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Resumo: O presente artigo tem por objetivo abordar o conceito de cultura, dos direitos
culturais e seu embasamento constitucional, haja vista que se encontram no rol dos
direitos fundamentais, gozando de tutela especial. Nesse contexto, busca-se promover
uma análise de uma das metas do Plano Nacional da Cultura – PNC, criado pelo
Ministério da Cultura, onde foram estabelecidas como uma de suas prioridades, o
aumento cerca de 95% de empregos formais no setor cultural. O intuito é apresentar as
alternativas e medidas, que estão sendo e que serão adotadas para a persecução dessa
meta, que traçou uma projeção panorâmica de como estará a difusão da cultura, e a
quantidade de empregos formais, no setor cultural para a próxima década. A
Constituição Federal de 1988 tem como um de suas finalidades precípuas, propiciar os
meios adequados para que a sociedade consiga ter acesso, verdadeiramente, aos direitos
culturais. Sendo assim, os governantes tem o dever de promover políticas públicas com
o intuito de disseminar a cultura. Assim como o acesso à cultura é um direito
fundamental, o acesso à condições dignas de trabalho e a garantia de todos os direitos
sociais elencados no art. 7º da Constituição Federal, direitos esses que são assegurados
aos empregados formais, devem ser resguardados aos trabalhadores que estão na
informalidade no setor cultural, que tem como meio de vida e sustento a sua arte.
Palavras-chave: Cultura. Direitos Fundamentais. Plano Nacional da Cultura.
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Abstract: This article has the objective the concept of culture, cultural rights and the
constitutional basis of these rights, given that they are on the list of fundamental rights,
enjoying special protection. In this context, we seek to promote an analysis of the goals
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enjoying special protection. In this context, it is intended to promote an analysis of the
goals of the National Plan of Culture - PNC, created by the Ministry of Culture, which
was established as one of its priorities, increasing about 95% of formal employment in
the cultural sector. The aim is to present the alternatives and measures that are being and
will be taken to the pursuit of this goal, which was established and makes a panoramic
projection of how will the diffusion of culture, and the number of formal jobs in the
cultural sector to next decade. The Constitution of 1988 has as one of its purposes
priority provide appropriate means for society to be able to access truly cultural rights.
Therefore, governments have a duty to promote public policies in order to disseminate
the culture. As well as access to culture is a fundamental right, access to decent work
and ensuring all social rights listed in art. 7 of the Federal Constitution, rights that are
guaranteed to formal employees, must be guarded to workers in informal employment
in the cultural sector, which has a living and support their art.
Keywords: Culture. Fundamental Rights. National Plan of Culture. Autonomous.
formal Jobs.

INTRODUÇÃO
A origem etimológica da palavra cultura deriva do latim colere, e significa
cultivar. Claro que não se pretende com esse artigo esvaziar o referido termo de sentido,
mesmo porque sua definição possui muitas variantes, sendo um conceito de cunho
subjetivo, posto que cada uma tenha uma noção própria do que vem a ser cultura.
A cultura como manifestação sociológica, é todo acontecimento ou fato que
resulta do imaginário e criatividade do homem. É o conjunto de ideias, costumes, leis,
crenças e objetos que representam a vontade de criar ou inovar algo já existente. É uma
das formas que o ser humano encontrou de se expressar, de pensar, agir e sentir, por isso
mesmo, é subjetivo, pois cada um tem a sua própria forma de se expressar. O homem e
a sociedade se regozijam com a cultura, posto que uma de suas funções precípuas é a
satisfação das necessidades humanas.
O professor Francisco Humberto da Cunha Filho apresenta em seu livro Cultura e
Democracia na Constituição Federal de 1988, uma ideia bem peculiar do que vem a ser
cultura e qual a sua função na sociedade:
A cultura é, em sentindo antropológico, o instrumento de “rebeldia” da
humanidade, pois consiste, no prisma referido, em qualquer intervenção
sobre o ambiente natural. Por meio das manifestações culturais, o homem
afronta (e não raro vence) até mesmo as inexoráveis leis da natureza.

