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Resumo
Este trabalho analisa os direitos culturais como objeto de políticas públicas no Brasil.
Nesse sentido delimita-se o conceito de cultura para o objetivo aqui perseguido,
buscando relacionar tal definição com a determinação do que seriam os direitos
culturais, excluindo tudo que se refira ao sentido antropológico da expressão cultura,
por abranger aspectos não afeitos àqueles. Todavia faz-se necessário restringir a
definição para obter um sentido que sirva de parâmetro ao mundo jurídico,
principalmente por ter a Constituição Federal acolhido a expressão “Direitos Culturais”.
Por conseguinte, definiu-se os direitos culturais, incluindo no conceito tudo o que diz
respeito à liberdade de manifestação, liberdade de expressão da atividade artística,
liberdade do exercício profissional artístico, liberdade de associação artística, proteção
do patrimônio histórico e cultural, dentre outros. A partir dessa verificação analisa-se a
trajetória da atuação estatal brasileira na determinação de políticas públicas nessa área,
tendo como marco delimitador a Constituição Federal de 1988. A investigação perpassa
pela história do Brasil, desde a Colônia até os dias atuais, mostrando a maneira como as
políticas implementadas, repercutiram sobremaneira na visão que a sociedade brasileira
tem de sua cultura. A partir de referida análise, constata-se o tratamento dado à cultura
pelo legislador brasileiro, e, consequentemente, a importância que o Estado concede a
esse aspecto imprescindível decorrente da dignidade humana.
Palavras-chave: Direitos culturais. Políticas públicas.
Abstract
This paper analyzes the cultural rights as an object of public policies in Brazil. In this
sense defines the concept of culture to the objective pursued here, trying to relate this
definition with the determination of what would be cultural rights, excluding all matters
relating to the anthropological sense of the term culture, aspects not covered by those
accustomed. However it is necessary to restrict the definition to get a sense that serve as
parameter to the legal world, mainly because the Constitution accepted the term
"Cultural Rights". Therefore, we defined cultural rights, including the concept all that
relates to freedom of expression, freedom of expression of artistic activity, exercise
professional artistic freedom, artistic freedom of association, protection of historical and
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cultural, among others . From this check examines the trajectory of the Brazilian state
action in determining public policy in this area, with the March bounding the Federal
Constitution of 1988. The research goes through the history of Brazil, from the Colony
to the present day, showing how the policies implemented have affected greatly the
view that Brazilian society has its culture. From this analysis, it appears the treatment
given to Brazilian culture by the legislature, and hence the importance that the State
provides essential due to this aspect of human dignity.
Keywords: Cultural rights. Public policies.

INTRODUÇÃO
Cultura é um termo polissêmico, que envolve tudo que pode reportar-se a qualquer
intervenção do homem para modificar a natureza. Todavia é necessário restringir a
definição para obter um sentido que sirva de parâmetro ao mundo jurídico,
principalmente por ter a Constituição Federal acolhido a expressão “Direitos Culturais”.
Deste modo, vê-se que optou o constituinte ressaltar a cultura não em seu sentido
antropológico, por dizer respeito a tudo que decorre da interferência humana, mas
enquanto direito concernente “às artes, à memória coletiva e ao repasse de saberes, que
asseguram a seus titulares o conhecimento e uso do passado, interferência ativa no
presente e possibilidade de previsão e decisão de opções referente ao futuro, visando
sempre à dignidade da pessoa humana” (CUNHA FILHO, 2000, p. 34).
Pela disciplina expressa dos artigos 215 e 216 da Carta Maior acerca da cultura,
vê-se que foram assentados direitos e deveres para a sociedade e Estado, a fim de tornar
efetivo o direito dela decorrente, elevado à categoria de fundamental.
Tendo como base algumas regras de direitos culturais com essa qualidade, impõe
avaliá-los como objeto de políticas públicas obrigando a análise da trajetória das
políticas culturais implementadas antes e depois do advento da CF/88, sendo esse o
objetivo principal do presente estudo.

1.

