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Resumo
A relação entre as políticas culturais e o Estado no Brasil variou bastante no
decorrer de nossa história de acordo com os objetivos do Estado e o contexto social em
que este estava atuando. O trabalho aqui exposto tem por objetivo apresentar uma
trajetória histórica analisando estas relações, os paradigmas que embasaram as políticas
culturais em tais momentos, bem como as concepções de cultura adotadas pelo trabalho
do Estado neste âmbito. A metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica baseada
nos autores Rubim (2007 e 2009), Barbosa e Araújo (2009), Barbalho (2007, 2009) e
Botelho (2007). A partir dos estudos sobre a questão da cultura no Brasil, identificou-se
que, em um primeiro momento, esta esteve vinculada à formação da nação e à busca
pela construção da identidade brasileira, ou seja, nacional. Desta forma foi possível
manter a ordem no país e responder aos interesses do Estado autoritário entre os anos de
1930 e 1970, não na perspectiva da formação de cidadãos de direitos, autônomos e
participativos, mas como instrumento de manipulação dos brasileiros pelo Estado. Em
outro momento histórico, na abertura para o neoliberalismo, compreendeu-se a cultura
como forma de movimentar a economia do país, através das leis de incentivo fiscal, que
acabavam por deixar ao mercado a responsabilidade de gerir e escolher o que seria
financiado ou não na área da cultura, em uma espécie de mecenato, que continua até
hoje, mas não com tanta força. Por estarem sempre ligadas a momentos de forte
repressão, as políticas culturais encontram, em tempos democráticos, um desafio, pois
devem atender a diversidade de culturas presentes em nosso país, através do paradigma
da Democracia Cultural, que considera e incentiva esta diversidade.
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Resumen
La relación entre las políticas culturales y el Estado en Brasil fue muy variable a
lo largo de nuestra historia, de acuerdo con los objetivos del Estado y el contexto social
en el que este estaba actuando. El trabajo muestra aquí es presentar una trayectoria
histórica analizar estas relaciones, los paradigmas que apoyaban las políticas culturales
en esos momentos, así como los conceptos de cultura adoptada por la labor del Estado
en este ámbito. La metodología se basa en la literatura de autores Rubim (2007 y 2009),
Barbosa y Araújo (2009), Barbalho (2007, 2009) y Botelho (2007). A partir de los
estudios sobre el tema de la cultura en Brasil, se identificó que este estaba relacionado
con la formación de la construcción de la nación y la búsqueda de la identidad brasileña,
o nacional. Así fue posible para mantener el orden en el país y responder a los intereses
del Estado autoritario entre 1930 y 1970, y no el punto de vista de la formación de los
derechos de los ciudadanos, autónomos y participativos, sino como un instrumento de
manipulación del Estado brasileño. En otro momento histórico, la apertura al
neoliberalismo, se entiende la cultura como una forma de mover la economía del país a
través de las leyes de incentivos fiscales, que tuvieron que dejar la responsabilidad de
gestionar el mercado y elegir lo que sería financiado o no en la cultura, una especie de
patronato, que continúa hoy en día, pero no es tan difícil. Porque siempre están
vinculadas a momentos de fuerte represión, las políticas culturales en tiempos de
democracia, un reto, ya que deben cumplir con la diversidad de culturas presentes en
nuestro país a través del paradigma de la democracia cultural, que considera y promueve
esa diversidad.
Palabras-clave: cultura política. Dictadura. Neoliberalismo. Democracia.
Introdução
Para a realização deste trabalho, partiu-se do pressuposto de que a cultura (as
políticas e atividades que visam o desenvolvimento e formação humana) não são tão
valorizadas (nem pelo Estado nem pela sociedade em geral) quanto às demais políticas
como as de educação, habitação, saúde, etc.
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A partir de minhas experiências em projetos culturais, observei que, muitos jovens
(como eu) se esforçavam, gostavam de ir para as oficinas e encontros, mas a
necessidade de trabalhar ou outras demandas postas em suas vidas eram maiores que
eles, então a cultura, a formação cultural/humana, que o projeto proporcionaria, ficavam
em segundo (ou terceiro) plano.
Além disso, presenciei vários episódios em que os adultos deixavam clara a
expressão: “não dá dinheiro, então não tem futuro”, quando eram indagados acerca da
inserção do filho no projeto. Isso fortalecia a minha ideia da desvalorização da cultura,
do lazer e do tempo livre, na medida em que as atividades tinham que ser também um
tempo produtivo do ponto de vista do capital. Quando não dessa forma, acabam sendo
rotuladas apenas como ocupação do tempo “ocioso”, principalmente quando os jovens
não estão trabalhando ou estudando.
O Estado brasileiro, por sua vez como encontrei em minhas leituras, em certos
momentos inverte as Políticas Culturais em ferramenta de cooptação da sociedade,
investindo na expansão dessas políticas, primordialmente em momentos de ditadura, a
fim de formar uma “identidade nacional” em prol da legitimação dos regimes e da
ordem da sociedade. Além disso, com o neoliberalismo, a cultura foi vista como “um
bom negócio”, em que as empresas privadas investiam e recebiam abono de seus
impostos, deixando dessa forma, a cultura ao “sabor do vento” do mercado.
A criação de um Ministério da Cultura apenas no ano de 1985 (após este ser
inscrito no Ministério de Educação e Saúde e compor o Ministério de Educação e
Cultura), e o fato de, segundo RUBIM (2002), em dez anos, terem passado pela direção
dos órgãos nacionais de cultura, dez dirigentes, também chamam bastante atenção. Isso
porque revela certa inconstância e desorganização.
Para buscar confirmações ou negações de tal hipótese, é preciso analisar cada
momento histórico e as influências que a sociedade e o Estado impuseram às Políticas
Culturais e que esta, por sua vez impôs à sociedade. Esta linha analítica do tempo será
apresentada a seguir.
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1. As Políticas de Cultura e a construção da Identidade Nacional (1930 -1964)
No Brasil, de acordo com BARBALHO (1998), o processo de reconhecimento da
cultura como política pública pelo Estado data da década de 30, quando ocorreram
intervenções sistemáticas deste, no campo da cultura, principalmente com o intuito de
formular um sentimento de “brasilidade”, “nação”, unidade para reunir a “... dispersa
população em torno de ideias comuns, e elaborar uma nova visão do homem
brasileiro.” (BARBALHO, 1998; p. 3).
Como o presidente e o regime em geral não haviam sido legitimados pela
população, mas através de um golpe, com a participação de poucos, tinham que
conseguir a “aceitação” da grande população e, então, passou-se a investir em projetos e
programas culturais que louvassem o regime de Vargas, dessem atenção a massa
trabalhadora e unificasse a sociedade em geral (todas as classes sociais), e assim,
construísse a nova nação brasileira.
A imagem que a classe rica tinha dos mestiços e negros (a maioria dos
brasileiros), como preguiçosos, desonestos, incapacitados, não era interessante para o
regime, que objetivava o reconhecimento, aceitação e homogeneização da sociedade.
Pretendia-se desta forma, construir um conceito de povo trabalhador e honesto, de
nação, composta por cidadãos e, de preferência, a favor do presidente Vargas. Para esta
construção, as políticas culturais foram fundamentais na “educação” dos brasileiros, por
esta razão, foram valorizadas e institucionalizadas.
A cultura popular, antes marginalizada, foi exaltada neste período, mas
metamorfoseada em símbolo nacional, não mais considerada símbolo de uma classe
social (pobre, mestiça), mas como um retrato do Brasil, cumprindo seu papel de
aglutinador de massas (BARBALHO, 1998). O samba, por exemplo, desde que contasse
com letras que enaltecessem o regime e retirasse o “malandro” como personagem
principal, passou de manifestação apenas da classe pobre, para um símbolo nacional.
As manifestações populares metamorfoseadas em símbolos nacionais contribuíam
para que se tivesse a ilusão de sua valorização, mas na verdade elas eram censuradas e
moldadas a serviço desta nova construção que se pretendia, de forma que elas não
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denegrissem a ordem pública e reforçassem a ideia da ética e do trabalho como valores
fundamentais, além de exaltar o regime vigente (JUNIOR, 2007).
Essa adequação (e censura) das manifestações populares aos interesses
“estadonovistas” e a difusão de sua ideologia eram realizadas pelo Departamento de
Imprensa e Propaganda (DIP), que conseguiu atuar das cartilhas da escola até o
carnaval, do teatro à propaganda, com aproveitamento máximo, inclusive em parceria
com os Estados, através dos DEIP’s (Departamento Estadual de Imprensa e
Propaganda) e contando com o apoio dos intelectuais da época.
Os intelectuais também foram parte importante nessa empreitada a favor do
regime de Getúlio Vargas (1930 -1945), pois segundo BARBALHO (1998), eles
detinham um conhecimento (das manifestações culturais), que era necessário aos
objetivos do Estado. Desta forma, foram criados espaços físicos e simbólicos (cargos e
instituições) para que estes pudessem desenvolver seus conhecimentos a favor do
caráter nacional.
Um exemplo desses intelectuais e espaços é a Superintendência de Educação
Musical e Artística (SEMA), de Heitor Villa-Lobos, que instituiu o ensino de música
nas escolas, sempre direcionadas ao folclore ou ao ufanismo, para criar o nacionalismo
(BARBALHO, 1998). Além de Villa-Lobos, outros artistas/intelectuais, como Portinari,
Mário de Andrade e Gustavo Capanema também tiveram cargos com a pasta da cultura
neste período, em prol do fortalecimento da “identidade nacional”.

