluir grupos
culturais e populações que jamais tiveram contato com o ministério e com o
Estado, e que produziam cultura apesar das políticas culturais do passado.
Grupos indígenas, quilombolas, os milhares e milhares de pontos de cultura, aliam
hoje expressões culturais, pesquisa banda larga, rádio comunitária, exercendo
direitos culturais que passam a ser garantidos minimamente pelo apoio e
reconhecimento do Estado.

Conclusão
O caráter transversal da cultura revela uma importante dimensão cultural nos direitos
humanos de um modo geral. O fato de a cultura estar presente em todos os âmbitos da vida
humana obriga que seja considerada a dimensão cultural de todos os direitos fundamentais
(PEDRO, 2011). Nesta abordagem mais ampla sobre a dimensão cultural dos direitos
humanos pode-se reconhecer profundas ligações dos direitos fundamentais com a cultura,
10

Segundo o teatrólogo Augusto Boal (2009, p.167), fundador do Teatro do Oprimido e autor da obra A Estética
do Oprimido, “[...] uma estética democrática, ao tornar seus participantes capazes de produzir suas obras, vai
ajudá-lo a expelir os produtos pseudoculturais que são obrigados a tragar no dia-a-dia dos meios de
comunicação”.
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como os direitos à autodeterminação, liberdade de religião, liberdade de expressão, liberdade
de associação e educação (DONDERS, 201).
O reconhecimento pleno e eficaz da cultura como direito humano fundamental é
essencial e urgente. Presentemente, o tema está ampliando seu espaço na agenda política do
país, fato que pode ser comprovado por meio do significativo número de propostas de emenda
constitucional e projetos de leis sobre política cultural que tramitam no Congresso Nacional
brasileiro ou que foram recentemente aprovados.
O exercício democrático dos direitos culturais ainda não encontra respaldo eficaz nas
políticas públicas brasileiras. Contudo, nota-se que, nos últimos anos, a legislação brasileira
está caminhando para uma articulação protetiva dos direitos culturais, sobretudo, por meio da
instituição e regulamentação de políticas públicas. A Lei 12.343, de 02 de dezembro de 2010,
que institui o Plano Nacional de Cultura, é um expressivo exemplo. Seu objetivo geral é
sistematizar uma política cultural de longo prazo pautada na concretização dos direitos
culturais.
Importantes propostas de emenda constitucional (PEC) tramitam e outros aspectos do
tema analisado neste artigo já foram incorporados a Constituição Federal de 1988. Três delas
são fundantes na contextualização da problemática desta pesquisa: a) a criação do Sistema
Nacional de Cultura (atual artigo 216-A da CF/88); b) o estabelecimento de um orçamento
constitucionalmente vinculado para os investimentos públicos em política cultural de todos os
entes federativos (PEC 150/2003); e c) a inclusão da cultura no rol dos direitos sociais da
Constituição de 1988 (PEC 236/2008). Além disso, projetos de leis e outras propostas de
emendas à Constituição sobre o tema tramitam atualmente no âmbito do Poder Legislativo
brasileiro.
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