OS DIREITOS CULTURAIS

A fim de atingir o objetivo principal deste artigo que é a análise das políticas
públicas culturais implementadas antes e depois da Constituição Federal de 1988, faz-se
premente averiguar a origem do termo cultura, que em sua acepção ampla, diz respeito à
diferença existente entre o homem, os animais e a natureza, restringindo-se ao final tudo
que caracteriza a população humana. Destarte, a partir desse delineamento é possível
defrontar-se com vários outros sentidos do mesmo enunciado, haja vista a derivação que
a ingerência humana pode acarretar.
Partindo do desdobramento da expressão, pode-se asseverar que cultura é tudo o
que caracteriza a existência de um povo ou nação, nos aspectos de organização social,
modos de comportamento, e que pertine a qualidade de uma coletividade como quando
se refere à cultura brasileira, francesa, e outras. Outrossim, é possível falar em cultura
quando há referência ao conhecimento, ideias, ritos e crenças, assim como ao aludir
acerca da formação do homem pelo aprimoramento da educação escolar. Identifica-se

ainda outra face ao reportar-se a todas às atividades artísticas, igualmente ao tratar da
história construída pelo homem ao longo do tempo.
Por conseguinte, apenas pelos exemplos, vê-se que cultura é um termo
polissêmico, que envolve tudo que pode reportar-se a qualquer intervenção do homem
para modificar a natureza. Todavia é necessário restringir a definição para obter um
sentido que sirva de parâmetro ao mundo jurídico, principalmente por ter a Constituição
Federal acolhido a expressão “Direitos Culturais”.
A partir da delimitação do que seja cultura, há que fixar os limites dos direitos
intitulados pelo art. 215 da CF/88, de culturais. A título de reflexão, dentro da
perspectiva geral já esboçada, é possível dizer que todos os direitos seriam assim
reconhecidos, haja vista decorrerem da ingerência humana. Entretanto, não é esse o
sentido aqui investigado. A própria regra maior ao fazer referência a tais direitos
reconheceu a importância da cultura para a pessoa humana.
Inobstante tenha a Constituição previsto a obrigação estatal de garantir a todos o
amplo acesso e exercícios dos direitos culturais, não determinou quais seriam
mencionados direitos. Na medida em que foi necessário conceituá-los, buscou-se
substrato na própria CF/88, servindo de parâmetro na tarefa de conceituação, o art. 216,
por conter a definição de patrimônio cultural.2
Ao dizer o que constitui o patrimônio cultural, a CF/88 implicitamente definiu o
que seria considerado cultura para a ordem jurídica, podendo daí ser deduzidos quais
elementos integram o núcleo dos direitos dela decorrentes.
Da análise do dispositivo constitucional, constata-se de pronto o caráter humano
de citados direitos, e não poderia ser diferente, uma vez que o sentido antropológico não
pode ser excluído, embora não deva prevalecer de forma absoluta para os fins jurídicos
pretendidos. De qualquer forma, de início, pode-se dizer que os direitos culturais são
aqueles decorrentes de todas as manifestações culturais dos indivíduos, seja
isoladamente ou em grupos.
A CF/88 também reconhece que os sítios e as paisagens naturais que possuam
valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e
científico são dotados de estima cultural, e por esse aspecto compreende-se que o meio
ambiente natural em conjunto com vestígios de existência humana em tempos remotos
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determina a qualidade de um bem como cultural, o que se vislumbra no patrimônio
paleontológico, incluído na CF/88 como espécie culturalmente protegida.
Entretanto, tal conclusão não basta, é imprescindível prosseguir no esforço
hermenêutico. Assim, para a caracterização mais apurada dos direitos culturais é
necessária uma observação pormenorizada do preceito constitucional, sendo obtido
como resultado desse exercício mental, a identificação de outros atributos. A mais
importante característica dessa espécie de direito é referir-se a caracteres próprios e
exclusivos dos grupos que compõem a sociedade brasileira, no passado, no presente e
até no futuro.