As experiências de Mário de Andrade no Departamento de Cultura da Prefeitura
da cidade de São Paulo (1935-1938) e a implantação do Ministério da Educação e
Saúde, em 1930, com Gustavo Capanema, de 1934 até 1945, são, para RUBIM (2002)
os acontecimentos essenciais da gênese das políticas culturais no Brasil, pois
apresentaram atividades sistemáticas do estado com relação às culturas e propostas
inovadoras se comparadas com períodos anteriores. Dentre as inovações de Mário de
Andrade, RUBIM (2002) destaca:

1.Estabelecer uma intervenção estatal sistemática
abrangendo diferentes áreas da cultura; 2. Pensar a cultura como
algo “tão vital como o pão”; 3. Propor uma definição ampla de
cultura que extrapola as belas artes, sem desconsiderá-las, e que
ISSN-e: 2316-9982

abarca, dentre outras, as culturas populares; 4. Assumir o
patrimônio não só como material, tangível e possuído pelas
elites, mas também como algo imaterial, intangível e pertinente
aos diferentes estratos da sociedade; 5. Patrocinar duas missões
etnográficas às regiões amazônica e nordestina para pesquisar
suas populações, deslocadas do eixo dinâmico do país e da sua
jurisdição administrativa, mas possuidoras de significativos
acervos culturais. (RUBIM, 2002; p. 3).
Apesar dos avanços consideráveis, as propostas de Mário não fogem de críticas,
como por exemplo, o fato deste (e de suas ações no campo cultural) portarem certa
visão iluminista de imposição da cultura de elite e desatenção com o tema do
analfabetismo em uma sociedade tão excludente como a brasileira, em especial nos anos
30. (RUBIM, 2002).
BARBALHO (1998) enfatiza a participação dos intelectuais nas políticas culturais
da época, como sendo a única voz da sociedade civil ouvida durante o período e os
únicos (a se sentirem) capazes de construir a identidade nacional, no sentido de que
eram detentores do conhecimento teórico. Esta ideologia de construção da identidade
nacional foi o que “conquistou” os intelectuais a trabalharem em prol do regime.
É importante salientar a existência de divergências entre os pensamentos, a
respeito do regime e da cultura, dos próprios intelectuais (modernistas, academicistas,
regionalistas) e entre estes e o Estado. Demonstrando que nem todos aderiram aos
anseios estadonovistas e nem todos perderam sua autonomia de produção, mesmo
trabalhando para ele, como é o caso de Carlos Drummond de Andrade, ou mesmo
alguns que não trabalhavam diretamente para o Estado e, por concordar com as ideias,
faziam propaganda gratuitamente. (BARBALHO, 1998).
Além disso, artistas que não comungavam com as ideias nacionalistas, eram
repreendidos e marginalizados, principalmente os que tinham vínculos com o
comunismo, enquanto os que não batiam de frente com o regime (a maioria) ou
recebiam apoio particular para seus projetos, ou trabalhavam no DIP, ou no Ministério
da Educação (BARBALHO, 1998).
A criação de leis e instituições pelo Ministério da Educação e Saúde, na época sob
a direção de Gustavo Capanema constituiu-se igualmente como representação da
intervenção sistemática do Estado na cultura, segundo RUBIM (2002). Podemos realçar
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a criação do SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e a
concepção de legislações para o cinema, a radiodifusão, as artes, as profissões culturais
etc.
A educação e a propaganda foram estratégias culturais do Estado Novo, pois
moldavam, orientavam e edificavam a população em torno do sentimento comum, o
sentimento nacional. De um lado o Ministério da Educação com a preocupação com a
cultura erudita e o ensino formal e, de outro, o DIP, orientado para a cultura popular,
através dos meios de comunicação.
Meios de comunicação estes como a imprensa escrita, que procurava contar a
história do Brasil sempre enfatizando os heróis, a tradição que era comum a todos os
brasileiros e, por isso deveria ser enaltecida. O cinema por sua vez, ganhou o Instituto
Nacional de Cinema Educativo (INCE), que produziu mais de 200 filmes, com sessões
em mais de mil escolas e institutos culturais e criou uma filmoteca.
Outra função do cinema neste período era também fazer propaganda do governo,
ao passo que, foi criado o Cinejornal Brasileiro, apresentado sempre antes dos filmes,
mostrando imagens do presidente inaugurando obras e com a bandeira do Brasil em sua
abertura.
Mas o rádio era o maior meio de comunicação da época, logo, era o meio mais
fiscalizado pelo DIP para não irem ao ar programas que não favoreciam a massificação
das opiniões e ações, ou seja, que eram contrários aos objetivos do regime.
A rígida fiscalização sobre o setor é uma forma de evitar que a
liberdade de expressão desvirtue a ação educativa do governo.
Para o regime, numa sociedade imatura, que ainda não consegue
discernir o bom do ruim, faz-se necessário conquistar a opinião
pública, esvaziando outros possíveis canais de informação. E é a
educação popular o principal meio para alcançar esta
homogeneidade cultural. Naquele momento, o rádio, principal
meio de comunicação, é o instrumento maior dessa política de
educação massificada. (BARBALHO, 1998; p. 46).
No Estado Novo, Vargas busca uma centralidade na criação e intervenção
institucional. O Estado procura institucionalizar tudo, para tentar unificar os diferentes
campos social, econômico, cultural, escolar, político, etc. e, assim, construir seu
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monopólio físico e simbólico, através da concessão de direitos trabalhistas,
reconhecimentos de algumas profissões, criação de órgãos e secretarias, etc.
E as políticas de cultura não foram institucionalizadas por acaso ou pelo
simples desejo do Estado em comanda-las. Na época, o regime estava disposto a
controlar a sociedade em geral, transformando-a em homogênea e assim, fácil de
manipular. Para tanto, foi necessário a construção do homem brasileiro (trabalhador,
honesto), segundo os ditames da industrialização em curso; os incentivos aos
intelectuais para que eles trabalhassem para o regime e a divulgação e promoção deste
governo e, desta forma, as políticas culturais se mostraram fundamentais neste processo.
Ao contrário da ditadura que o Brasil vive a partir de 1964, com armas e
repressão corporal, a ditadura do estado Novo é ideológica, onde o Estado controla os
valores, os comportamentos, os pensamentos, de forma “fria” (como a guerra “fria”
entre EUA e URSS, sem armas materiais) e utiliza a cultura como o “carro chefe” desse
controle, através dos meios de comunicação e das manifestações artísticas, por isso a
expansão de investimentos e criação de instituições e cargos nesta área.
Não obstante a isso, como toda realidade é contraditória, o mesmo governo que
incentiva os projetos culturais que competem para o seu objetivo (a formação de uma
cultura brasileira hegemônica), marginaliza e censura outros considerados prejudiciais a
este. E esse mesmo governo que se diz “democrático”, é autoritário, pois se apropria do
papel de produzir a cultura nacional sozinho, sem a participação dos sujeitos de forma
geral, impondo uma cultura nacional, e “ensinando aos brasileiros o que é ser um
brasileiro”.
Segundo RUBIM (2002), esta característica de expansão das políticas culturais
em tempos autoritários, não é privilégio apenas do estado novo, mas também está
presente em outro período histórico ditatorial brasileiro, que se inicia a partir de 1964.
Quando as armas físicas não puderam ser usadas isoladamente, as armas ideológicas (as
políticas culturais como representações destas) entraram em cena, em prol da
manutenção

da

ordem

vigente,

como

veremos

a

seguir.
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2. A Ditadura Militar e a expansão das Políticas Culturais
Na década de 60, no governo de João Goulart, o Plano Trienal (que contemplava
Reformas Institucionais de Base - dentre elas a reforma agrária) e as demais reformas na
educação, no sistema eleitoral, na saúde pública e na organização urbana, provocaram
inquietações conservadoras da burguesia e da classe média (que temiam o socialismo)
em prol da retirada de Jango do poder, uma vez que as ações do então presidente
apresentavam uma proposta mais progressista para as políticas sociais e assim,
favoreciam à possibilidade de acesso aos direitos sociais.
Já a expansão das políticas culturais, de acordo com RUBIM (2002) está, no
decorrer de sua história, sempre vinculada a períodos autoritários. Pois, segundo ele,
predominantemente caracterizados pela dinâmica da cultura midiatizada, os governos
militares “... controlam rigidamente os meios audiovisuais e buscam integrar
simbolicamente o país, de acordo com a política de ‘segurança nacional’” (RUBIM,
2002).
De acordo com SOUSA (2011), a doutrina da Segurança Nacional se baseava no
Slogan “Segurança e Desenvolvimento”, onde o primeiro dizia respeito à proteção da
nação e da ordem da sociedade brasileira contra a “ameaça comunista” e o segundo,
seria a esperança do estado autoritário ser legitimado pela sociedade, no caso, se
alcançasse o desenvolvimento econômico.
Desta forma, na ditadura militar, que se instaura a partir de 1964, é implantado o
que RUBIM (2002) chamou de “lógica de indústria cultural”, onde foi construído um
novo mercado de bens simbólicos visando o desenvolvimento econômico e a entrada do
país