Existem inúmeras vertentes, e cada uma tem um olhar muito próprio sobre o que é
cultura, até mesmo por ser um conceito multidisciplinar, e que não está preso à
determinada área do conhecimento, entretanto todas convergem em um único sentindo,
de que o conceito de cultura é algo tão evidente, tão obvio que chegar a um definição
engessada se torna quase impossível.
Do ponto de vista jurídico, tem-se que a cultura é algo inerente ao ser humano,
que provém de seus antepassados e que deve ser preservado, sob pena de perda da sua
própria identidade enquanto ser humano. O legislador originário preocupou-se com essa
questão e entendeu que o melhor seria preservar esse direito, e deixa-lo à parte, como
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um direito fundamental do ser humano, um direito potestativo, tendo em vista que a
tutela constitucional dos referidos direitos culturais, tem cunho declaratório e não
constitutivo de direitos, já que é o direito a cultura nasce com o individuo. A proteção
da cultura está expressa em seção própria, como direito fundamental, está albergado
pela Constituição Cidadã, em seu art. 215, in verbis: “O Estado garantirá a todos o
pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e
incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais”
Nas palavras de Jose Luiz dos Santos (1999, p.44-45), em seu livro O que é
cultura, sintetiza o que significa cultura, como sendo:
uma dimensão do processo social, da vida de uma sociedade. Não diz
respeito apenas a um conjunto de práticas e concepções, como por exemplo,
se poderia dizer da arte. Não é apenas uma parte da vida social como, por
exemplo, se poderia falar de religião. Não se pode dizer que cultura seja algo
independente da vida social, algo que nada tenha a ver com a realidade onde
existe. Entendida dessa forma, cultura diz respeito a todos os aspectos da vida
social, e não se pode dizer que ela exista em alguns contextos e não em
outros. Cultura é uma construção histórica, seja como concepção, seja como
dimensão do processo social. Ou seja, a cultura não algo natural, não é
decorrência de leis físicas ou biológicas. Ao contrário, a cultura é um produto
coletivo da vida humana.

1-DIREITOS CULTURAIS NA ATUALIDADE
Um estudo comparado da proteção da cultura como direito fundamental, do Brasil
com outros Estados, se faz necessário para contextualizar de forma global, quais os
direitos culturais e como se dá a sua regulamentação em outros países.
Não há muita diferença, no tocante a proteção dos direitos culturais, entre o Brasil
e países como a Espanha, Suíça, Portugal, Grécia e França, posto que tutelam o direito
de ensino e disseminação da cultura; incentivam a constituição de associações que
tenham por objetivos projetos culturais; proteção do patrimônio histórico e artístico,
bem como a tutela da propriedade industrial.
Sendo assim, é notório que há interesse do Poder Público, tanto brasileiro quando
de outros países, de se proteger os direitos culturais, e mais do que isso, interesse de
difundir a cultura na sociedade, com a finalidade de se cumprir o que determina a novel
carta constitucional.
Tal proteção se dá de forma tão evidente, que vários princípios norteiam os
direitos culturais, sendo de grande relevância essa abordagem, já que se busca fazer uma
análise do que é cultura e qual a importância dos direitos culturais. O legislador
originário estabeleceu como uma das bases dos direitos culturais, o Princípio do
Pluralismo Cultural, onde é possível e permitida qualquer forma de manifestação
cultural, não havendo nenhuma forma de cultura oficial.
A sociedade deve ter a possibilidade de participar de toda e qualquer forma de
manifestação cultural, podendo dar opiniões e interferir sobre as medidas que deve ser
adotadas para disseminar a cultura, um bom exemplo desse princípio seria o Plano
Nacional da Cultura-PNC, onde a sociedade em conjunto com o Ministério da Cultura,
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participou diretamente da elaboração de uma agenda com metas para o futuro da cultura
brasileira.
O legislador demonstrou um profundo respeito a memoria cultural brasileira, ao
estabelecer o Princípio do Respeito à Memória Coletiva, estabelecendo que toda
manifestação de cultura produzida no País deve ser respeitada e utilizada como
paradigma para as futuras gerações.
O Princípio da Atuação Estatal define que o Estado deve oferecer suporte para que
a sociedade desenvolva atividades culturais, tentando facilitar ao máximo o acesso da
sociedade à informações e locais próprios para que essas atividades ocorram.

2-A RELAÇÃO ENTRE OS DIREITOS SOCIAIS E DIREITOS
CULTURAIS
Assim como os direitos culturais foram erigidos a categoria de fundamentais,
os elencados no art. 7º e seus incisos da Constituição Federal também fazem parte desse
hall. O surgimento de tais direitos deu-se com a obrigação do Estado em promover o
bem estar social. São direitos dos trabalhadores e foram conquistados com muita luta, se
consubstanciando como um verdadeiro dever que o Estado tem de proporcionar
melhores condições de vida aos trabalhadores.
Há profunda relação entre o direito do trabalho e o direito constitucional,
evidenciando assim a necessidade da proteção de tais direitos na lei maior, conforme
lições de Godinho (2013, p. 73):
Mais do que isso, a Constituição da República firmou no Brasil
o conceito e estrutura normativos de Estado Democrático de
Direito, em que ocupam posições cardeais a pessoa humana e
sua dignidade, juntamente com a valorização do trabalho,
especialmente do emprego, o que se insere o ramo justrabalhista
no coração e mente jurídicos definidores do melhor espírito da
Constituição.
Sendo assim, o Estado tem por obrigação promover políticas públicas de incentivo
a cultura, e ao mesmo tempo buscar formalizar e capacitar os profissionais do setor
cultural, devendo ter também como meta a redução da informalidade no setor cultural,
assegurando desse modo aos trabalhadores o acesso aos direitos previstos no art. 7º da
Novel Carta.