Ademais, vale salientar que identificar e conceituar os direitos culturais não é
tarefa fácil nem atrativa, pois poucos dos que se debruçaram a estudar essa categoria
constitucional conseguiram alcançar esse objetivo satisfatoriamente. Entretanto,
Francisco Humberto Cunha Filho (2000, p. 34) extraiu da CF/88 a definição dos direitos
culturais, como sendo “aqueles afetos às artes, à memória coletiva e ao repasse de
saberes, que asseguram a seus titulares o conhecimento e uso do passado, interferência
ativa no presente e possibilidade de previsão e decisão de opções referentes ao futuro,
visando sempre à dignidade da pessoa humana”. E a partir da investigação identificouos como sendo os decorrentes da liberdade de manifestação; liberdade de expressão da
atividade artística; liberdade do exercício profissional artístico; liberdade de associação
artística, inclusive de natureza sindical; propriedade, transmissão hereditária e poder de
fiscalização sobre as criações do intelecto, bem como sobre a imagem, a representação,
a interpretação, a voz e coisas análogas; proteção do patrimônio histórico e cultural bem
como de natureza difusa, ou seja, pertencente a cada um dos brasileiros3; o lazer
cultural; a educação4; paridade e reconhecimento jurídico do trabalho intelectual
relativamente aos demais tipos5.
No que concerne ao conteúdo da expressão “direitos culturais”, José Afonso da
Silva (2001, p. 48) apresenta, ao analisar o dispositivo constitucional 6, duplo aspecto:
um como norma agendi, quando a CF diz que o Estado garantirá a todos o pleno
exercício dos direitos culturais, e como facultas agendi o próprio direito cultural, ou
seja, a faculdade conferida ao indivíduo de agir baseado no preceito normativo (SILVA,
2001, p. 47).
Outra importante consideração refere-se à relação “Direitos/Deveres culturais”,
visto que por vezes o senso comum infere que apenas o Estado teria deveres para com a
coletividade, o que não corresponde à exigência constitucional, haja vista ter
determinado que: “O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e
3

Art. 5º, IV, IX, XIII, XVII, XXVII, XXVIII, XXIX, LXIII.
Art. 6º.
5
Art. 7º XXII.
6
“Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. § 1º O
Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros
grupos participantes do processo civilizatório nacional. § 2º A lei disporá sobre a fixação das datas
comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. § 3º A lei estabelecerá
o Plano Nacional da Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento do País e à integração
das ações do poder público que conduzem à: I – defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; II
– produção, promoção e difusão de bens culturais; III – formação de pessoal qualificado para a gestão da
cultura em suas múltiplas dimensões; IV – democratização do acesso aos bens de cultura; V – valorização
da
diversidade
étnica
e
regional.”
4

protegerá o patrimônio cultural brasileiro [...]”.7 Sobre esse aspecto, entende Francisco
Humberto Cunha Filho (2004, p. 68-69):
Esta análise não pode omitir a relação Direitos/Deveres culturais, ínsita ao
Direito como um todo, mas que demanda ênfase, em decorrência de uma
circunstância histórica: em nossos dias são alardeados apenas os direitos
culturais, e praticamente omitidos os deveres culturais, a não ser quando
devidos pelo Estado; é como se houvesse o entendimento de que somente
este, relativamente à cultura, tivesse obrigações; os grupos e os indivíduos
fossem imunes aos ditos deveres. Este pensamento, porém, é inadmissível
em uma sociedade de iguais, porque direitos sem deveres correspondentes
equivalem a privilégios, que são aceitos apenas em regime de castas sociais.

Portanto, especificamente no âmbito cultural, não há o reconhecimento de deveres
apenas ao Estado, sendo imprescindível admitir a relação dialética entre ente estatal e
sociedade, e entre direitos e deveres, permitindo, com isso, o cumprimento do preceito
constitucional.
Desta feita, inserido na perspectiva dos direitos culturais adstritos a tudo que diga
respeito às artes, memória coletiva e transmissão de saberes dos homens,
individualmente ou em conjunto, no passado, presente e futuro, capitaneado pela
dignidade da pessoa humana é que será analisada a fundamentalidade de referidos
direitos.
2.