nesse

fluxo

internacional

e

maior

investimento

na

infraestrutura

de

telecomunicações (criação de instituições como a Telebrás e a Embratel), a fim de
integrar o país e manter a ordem (vencer os inimigos dessa ordem – os comunistas).
BARBALHO (1998), por sua vez, destaca que as principais diferenças entre esse
período e o Estado Novo é o fato de não mais ser necessária a construção de uma
identidade nacional, mas garantir sua integração e, a presença desta indústria cultural, a
partir principalmente dos anos 1970.
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O nacionalismo foi retomado como preocupação no regime militar, mas com o
intuito de integrar a nação, integrando a cultura. É neste período que o Brasil entra de
fato no circuito capitalista mundial e, o Estado passa a trabalhar em uma lógica cada vez
mais organizada. (BARBALHO, 1998).
De fato, o Estado brasileiro preocupa-se em criar uma rede de
comunicação ligando todo o país, ao mesmo tempo que a
indústria cultural cresce em ritmo vertiginoso, principalmente
nos anos 70. Com isso, pretende alcançar uma uniformidade nas
informações que circulam no território e padronizar a cultura e
seu consumo diante das diversidades regionais. (BARBALHO,
1998; p. 50).
A busca por essa união nacional mostrou-se através de inúmeros encontros
nacionais de cultura realizados, que culminaram na criação de programas, do Conselho
Federal de Cultura (CFC), do Plano de Ação Cultural, a Política Nacional de Cultura
(PNC), todos contribuindo para a integração da cultura brasileira em prol da “harmonia”
da sociedade, ou seja, da eliminação dos conflitos, inclusive com o Estado militar.
As diferenças regionais, a miscigenação, agora eram fatores “positivos”, e que
caracterizavam a cultura brasileira, pois demonstravam o quanto o Brasil era sincrético
e, apesar das diferenças, conseguia ser harmonioso, eliminando assim os conflitos
sociais existentes.
A miscigenação revela uma realidade sem contradições, já que o
resultado do encontro entre as culturas passa por cima das
possíveis divergências, e acaba por qualificar a cultura brasileira
como “cultura democrática”, contraposta ao totalitarismo (leiase socialismo). Enfim, o termo democracia passa a constituir a
“essência da brasilidade”, o que significa o reconhecimento de
uma “verdadeira” cultura brasileira, espontânea, sincrética e
plural. A essência dessa cultura define a identidade nacional que
se realiza no “Ser brasileiro”. (BARBALHO, 1998; p. 61).
O interesse do Estado na cultura neste período veio da sua necessidade de manter
a hegemonia no país não apenas pela “força bruta”, repressiva, mas pelo controle da
produção simbólica do país, demonstrando uma expansão das ações na área cultural,
desde que a produção fosse plenamente comandada por ele.
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O CFC foi criado em 1966, como mais um espaço para esse controle do Estado
sobre a cultura e pela integração da Cultura Nacional. Tal conselho reúne intelectuais
que participam ativamente de sua criação e coordenação, com o objetivo de defender a
“cultura legítima”, como aponta as “Diretrizes para uma Política Nacional de Cultura”,
de 1973, que fundamentaram o processo de criação da Política Nacional de Cultura, em
1975. (BARBALHO, 1998).
Os intelectuais, assim como no Estado Novo, tiveram papel importante no período
militar, pois participaram ativamente no processo de integralização do Brasil, sobretudo
na transformação do passado em “tradição”, esta, que não poderia ser rompida e teria
que legitimar o regime vigente.
O Estado alcança também uma continuidade com o passado, e o
Golpe apresenta-se não como uma ruptura, mas como a
continuidade com raízes de um pensamento já estabelecido
sobre a cultura nacional, principalmente nos anos do Estado
Novo. Ou seja, é função desses intelectuais traçar um passado
brasileiro propício ao regime militar e transformá-lo em
‘tradição’ (BARBALHO, 1998; p. 60).
Outros intelectuais, por sua vez buscavam contribuir com a valorização da cultura
nacional em detrimento à “invasão” das culturas estrangeiras, mas organizavam-se de
forma contrária à censura e ao cerceamento dos direitos realizados pelo regime, na
busca pela conscientização da população brasileira de sua condição de oprimida e ao
mesmo tempo de sujeito de transformação da situação.
Dentre este, o movimento dos grupos teatrais, como o “Oficina” e o “Arena”,
tantas vezes censurados por proporem espetáculos que infligiam os objetivos
nacionalistas e anticomunistas do estado brasileiro, mas que se organizavam enquanto
artistas em busca da liberdade de expressão.
A classe teatral mobilizava-se contra o arbítrio: em agosto, uma
carta aberta com 1.500 assinaturas é entregue a Castelo Branco,
protestando contra os abusos da censura; e, em outubro, um
telegrama enviado à Comissão de Direitos Humanos da ONU
denuncia os atentados contra a liberdade de expressão no Brasil.
O tempo encarregou-se logo de demonstrar a inocuidade de tais
reclamações. (SANTOS, 2012; p. 2).
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Existiam também os músicos que não criticavam ou simplesmente ignoravam a
existência de um período tão violento e arbitrário vivido no país, em sua arte, como foi
o caso da Jovem Guarda, tão criticada por mostrar letras alienadas ao contexto político
vigente e que falavam dos amores perdidos ou achados, individualmente,
subjetivamente.
A “Tropicália” ou “Tropicalismo” como ficou conhecido o movimento cultural