3-PLANO NACIONAL DA CULTURA – PNC
O Ministério da Cultura, com observância ao que determina o §3º do art. 215 da
Constituição Federal, que prevê a criação do Plano Nacional da Cultura, tendo sido
regulamentado pela lei 8.313/91 e Decreto-lei 5.761/2002, instituiu o Plano Nacional da
Cultura, plano esse que estipula medidas para o reconhecimento da importância da
ISSN-e: 2316-9982

cultura de modo a criar uma identidade nacional. Seu objetivo é o desenvolvimento de
políticas de fomento e incentivo nas mais diversas áreas de manifestação culturais, com
o intuito de promover o acesso de todos a expressões artísticas, ao patrimônio histórico,
artístico, arqueológico.
O Plano Nacional da Cultura – PNC é uma agenda com metas e propostas para a
próxima década, sendo um verdadeiro planejamento, de como deve ocorrer a
disseminação da cultura na sociedade para os próximos dez anos. O plano foi feito com
a ajuda da sociedade, caracterizando-se como uma manifestação democrática. Foi um
longo processo de debate, tendo sido exaustivamente pensado e repensado. O plano
representa o esforço coletivo para assegurar o total exercício dos direitos culturais dos
brasileiros e brasileiras.
Uma das metas do Plano Nacional da Cultura é o aumento de cerca de 95% do
emprego formal no setor da cultura. Tendo em vista que a maioria dos trabalhadores que
atuam nesse setor, exercem suas atividades de forma autônoma. Segundo os
ensinamentos de Volia Bonfim Cassar (2013, p.276):
Autônomo é o trabalhador que explora seu oficio ou profissão
com habitualidade, por conta e risco próprio. A palavra
habitualidade tem o conceito temporal, ou seja, que a atividade é
exercida com repetição.
O trabalhador autônomo não tem como característica a subordinação a uma pessoa
física ou jurídica, pois exerce seu mister por conta própria. O empregado albergado pelo
art. 7º da Constituição percebe a titulo de pagamento pelo seu trabalho, salário. O
autônomo, contudo, fará jus a remuneração. O autônomo é segurado obrigatório pela
previdência social, conforme constante na Lei 8.212/91, em seu art. 12, V, h, entretanto
essa contribuição se dará de forma livre e não compulsória, devendo o próprio
trabalhador fazer o recolhimento.
A referida meta foi estabelecida devido à necessidade de estimular a formalização
do mercado de trabalho do setor cultural, com o intuito de diminuir os índices de
informalidade do trabalho artístico, técnicos, de produtores e demais agentes atuantes no
campo e valorizar o trabalhador da cultura.
Assegurar as esses trabalhadores as mesmas vantagens que são percebidas pelos
empregados, é obedecer os ditames normativos e principiológicos estabelecidos no
ordenamento jurídico. Nesse diapasão, estabelecer a migração de trabalhadores que
estão na informalidade para a formalidade, é reconhecer nessas pessoas o Princípio da
Dignidade Humana e o seu direito a melhores condições de trabalho.
Ao sair da informalidade, passariam a ter um emprego formal, e estaria sobre a
proteção das normas celetistas. O intuito é aumentar a quantidade de empregos formais
nos próximos dez anos. Em números, saltaria de 1.580.209 para 3.081.187 postos entre
os anos 2010 e 2020, o que representa a criação de mais 1,5 milhão de empregos
formais.
Nesse sentido, andou bem o Ministério da Cultura ao estabelecer essa meta, tendo
em vista que a informalidade acarreta desigualdade, pois muitos trabalhadores se veem
desamparados e desprotegidos, já que não podem usufruir de benefícios trabalhistas e
previdenciários.
A meta foi lançada, a questão maior agora é estabelecer políticas públicas que
visem que acarretem melhores condições de trabalho, bem como alterações na
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legislação trabalhista, buscando adequá-la a essa nova realidade que se apresenta. Devese também promover a regulamentação de algumas profissões do setor da cultura.
Essas ações são necessárias para redução da informalidade, mas certamente não
irão e não tem a pretensão de resolver o problema, mas já é um passo para uma solução
concreta. Através dessas medidas, os trabalhadores poderão ter acesso a: carteira de
trabalho anotada; Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS; seguro-desemprego
e aposentadoria.