Políticas públicas culturais brasileiras

Discorrer sobre direitos culturais impõe a obrigatoriedade de abordar, ainda que
minimamente, a trajetória das políticas culturais adotadas no país, a fim de demonstrar o
modo como o Estado brasileiro vem tratando tal assunto ao longo de tempo, bem como
a harmonia das práticas culturais com as exigências constitucionais.
A CF/88 será utilizada como marco temporal para mostrar qual o tratamento
dispensado pelo Estado brasileiro à cultura, esclarecendo que a Carta Magna exerce
papel divisor de águas no que concerne ao reconhecimento de direitos culturais.
Determinar políticas públicas significa a obrigação estatal de proporcionar meios
e condições para o exercício de direitos. Para Gilberto Bercovici (2006, p. 144) “o
próprio fundamento das políticas públicas é a necessidade de concretização de direitos
por meio de prestações positivas do Estado, sendo o desenvolvimento nacional a
principal política pública, conformando e harmonizando todas as demais.”
Especificamente no campo cultural, só haverá pleno exercício desses direitos quando o
Estado desenvolver eficaz ação positiva, visando alcançar os objetivos que impõe a
norma constitucional na seção pertinente à cultura.
Desta feita, é imprescindível que seja analisado o trato que a cultura recebeu por
parte do Estado brasileiro, desde os tempos mais remotos, e as consequências desse
tratamento no desenvolvimento social e cultural do país, bem como a atual conjuntura
das
políticas
setoriais.
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2.1 Políticas públicas culturais anteriores à Constituição Federal de 1988
Ao longo da história do Brasil, a gestão cultural nem sempre recebeu atenção
merecida do Estado, seja por falta de interesse nesta seara, ou mesmo por necessidade
de atenção para outras áreas, como educação, saúde, moradia, tratadas muito tempo,
pelo próprio Estado como mais importantes do que cultura.
Tomando como ponto inicial o descobrimento até o final do período colonial, é
constatado o menosprezo da corte portuguesa a todo e qualquer incentivo à produção
cultural e, principalmente, a elaboração de uma identidade nacional, já que não lhe
interessava fortificar a colônia. Posteriormente, buscando criar em território nacional
um clima cultural europeu – principalmente para satisfazer os inúmeros componentes da
corte que vinham para o país e a ele mesmo – Dom João VI, passou a trazer para o
Brasil missões artísticas européias compostas por artesãos, artistas, cientistas, dentre
outros, cada um com características próprias e identidade cultural completamente
diversa da essência do povo brasileiro.
Com a transferência da Família Real e de toda sua corte para a colônia, verificamse algumas medidas incipientes na vida intelectual e artística do país, como a vinda de
Missão Artística Francesa, a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, da
Academia Imperial de Belas-Artes, da Biblioteca e do Museu Nacional, dentre outras.8
Durante todo o primeiro e segundo reinados, esse intuito persistiu, embora tenham
sido estabelecidas no país instituições promovedoras das artes e da cultura, ainda
estavam arraigadas de valores eminentemente europeus. No entanto, há que, ressaltar
que sob a margem dos interesses reais, a cultura brasileira se desenvolvia e ganhava
contornos próprios, como inevitável resultado da heterogeneidade dos povos que
compunham a população pátria.
A República Velha também não teve interesse em estabelecer políticas públicas
voltadas para a cultura, apenas algumas ações na área do patrimônio foram realizadas,
mas nada que se assemelhasse a uma política pública efetiva. Na realidade, as parcas
ações culturais eram restritas a favorecer os interesses da elite da época, visto que o
sentimento reinante era de que culto é aquele que tem acesso a conhecimento, sendo
excluído dessa possibilidade toda e qualquer indivíduo que não usufruísse de educação
formal, ou seja, a adquirida nos bancos escolares. Entretanto, a cultura popular
despontava – não poderia ser diferente, uma vez que representava a essência do povo
brasileiro – sem apoio estatal e sob os olhares desconfiados da elite que não via nas
manifestações culturais vindas das ruas, das periferias e da classe trabalhadora, algo de
proveitoso e merecedor de atenção.