composto por artistas como Gilberto Gil e Caetano Veloso, de letras musicais
contestadoras, ritmos e melodias inovadoras, também foi um movimento que
influenciou principalmente a juventude entre 1967 e 1968 e sofreu críticas por serem
acusados de serem “modistas” ou influenciados de mais pela cultura estrangeira, sendo
que na verdade, era buscada a contestação pela via de uma nova cultura, diferente da
vigente, uma “contra-cultura”. (FERNANDES, 2011).
O controle do Estado sobre a criação dos artistas se intensificou ainda mais
através do Ato Institucional número 5 (AI-5), em 1968, que de acordo com SOUZA
(2011), marcou o endurecimento do regime e praticamente anulou a constituição de
1967,
Já que autorizava o presidente a suspender todas as garantias
constitucionais, cassando mandatos de parlamentares e fechando
qualquer instituição legislativa por tempo indeterminado. Em
síntese, o presidente autoritário controlava os destinos da nação.
(SOUZA, 2011 ;p. 7).
Já na década de 1970, como disse SOUZA (2009), por conta da grande repressão
e da tentativa do Governo em cooptar as universidades para serem aliadas a construção
da Cultura Nacional contra os comunistas, os estudantes se dividiram e o foco de suas
manifestações artísticas não era mais diretamente ligada à conscientização do povo
brasileiro e a revolução social, mas a luta contra o regime e no convencimento de seus
colegas estudantes.
A arte política e revolucionária da década de 70... Não se dirigia
mais exclusivamente ao povo como na década anterior, mas aos
próprios movimentos juvenis culturais e à ditadura militar... As
manifestações culturais que apareceram estavam inseridas no
contexto dos jovens universitários e não visavam à
conscientização do povo sobre seu papel revolucionário. A
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problemática era alertar os próprios estudantes do que se
passava no ambiente da universidade, sobre a importância dos
diretórios enquanto espaços de luta etc. A arte tornou-se mais
uma forma de luta contra o regime do que um instrumento para
a revolução. Nesse sentindo, havia discordâncias entre os
estudantes que militavam clandestinamente em partidos
políticos e aqueles que não eram militantes, pois os primeiros
não concordavam que as manifestações culturais poderiam
assumir o lugar das manifestações políticas, mesmo estando sob
o clima de forte repressão. (SANTOS, 2009, p. 503)
Constata-se assim que o período foi de efervescência cultural no Brasil, em uma
via de mão dupla, pois a arte é um reflexo da sociedade, que estava sendo reprimida e
encontrava nela uma ferramenta de participação política, o que resultou no exílio,
tortura e até morte de artistas e intelectuais contrários ao autoritarismo vigente, muitos
participantes dos movimentos culturais anteriormente citados. Não apenas com o
anúncio do AI-5, mas durante os vinte anos de ditadura militar.
Mas “... paralelo ao papel do estado e em ligação com este...” (BARBALHO,
1998), neste período houve a expansão do mercado dos bens simbólicos, culturais e
artísticos, que ainda segundo o mesmo autor, foi outra causa (além da questão do
controle ideológico) do interesse do estado na cultura, o fato do Brasil estar visando na
época o desenvolvimento econômico e deste mercado estar em expansão.
Fixar essa dimensão econômica é necessário para
compreendermos o outro lado da presença estatal na cultura.
Presença que não tinha somente o sentido estritamente
ideológico, mas também interessada no desenvolvimento
econômico do país, do qual o mercado de bens simbólicos
representava uma fatia considerável e em expansão.
(BARBALHO, 1998; p. 64).
A partir daí percebeu-se que a cultura poderia ser comercializada e com valor de
troca bastante significativo. Por isso, o Estado de um lado censurava as obras que não
aderiam aos seus objetivos e de outro, incentivava as empresas privadas que
importavam produtos culturais e faziam propaganda do regime (sobretudo as empresas
midiáticas), inclusive oferecendo todo o aparato tecnológico para implementações de
emissoras de rádio e televisão. “No campo da cultura, portanto, o Estado desenvolve o
papel fundamental de organizador e dinamizador...” (BARBALHO, 2008; p. 65).
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Mas a censura também causou conflitos entre o Estado e os produtores da cultura
de massa, pois nem tudo que era produzido era permitido ser comercializado, então, os
mesmos pagavam este preço, de perder algumas produções, e comprometerem seus
lucros, por acreditarem no futuro promissor do mercado de bens simbólicos e não
perderem o apoio do estado. (BARBALHO, 2008).
Não obstante a isso, BARBALHO (2008) afirma que houve uma “divisão do
trabalho” entre a iniciativa privada e o estado, onde a primeira explorou as atividades de
maios retorno econômico e coube ao segundo, fomentar as atividades relacionadas à
cultura erudita e popular, não rentáveis no momento, sem deixar de lado, claro, o
controle dessas atividades.
O momento é de transformação da cultura em mercadoria e surgimento de uma
nova cultura, onde se absorve as formas planejadas, racionalizadas de organização do
trabalho e na produção de bens culturais. E o mercado passa a atuar de forma planejada
nesse âmbito, o que transforma a cultura em um produto como qualquer outro e, dessa
forma, o bem cultural não vale mais por si, mas pelo seu valor de troca-social, pela
significação que a posse dele simboliza, pela moda ou prestígio. (BARBALHO, 2008).