4 – RESULTADOS OBTIDOS
Para a persecução dessa meta, e para que se consiga efetivamente uma redução da
informalidade no setor cultural, uma série de iniciativas estão sendo adotadas, sendo
necessário de forma prioritária, promover a adequação das leis trabalhistas e
previdenciárias, bem como a regulamentação de profissões ligadas ao setor, facilitar o
acesso a formalidade com a redução de encargos, promover a capacitação e certificação
profissional desses profissionais.
Dentre as ações desenvolvidas pelo Ministério da Cultura, além de possibilitar o
aumento de oferta de cursos de formação para o setor, cumpre-se destacar dois
programas muito importantes: o Certific, é um projeto que visa conceder certificação do
conhecimento e habilidades adquiridos durante o ofício daquele artista, com o
certificado facilmente ele conseguirá comprovar as suas aptidões, facilitando assim a
busca por um emprego formal; e os Criativas Birôs que são locais que oferecem apoio e
informações, nos mais diversos tipos de assuntos, para o micro empreendedor e empresa
de pequeno porte ligados ao setor cultural.
A meta foi implantada em 2010 e desde então apresentou bons resultados. Em
2011, ocorreu um aumento de trabalhadores do setor cultural empregados formalmente
na ordem de 9,3% em relação ao ano anterior, o que representa 135.044 novos
empregos formais. Os dados referentes ao ano de 2012 ainda não estão disponíveis para
consulta.

Conclusão
Os direitos culturais, resguardados na Constituição Federal como direitos
inegavelmente fundamentais, são prerrogativas inerentes ao homem e tem aplicação
imediata, sendo assim, a previsão constitucional desses direitos não é mera formalidade
e sim verdadeira norma que gera para o Estado uma obrigação de promover o acesso,
disseminação e proteção às manifestações culturais, fato este previsto logo no primeiro
artigo do capítulo, art. 215 da Carta Magna.
O §3º do supracitado artigo prevê a criação do Plano Nacional da Cultura, que foi
instituído pela Lei 12.343, de 2 de dezembro de 2010, a finalidade precípua desse
projeto é o planejamento e a implementação de políticas públicas de longo prazo,
voltadas à proteção e promoção da diversidade cultural brasileira. Diversidade que se
expressa em práticas, serviços e bens artísticos e culturais determinantes para o
exercício da cidadania, a expressão simbólica e o desenvolvimento socioeconômico do
País. Uma das metas do plano, que serviu como tema central deste trabalho, é a que
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estabelece que o Estado deve promover incentivos para que ocorra um aumento de 95%
no número de empregos formais no setor cultural.
O plano foi implementado em 2011, e desde então vem rendendo bons frutos,
entretanto há um longo caminho a percorrer, tendo em vista que o plano estabelece
metas ao longo prazo. Espera-se que essas metas realmente cumpram realmente a sua
finalidade de disseminar a cultura e o consequente crescimento e desenvolvimento do
patrimônio cultural brasileiro. A cultura deve ser valorizada e incentivada, em todos os
seus aspectos e o País precisa dessa identidade cultural para que possa exercer com
plenitude a sua soberania e independência frente a outras nações.
O Plano Nacional da Cultura, através de suas metas, é um grande passo na direção
certa para promover um aumento do número de empregos formais no setor cultural,
entretanto é só o começo de uma nova realidade que se apresenta, sendo assim, que
surjam novas ideias e projetos que disseminem uma nova cultura na sociedade
brasileira.
As metas estipuladas no supracitado plano devem não tão somente buscar a
disseminação, desenvolvimento, regulamentação e capacitação dos funcionários do
setor, mas devem também albergar o objetivo de criar uma identidade cultural,
preservando a existente, pois, dessa forma estarão estimulando a população a preservar
as suas crenças, costumes e hábitos. De outra perspectiva poderá estimular o
desenvolvimento e profissionalização das pessoas, agregando ao trabalho artístico e
cultural um valor financeiro, o qual a segurará a dignidade dos profissionais que
necessitam da sua arte e da cultura para viverem, contudo também estimulará no
sentimento das pessoas de terem uma identidade nacional. Sob a perspectiva econômica
é benéfico ao Estado brasileiro estabelecer essas metas, pois, incrementar a economia
local, que será estimulado pelo o turismo.
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