Com o desenvolvimento social, atrelado ao crescimento das cidades, a evolução
dos meios de comunicação e o desenrolar da cultura popular, não deu mais para
considerar que cultura era assunto só de elite. Ao Estado restou a obrigação de gerir a
cultura, tanto no aspecto normativo como na administração propriamente dita.9
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Vale lembrar que a sociedade não assistia a tudo inerte, no início do século, vários
movimentos civis culturais afloraram, sendo um dos mais expressivos a Semana da Arte
Moderna de 1922, que determinou mudança de paradigmas, tanto na arte em si – no que
concerne a fatores artísticos – como no trato estatal com a cultura, porquanto era
necessária a ingerência do Estado para que se permitisse ao povo brasileiro desfrutar
desses bens.
Ao reconhecer a matéria na pauta de suas obrigações, o Estado, enquanto
legislador, não atribuiu autonomia ao assunto, sendo tratado costumeiramente em
conjunto com a educação, e seus órgãos vinculados aos gerenciadores desta,
dificultando consideravelmente a possibilidade de reger-se por normas próprias.
No período político denominado Estado Novo, a face da cultura começou a sofrer
mudanças, alavancadas principalmente pelo interesse governista em modificar a
imagem que o povo brasileiro tinha da administração estatal, uni-lo em torno de ideias
comuns de interesse do próprio Estado. Para isso, contou com a colaboração ativa de
intelectuais e artistas do porte de Carlos Drummond de Andrade, Sérgio Buarque de
Holanda, Cândido Portinari e José Américo de Almeida, que, exercendo diretamente
funções estatais, contribuíram para a administração do Estado Novo. Mas não foi só na
cultura que as transformações começaram a ocorrer, houve profunda remodelagem nas
áreas social, econômica e política que iriam determinar o rumo do futuro do país.
A partir de então, diversas instituições oficias foram criadas a fim de executar os
planos governamentais, inclusive o de estabelecer uma cultura voltada para a
valorização da identidade do homem brasileiro, ou seja, o sentimento de brasilidade era
a base para a ingerência estatal na cultura.
Nesse intuito, foi criado o Ministério da Educação e Saúde em 1930, que,
conforme atribuição institucional, deveria também cuidar das coisas da cultura pela
similitude com educação, sendo aquela incluída como decorrência desta. Outro fato,
embora a nível estadual, contudo merecedor de destaque pela importância para a
política cultural no país, foi a administração de Mário de Andrade no Departamento de
Cultura da Prefeitura de São Paulo nos anos de 1935 a 1938, representando grandes
avanços na área cultural.10 Foram instituídos, ainda, o Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, Instituto Nacional do Livro e o Instituto Nacional de Cinema
Educativo.
O Estado Novo protagonizou ainda relevante papel na proteção do patrimônio
cultural, como na produção de legislação específica da matéria, verificando em todas
essas ações uma preparação para os tempos difíceis que iriam chegar.
Durante muitos anos, a cultura exerceu importante papel na preparação do rumo
político a que o país fora direcionado. Curiosamente, a implantação futura do regime
militar ditatorial utilizou-se das ações governamentais na área da cultura até então
implementadas, para desviar a atenção da sociedade do momento político que
vivenciava o país. Determinou ainda o Estado Novo considerável avanço da produção
cultural no país, mas naquilo que era interessante ao regime, ou seja, as manifestações
que, no sentir dos governantes, denegriam a imagem do Estado, eram proibidas e
favorecidas
àquelas
que
valorizassem
a
imagem
do
brasileiro.
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Nos anos seguintes, o país viveu os mais difíceis momentos políticos até então
vistos. O golpe militar de 1964 inaugurou o regime ditatorial, e no campo da cultura a
censura e a repressão às manifestações contrárias ao regime sucediam cada vez com
mais frequência, pois para o regime aquelas deveriam refletir uma integração em torno
da ideologia de Segurança Nacional, conforme aduziu Alexandre Barbalho (1998, p.
74).