Essa nova cultura é a elaborada pela indústria cultural e mais adequada aos
interesses do regime, passa a produzir bens culturais em série, em consonância com a
moda, a beleza capitalista, e contribui ainda mais para a unificação, ou massificação dos
brasileiros, assim, mais manipuláveis pelo Estado. Indo de encontro à produção cultural
crítica ao regime. (BARBALHO, 2008).
Diante do exposto até aqui, percebe-se o quanto as Políticas Culturais em suas
origens contribuíram para a manutenção do Bloco Histórico das classes dominantes, já
que sua expansão se dá em períodos de ditadura e as principais ações desenvolvidas
nesta área foram os meios de comunicação de massa, a fim de direcionar os
pensamentos e comportamentos das classes subalternas a não se revoltarem contra o que
estava posto.
Concluindo as ideias relacionadas ao período da ditadura militar no Brasil,
constataram-se várias motivações para o Estado se colocar ativamente com relação às
políticas culturais no período, que, concordando com BARBALHO (1998), foram
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... A integração nacional... questões de mercado; Preocupação
em neutralizar a produção crítica do meio intelectual; e, ao
mesmo tempo promover uma outra mais adequado ao regime.
(BARBALHO, 2008; p. 74)
Diante disso, pode-se aqui ratificar as considerações de RUBIM (2002) que
destaca a expansão das políticas culturais em tempos repressivos como forma de
coerção e pela busca da coesão dos brasileiros a favor dos governos autoritários.
Contraposto a isso, o autor relata sobre os desafios de se instaurar políticas culturais em
tempos democráticos, como veremos no próximo ponto a ser discutido.
3.

Políticas Culturais em tempos democráticos

3.1. A influência do neoliberalismo nas políticas de cultura
De acordo com RUBIM (2002) “O fim da ditadura praticamente torna inevitável a
criação do Ministério da Cultura...” (p. 7), pois a pressão dos movimentos de oposição à
ditadura, os secretários estaduais, alguns setores artísticos e intelectuais reivindicavam o
reconhecimento da cultura e a criação do ministério.
Então, em 1985, após ser inscrita no Ministério de Educação e Saúde (1930) e
compor o Ministério de Educação e Cultura (1953), a cultura ganhou um ministério
específico, mas que, segundo RUBIM (2002) era um tanto quanto instável, pois foi
instituído em 1985, pelo presidente José Sarney (1985-1990); suprimido por Collor
(1990 – 1992); em 1990 transformado em secretaria, e em 1993 recriado por Itamar
Franco (1992- 1994). Além do mais, em dez anos, passaram pela direção dos órgãos
nacionais de cultura, dez dirigentes, instabilidade esta que ganha corpo principalmente
com as primeiras experiências neoliberais no país.
A lógica neoliberal funcionava de forma que o Estado não mais intervia de forma
direta nas políticas sociais (nem das culturais), e o mercado seria a base para essas
formulações. O Estado se ausentaria de sua função de regulador e principal responsável
por essas políticas, tendo como características a privatização de empresas estatais,
fragmentação e focalização das políticas e, consequentemente o surgimento de
iniciativas privadas para intervir nas demandas não atendidas por esta ausência do
Estado, onde identificamos neste período, o crescimento esplendoroso das Organizações
Não

Governamentais

(ONG’s),

Fundações,

Institutos,

etc.

(NEVES,

2008).
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Neste contexto, as políticas de cultura, passaram por um novo processo de
implementação: através dos incentivos fiscais dados pelo Estado às empresas que
desejassem deduzir do imposto de renda algum valor em dinheiro, sendo que este seria
destinado a algum projeto cultural. Sendo assim inaugurada a Lei Sarney em 1986, a
primeira lei de incentivos fiscais para financiar a cultura no Brasil. (RUBIM, 2002).
A partir daí, o Estado deixa de financiar diretamente a cultura, sob o pretexto de
escassez de verba, e delega ao mercado (empresas privadas) a função de executar ações
culturais em troca de isenção de impostos. Era o dinheiro público (não pago ao estado) a
cargo do poder privado, que poderia propor a ação cultural que preferisse, inclusive de
acordo com seus interesses de mercado e lucro. Paradoxalmente, no mesmo período,
estava em processo de implementação o Ministério da Cultura e várias novas
instituições públicas estaduais na área da cultura. (RUBIM, 2002).
Em um período de expansão do neoliberalismo econômico, o presidente Fernando
Collor de Melo (1990 - 1992) praticamente suprime a área federal no plano cultural,
pois, além de acabar com o ministério, extingue várias instituições como a FUNARTE,
EMBRAFILME, PRÓ-MEMÓRIA, FUNDACEM, CONCINE, fortalecendo o processo
de desresponsabilização do Estado pelas políticas culturais. A lei Sarney de incentivos
deu lugar a Lei Rouanet3, nome do segundo secretário de cultura do governo Collor, e
está em vigor até os dias de hoje, mesmo com as reformas dos governos Fernando
Henrique Cardoso (1995 - 2003) e Lula (2003 – 2011). (RUBIM, 2002).
O ideário neoliberal (não intervenção do Estado na economia e na política
econômica) e a nova lógica de financiamento da cultura (Lei Sarney, Lei Rouanet)
acabaram por caracterizar as políticas culturais somente como leis de incentivo e o
Estado, em tempos de democracia, ausentava-se do campo das ações culturais.
(RUBIM, 2002).

3

A Lei Rouanet (Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991), instituiu o Programa Nacional de Apoio a
Cultura (Pronac) e três formas possíveis de incentivo à cultura no país: o Fundo Nacional de Cultura
(FNC), os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficart) e o Incentivo a Projetos Culturais por meio
de renúncia fiscal (Mecenato). O projeto cultural passou a ser o elemento central e passou a ser analisado
pelo Ministério da Cultura como passível de captação de recursos aptos à renúncia fiscal. Fonte:
http://www.culturaemercado.com.br/procultura/lei-sarney-lei-rouanet-procultura-historia-avancos-epolemicas/
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O governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) assinala a consolidação do
neoliberalismo, com a contração do Estado em praticamente todas as políticas sociais e
a responsabilização da sociedade civil pelas mesmas, sobretudo sob a regulação do
mercado. As leis de incentivo fiscal se expandiram, pois enquanto no governo de Itamar
Franco, 72 empresas eram beneficiadas com as leis, em 1999 eram 1040, ocorrendo um
decréscimo desses números entre os anos 1997 e 1998 por conta da privatização das
estatais que, segundo RUBIM, (2002) investem mais em cultura que a iniciativa
privada.
Com o Slogan “Cultura é um bom negócio”, o governo de FHC conseguiu esse
crescimento principalmente devido às suas estratégias de ampliação dos descontos
fiscais de 2% para 5% e os percentuais de isenção, que ficavam entre 65% e 70%,
exceto a área de áudio visual, que era de 100% e foi estendido para as áreas de teatro,
música instrumental, museus, bibliotecas e livros de arte. (RUBIM, 2002).
Dentre outros fatos que caracterizam a falta de importância atribuída à cultura
neste período, podemos citar o não interesse em colher dados culturais junto ao IBGE e
o valor de 0,14% do orçamento nacional destinado a esse segmento de política no
último ano do governo FHC (2003).
Ainda concordando com RUBIM (2002), a partir do governo seguinte, de Luis
Inácio “Lula” da Silva (2003 – 2011), avanços com relação a essa área podem ser
encontrados. Ressaltando: o aumento do orçamento destinado às políticas de cultura
(agora de 1%); o aparente interesse em tornar as políticas de cultura implementáveis e
executáveis (pelo Estado) em tempos de democracia, construindo propostas junto à
sociedade realização de seminários, câmaras setoriais, conferências, culminando na
Conferência Nacional de Cultura); a consideração às culturas populares; a implantação e
desenvolvimento do Sistema Nacional de Cultura – SNC e do Plano Nacional de
Cultura – PNC. Conforme veremos no próximo capítulo.
4. Discutindo Paradigmas: diferentes orientações para as políticas de cultura
Pois bem, segundo Barbosa e Araújo (2009) existem duas perspectivas em se
tratando de Políticas de Cultura, uma que os autores chamam de legitimista e outra,
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denominada por eles de pluralista. A primeira diz respeito à democratização da cultura,
já a outra, consiste na democracia cultural.
Na visão legitimista (democratização da cultura), há o reconhecimento de que
existe desigualdade no acesso à “uma certa cultura” legitimada socialmente, e por isso,
a preocupação em promover sua democratização, facilitando o acesso da população em
geral a alguns bens, gêneros e modalidades culturais. Já o viés pluralista (democracia
cultural), através de estudos da vida e de práticas culturais comuns, indica uma
pluralidade de manifestações culturais e critica qualquer tentativa de fixação de um
modelo genuíno de cultura, ou mais ou menos legitimado.
No Brasil, pode-se ponderar que tal paradigma (democracia cultural) inicia-se a
partir da gestão de Gilberto Gil no Ministério da Cultura, que passa por várias
reformulações inclusive no conceito de cultura adotado como base das ações e o
crescimento da participação dos sujeitos sociais nas políticas de cultura.
5. A Democracia cultural e o novo conceito de Cultura (Governo de Luis Inácio
“Lula” da Silva)
O conceito antropológico de cultura, adotado pelo paradigma da democracia
cultural, pode ser explicitado em GOMES (2008):
Cultura é o modo próprio de ser do homem em coletividade, que se
realiza em parte consciente, em parte inconscientemente, constituindo
um sistema mais ou menos coerente de pensar, agir, fazer, relacionarse, posicionar-se... Enfim, reproduzir-se. (GOMES, 2008; p. 36).