Embora objetivassem os governos militares exercer a censura sobre toda e
qualquer manifestação do pensamento, curiosamente, foi nessa época que despontaram
as ações governamentais mais concretas na área da cultura, até então vistas. A
necessidade que o regime possuía de legitimar a força fez com que os militares
utilizassem a cultura para desviar a atenção da sociedade – principalmente dos que
tinham alguma noção do que acontecia – das atrocidades cometidas face aos que se
insurgiam contra o regime político. Tinha por fim ainda a promoção do próprio Estado e
para isso criou espaços institucionalizados, como o Conselho Federal de Cultura (CFC)
e o Instituto Nacional do Cinema.
A título de ilustração, vale lembrar – por dizer respeito à institucionalização da
cultura no Ceará – que, na tendência das ações do setor estabelecidas pelo regime
militar, foi criada no Ceará, em 1966, a primeira Secretaria de Cultura Estadual do país,
que atuou em conjunto com o CFC e o MEC – Ministério da Educação e Cultura na
promoção da cultura no Estado (BARBALHO, 1998, p.95).
Com o fim da ditadura, foi necessário repensar a cultura, visto que já não se
admitia o dirigismo, e, principalmente, a censura e a repressão das manifestações. A
democracia impunha a obrigação de resgatar a identidade do povo brasileiro, tendo a
cultura papel deveras importante, uma vez que configura a expressão máxima da
identidade de um povo. Restou ainda outra certeza desse longo processo histórico: a de
que realmente se deve ter no país política cultural estatal voltada para a democracia e a
liberdade.
Em 1985 foi criando o Ministério da Cultura pelo Decreto nº 91.144 de 15 de
março daquele ano, com o objetivo principal de fomentar e difundir a produção cultural
no país. Consequentemente, o enfoque legislativo mudou, sendo sancionadas várias leis
em todos os entes federativos voltadas para a área. (BRASIL. Ministério da Cultura,
2010, on-line)
A criação do Ministério trouxe ares de que a gestão cultural mudaria, entretanto os
minguados recursos dispensados à pasta tornariam a iniciativa pouco significativa, sem
grandes e consideráveis resultados práticos.
Em 1986 foi criada a Lei nº 7.505/86, chamada Lei Sarney, que estabelecia regras
de incentivo às atividades culturais, e instituindo o Fundo de Promoção Cultural.
Referida Lei foi substituída pela Lei nº 8.313/91 em virtude da necessidade de
adequação da legislação ao mandamento constitucional de 1988, relativo à cultura.
Conhecida com Lei Rouanet, estabeleceu o Programa Nacional de Apoio à Cultura –
PRONAC, como um sistema de fomento melhor estruturado, bem como criou
mecanismos de incentivo, como o Fundo Nacional da Cultura, a ser analisado como
objeto principal desse estudo, os Fundos de Investimento Cultural e Artístico – FICART
e o Mecenato Cultural.
É possível vislumbrar um modelo ideal de promoção da cultura que mescle
participação estatal e privada, atribuindo a cada um papéis específicos: ao Estado,

competiria cumprir papéis intransferíveis, como a garantia e a preservação do
patrimônio cultural, o acesso indistinto aos bens e serviços culturais, a proteção e a
promoção de expressões tradicionais que não interessam ao mercado; à iniciativa
privada, caberia promover as manifestações que atendessem aos seus interesses. Assim,
haveria complementaridade de ações de modo que algumas áreas não seriam
menosprezadas em privilégio de outras.
2.2 Políticas públicas culturais posteriores à Constituição Federal de 1988
Com o advento da CF/88, à cultura foi destinada uma seção própria, no capítulo
que a trata juntamente com a educação e o desporto.