Este paradigma considera que a cultura está presente não apenas nos projetos
culturais, mas no trabalho, na educação, no cotidiano da sociedade, e se constrói à
medida que os seres humanos se relacionam entre si.
De acordo com BOTELHO (2009; p. 2) cabe às políticas de cultura “fornecer aos
diversos segmentos da população os meios de desenvolvimento de expressões que,
dialogando ou não, com a cultura tradicional, estejam em sintonia com suas próprias
necessidades e exigências”. Ou seja, a cultura é produzida no seio das relações sociais,
nas práticas cotidianas, nas formas de expressão das pessoas, do grupo, da comunidade,
do bairro, etc. Do lugar em que se gestam sociabilidades. Ao Estado caberia a
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formulação de políticas elaboradas a partir das demandas sociais, juntamente com as
instâncias representativas dos grupos interessados.
A partir do entendimento de que a cultura e as políticas de cultura são atividades
educativas e formadoras do indivíduo, duas questões se colocam para nós: a primeira é
entender porque as políticas culturais não são tratadas pelo Estado com a mesma
importância e prioridade das políticas de educação, de saúde, de trabalho; a segunda é
compreender o processo de desvalorização da cultura e suas práticas educativas pela
sociedade. Supomos que uma não está separada da outra.
De acordo com BOTELHO (2009), da parte da sociedade, isso acontece por se
disseminar no senso comum a concepção de que cultura é apenas lazer e entretenimento,
e, desta forma, a sociedade acaba reivindicando apenas espaços de lazer como sinônimo
de cultura, não a considerando como fator de desenvolvimento humano, autonomia,
participação e mudança de visões de mundo.
O fundamental para reverter este quadro, parece-me, será a
formulação de políticas onde os poderes públicos coloquem a
disposição os meios para que cada indivíduo tenha uma vida cultural
ativa, permitindo-lhe desenvolver sua capacidade de processar as
diversas linguagens e expressões artísticas, mais do que simplesmente
lhe dar acesso material ao que tem mais prestígio num determinado
quadro de valores estéticos (BOTELHO, 2009; p. 2).

Como visto na discussão anterior, para o Estado brasileiro dos anos de 1930 a
1980, grosso modo, a cultura e suas representações cumpriram um papel eminentemente
ideológico, ou seja, o empenho em “conhecer a cultura do povo” serviu aos interesses
sociais na construção da ideia de cultura nacional e na busca de afirmar uma “identidade
nacional”, através da democratização desta cultura.
Não obstante a isso, a partir do governo “Lula”, observa-se nascer uma nova
percepção de cultura para subsidiar a mudança de concepção para as políticas públicas
de cultura. Percebe-se aí, subjacente, uma outra perspectiva para a função do Estado, ou
seja, este passa a se responsabilizar e assumir a dimensão educativa das práticas
culturais. Ainda que não a ideal e alvo de muitas críticas, mas com ênfase na
democracia/cidadania

cultural.
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Falamos, portanto, da formação global do indivíduo, do investimento
em sua criatividade, o que vai incidir diretamente em sua qualidade de
vida e em sua capacidade de dar voz a suas necessidades. É esta
formação integral do indivíduo que pode constituir o alicerce de uma
verdadeira cidadania cultural (BOTELHO, 2009; p. 2).

A cultura passou a ser considerada como espaço de construção da cidadania, e o
Estado, gradativamente, vai assumindo o papel de subsidiar projetos com este fim,
dentro de uma política de democracia cultural, os grupos que fazem cultura
cotidianamente estavam sendo incentivados, cultivados, como a etmologia da palavra
cultura4.
Com a Constituição Federal (CF) de 1988 a cultura é considerada um direito dos
cidadãos e dever do Estado, pois o documento declara que “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” (CF, 1988; art. 215).
Todavia, somente com o governo “Lula” pode-se afirmar maior preocupação do poder
público em se responsabilizar pelas políticas culturais, após anos de neoliberalismo e
políticas de cultura sendo sinônimo de políticas de incentivo fiscal.
No governo “Lula” e mais especificamente, na vigência do ministro da cultura
Gilberto Gil, de acordo com RUBIM (2007) foi enfatizado, inclusive nos discursos
ministeriais, o papel ativo do estado na formulação e implementação das políticas de
cultura, criticando as gestões anteriores que favoreceram o mercado como regulador da
economia e da sociedade, dando ao setor privado o papel de fomentar a cultura, através
das políticas de incentivo fiscal.
Assim, tal governo parte de outro paradigma: o da democracia cultural, como se
pode exemplificar com o ministro Gilberto Gil, que relacionou Políticas de Cultura e o
conceito antropológico de cultura, permitindo ações mais abrangentes do ministério.
A insistência pela abrangência se traduz na opção por um conceito
abrangente de cultura, dito “antropológico”. A assimilação da noção
larga permite que o ministério deixe de estar circunscrito à cultura
culta (erudita) e abra suas fronteiras para outras modalidades de
culturas: populares; afro-brasileiras; indígenas; de gênero; de
4

Cultura vem do latim colere, que é cultivo, em português.
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orientação sexuais; das periferias; da mídia áudio-visual; das redes
informáticas etc. (RUBIM , 2007, p.11 ).

Segundo Rubim (2007), o então ministro da cultura, inovou inclusive no que
compete ao público das políticas, que não seriam apenas os artistas, criadores e
produtores, mas toda a sociedade, abrindo um diálogo com a mesma e aceitando o
desafio de formular e implementar políticas culturais em circunstâncias democráticas.
O papel ativo do estado se concretizou em inúmeras áreas culturais.
Aliás, o próprio Gil disse que a marca de sua gestão seria a
abrangência, contra todas as recomendações de políticos e
profissionais de marketing político que viam nisto um perigo. Para
além da abrangência de registros, o novo papel ativo do estado se fez
em conexão com a sociedade. Ele, várias vezes, afirmou que o público
do ministério não eram apenas os criadores e produtores culturais, mas
a sociedade brasileira. Deste modo, o diálogo com a sociedade deu
substancia ao caráter ativo, abrindo veredas para enfrentar outro
desafio: o autoritarismo. Ou seja, o essencial desafio de formular e
implementar políticas culturais em circunstâncias democráticas foi
nitidamente colocado na agenda do ministério. (RUBIM , 2007;

p.11).
A participação da sociedade foi marca desta gestão. Assim, proliferaram-se os
seminários, debates, a Conferência Nacional de Cultura, bem como o Plano Nacional, o
Sistema Nacional e os Conselhos Nacionais, Estaduais e Municipais de Cultura,
demarcando a maior estabilidade do ministério, e abertura para a participação da
sociedade, além de sua reorganização com o primeiro concurso público realizado para a
contratação de funcionários.
A I Conferência Nacional de Cultura5 (CNC) ocorreu em Brasília, em 2005, com
a participação da sociedade civil e dos governos estaduais e municipais e o intuito de
construir um novo modelo de política pública de cultura, uma inovação nunca vista na
história deste país. A CNC contribuiu para a formulação das diretrizes do novo Plano
Nacional de Cultura.

5

Atualmente acontecem as conferências Municipais e Estaduais de Cultura, com a finalidade de organizar

a participação da sociedade a nível local.
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No mesmo ano da CNC, o artigo 3 da Carta Magna brasileira passa a instituir o
Plano Nacional de Cultura (PNC), e estabelece a integração das ações do Estado
brasileiro em prol da
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 (CF, 1988; art. 215).

O Plano Nacional de Cultura (PNC) está inscrito na Lei 12.343 de 2 de dezembro
de 2010. Traz em seus princípios, objetivos e ações as características de uma vivência
cultural democrática e por isso, voltada para a cidadania, controle social e
responsabilização do Estado pelas ações ali propostas. Além disso, é o documento base
para a operacionalização do Sistema Nacional de Cultura (SNC).
O Sistema Nacional de Cultura (SNC) corresponde à Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) número 416/2005, que pretende colocar mais um artigo na Carta
Magna brasileira (216-A) e tornar a cultura uma política permanente (de estado),
garantindo que os avanços conseguidos até hoje não sofram retrocessos por conta de
interesses antagônicos entre governos. Além disso, é uma proposta de um sistema que
regulamentará as ações nacionalmente, assim como acontece que o SUS, SUAS, etc.
Tal PEC foi tranformada na Emenda Constitucional 71/2012 e ainda não foi sancionada
pela atual presidenta.
A missão do Sistema Nacional de Cultura é formular e implantar
políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas
entre os entes da federação e a sociedade civil, promovendo o
desenvolvimento - humano, social e econômico - com pleno exercício
dos direitos e acesso aos bens e serviços culturais. Ao propor a criação
de um Sistema, governos e sociedade reivindicam para a cultura o
mesmo estatuto da educação e da saúde, ao tempo que colaboram com
o aperfeiçoamento do pacto federativo, um dos elementos fundantes
da República brasileira. (MinC, 2010; p. 2)

Os conselhos são condições para elaboração e execução de qualquer política
pública no Brasil, desde a Constituição Cidadã (1988), como espaços de participação da
sociedade civil nas políticas. O Conselho Nacional de Política Cultural – CNPC foi
reestruturado a partir do Decreto 5.520, de 2005. É um órgão colegiado do Ministério da
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Cultura e tem o objetivo de “propor a formulação de políticas públicas, com vistas a
promover a articulação e o debate dos diferentes níveis de governo e a sociedade civil
organizada, para o desenvolvimento e o fomento das atividades culturais no território
nacional”. (MinC, 2005).
Conclusão
Parti da hipótese de que a cultura como dimensão da formação humana, foi
historicamente desvalorizada e minimizada pela ação política do Estado e pela
sociedade, de acordo com minhas experiências e observações enquanto envolvida em
projetos culturais. Mas com as reflexões aqui apresentadas, percebeu-se que a cultura
sempre foi importante para o Estado, como instrumento de manipulação e, de forma
gramsciana, de manutenção de uma hegemonia.
A partir dos estudos sobre a questão da cultura no Brasil, identificou-se que esta
esteve vinculada à formação da nação e à busca pela construção da identidade brasileira,
ou seja, nacional. Desta forma foi possível manter a ordem no país e responder aos
interesses do Estado autoritário entre os anos de 1930 e 1970, portanto, a cultura foi
vista como algo importante sim, mas não na perspectiva da formação de cidadãos de
direitos, autônomos e participativos, mas como instrumento de manipulação dos
brasileiros pelo Estado.
Em outro momento histórico, na abertura para o neoliberalismo, compreendeu-se
a cultura como forma de movimentar a economia do país, através das leis de incentivo
fiscal, que acabavam por deixar ao mercado a responsabilidade de gerir e escolher o que
seria financiado ou não na área da cultura, em uma espécie de mecenato, que continua
até hoje, mas não com tanta força.
Por estarem sempre ligadas a momentos de forte repressão, as políticas culturais
encontram, em tempos democráticos, um desafio, pois devem atender a diversidade de
culturas presentes em nosso país, através do paradigma da Democracia Cultural, que
considera e incentiva esta diversidade.
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