Ao fazer referência expressa ao direito à cultura, a CF/88 implícita e
explicitamente estabeleceu a necessidade de ação positiva do Estado, através de uma
política cultural oficial, sendo seu principal objetivo determinar a efetivação daquele
direito previsto constitucionalmente. A Carta Magna, ainda nesse intuito, distribuiu
competências aos entes federados, delegando papéis específicos à União, Estados e
Municípios. Aos Municípios, especificamente, nas palavras de Francisco Humberto
Cunha Filho, restou a função de atuar voltada para “quatro verbos: proteger, apoiar,
promover e garantir”, demonstrando assim a reconhecida e preponderante contribuição
do Município na efetivação dos direitos culturais, haja vista a proximidade desse ente
com os indivíduos e as comunidades. 11
Importante frisar que a obrigação constitucional de desenvolver política pública
própria impõe ao Estado o dever de seguir parâmetros democráticos, ou seja, estabelecer
ação oficial não significa instituir uma cultura, impõe criar mecanismos que permitam o
acesso de todos às fontes de cultura nacional - principalmente à massa da população favorecer a livre procura das diversas manifestações, bem como prover meios para que a
difusão cultural se baseie em critérios de igualdade, ou seja, estabelecer uma
democracia cultural, onde todos possam manifestar as expressões.
Portanto, estabelecer políticas culturais compromissadas e sérias, que permitam o
acesso de todos aos bens, é não só cumprir o mandamento constitucional, mas acima de
tudo concretizar a legitimação estatal. Nas palavras de Marilena Chauí (1985, p. 35): “a
política cultural é, juntamente com a política social, uma das formas empregadas pelo
Estado contemporâneo para garantir sua legitimação, isto é, para oferecer-se como um
Estado que vela por todos e que vale para todos”.
As Constituições pátrias, desde a de 1824, referiram-se à questão cultural, mas
nunca com o tratamento que a Carta de 1988 dispensou, haja vista ter estabelecido como
deve ser pautada a administração pública da cultura, a quem compete fazê-la e o que se
enquadra no conceito de patrimônio cultural, para fins de preservação, as competências
específicas, dentre outros aspectos.
Com a redemocratização política, em 1985 foi criado o Ministério da Cultura,
incumbido da missão de fomentar e difundir a produção cultural no país, sendo seu
papel determinado pela CF/88, quando no artigo 215 atribui ao Estado a função de
garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais. Antes da CF/88 e após a criação
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do ministério, surgiu uma série de leis federais de incentivo da participação privada no
setor cultural. Entre elas, pode-se citar a Lei Sarney (nº 7.505/86), que permitia a
dedução de 2% do Imposto de Renda de pessoas jurídicas e de 10% de pessoas físicas,
aplicados sobre a transferência de recursos para atividades culturais. Referida lei seria
revogada posteriormente pela Lei Rouanet (REIS, 2003, p.163).
Após a CF/88 - quando se esperava a implantação de política cultural efetiva, já
que a mesma havia dedicado à cultura delineamento próprio - em 1990, o Ministério da
Cultura foi transformado em Secretaria da Cultura, na gestão do Presidente Fernando
Collor de Mello. Algumas instituições culturais, como a Fundação Nacional de Artes
Cênicas (Fundacen), a Fundação do Cinema Brasileiro (FBC), a Embrafilme, a
Fundação Nacional Pró-Leitura, o Conselho Federal de Cultura e o Conselho
Consultivo da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan) foram
extintas. Além de todas essas medidas, os recursos para a cultura foram reduzidos,
acarretando diminuição no financiamento público da cultura e na promoção de
programas e ações para o setor (REIS, 2003, p. 164).
Em 1991, o então Secretário da Cultura, Sérgio Paulo Rouanet, elaborou a nova
Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei nº 8.313, de 23/12/1991), conhecida até hoje
como Lei Rouanet, restabelecendo princípios da Lei nº 7.505/86, instituindo o Programa
Nacional de Apoio à Cultura – PRONAC, dentre outras providências. (REIS, 2003, p.
164), tendo como mecanismos de financiamento cultural o Fundo Nacional da Cultura
(FNC), bem com os Fundos de Investimento Cultural e Artístico – FICART e o
Mecenato Cultural.
Após o impeachement de Fernando Collor de Mello, foi recriado o Ministério da
Cultura pelo presidente Itamar Franco. Em 1993 foi promulgada a Lei nº 8.625 – Lei do
Audiovisual. No governo de Fernando Henrique Cardoso os rumos da política cultural
no país foram totalmente voltados para a Lei Rouanet, que após modificações, se
transformou em seu principal instrumento. Entretanto, mesmo sendo o vetor
determinante daquele momento, não houve efetividade em todos os mecanismos. O
FNC exerceu papel diminuto no financiamento público cultural, visto que ao mecenato
foi atribuída a posição fundamental na cena da cultura, deixando-se assim, à livre
flutuação do mercado a condução da política cultural do país.
No governo Lula a política cultural foi redefinida e o Estado passou a encampar
iniciativas de fomentar a cultura. Desta feita, em consonância com a necessidade de
estabelecer para o país um Plano Nacional de Cultura que envolva todos os partícipes da
cena cultural, é que no ano de 2005 foi aprovado pela Emenda Constitucional n˚ 48 o
acréscimo do § 3˚ ao art. 215 da Constituição, o qual prevê a instituição por lei do Plano
Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do
País e à integração das ações do poder público, objetivando à: defesa e valorização do
patrimônio cultural brasileiro; produção, promoção e difusão de bens culturais;
formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões;
democratização do acesso aos bens de cultura e valorização da diversidade étnica e
regional.12
A necessidade de uma emenda constitucional para criar um Plano Nacional de
Cultura se deu em razão da omissão do legislador constituinte originário em prevê-lo,
embora
tenha
reconhecido
a
cultura
como
direito
fundamental.
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Entretanto, o legislador ordinário não dispensou a atenção e a urgência de que
necessita a matéria, haja vista tramitar a passos lentos, desde o ano de 2006 no
Congresso Nacional, o Projeto de Lei n˚ 6.835, visando à estruturação do Plano
Nacional de Cultura, repetindo-se assim o histórico desinteresse do Estado brasileiro em
disciplinar matéria referente à cultura.
Além da estruturação do SNC, ao longo do tempo foram apresentadas outras
propostas de emenda constitucional, como a PEC nº 150/2003 que prevê a destinação de
recursos para a cultura acrescentando à CF/88 o art. 216-A; a Proposta nº 236/2008
prevendo a inserção da cultura no rol dos direitos sociais previstos no art. 6º da CF/88;
e, por último, a Proposta de Emenda Constitucional nº 416/2005 que institui o SNC.
Outra ação encabeçada pelo MinC são os debates sociais e as discussões com
interessados diretos para efetivar mudanças na Lei Rouanet, principalmente para
ampliar o acesso aos mecanismos culturais legais e fortalecimento do FNC. Referidas
ações redundaram no Projeto de Lei que institui o Programa Nacional de Fomento e
Incentivo à Cultura – Procultura, em trâmite no Congresso Nacional, visando substituir
a atual Lei Rouanet.
Em 2010 foi criado o Plano Nacional da Cultura, Lei n° 12.343 de 02 de
dezembro de 2010, objetivando orientar o desenvolvimento de programas, projetos e
ações culturais que garantam a valorização, o reconhecimento, a promoção e a
preservação da diversidade cultural existente no Brasil, estando atualmente em fase de
execução.13
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, é forçoso reconhecer que a cultura recebeu da CF/88
reconhecimento de direito da pessoa humana, enquadrando-se na categoria de
fundamental, na medida em que atendem os requisitos constitucionais para referida
identificação. Desta feita, alguns direitos culturais foram inseridos em típicas normas de
cunho programático, impondo ao Estado a obrigação de estabelecer políticas públicas
voltadas para a efetivação do preceito constitucional.
Assim, ao longo da história do Brasil não se constatam políticas públicas culturais
voltadas para a efetividade dos direitos culturais, vê-se apenas iniciativas isoladas de
financiamento da cultura, não podendo ser tidas como política cultural voltada para a
efetivação da mesma enquanto direito. No entanto, após a Constituição Federal de 1988,
o Estado brasileiro vem buscando determinar ações afirmativas nesse sentido, o que
pode ser constatado através da estruturação do Sistema Nacional da Cultura, do Plano
Nacional, da reforma da Lei Rouanet, dentre outras medidas. Entretanto, referidas
iniciativas, isoladamente, não atendem a satisfatividade que o preceito constitucional
exige, sendo necessárias outras ações, que em conjunto com aquelas podem tornar o
direito à cultura concretamente um direito fundamental da pessoa humana.
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