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RESUMO
O artigo acadêmico tem como principal finalidade analisar a relevância da efetivação dos
direitos à cultura e à educação para formação de cidadãos conscientes de seus direitos e
deveres no âmbito do Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, considera-se que
educação e cultura são direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal de 1988,
que devem ser efetivados, e precipuamente àqueles que estão em processo de formação de sua
personalidade: crianças, adolescentes e jovens. Para realização do trabalho a metodologia
utilizada foi bibliográfica e legislativa, com foco na literatura acerca do tema, legislação
nacional e internacional, bem como foi pura, qualitativa, explicativa e exploratória com fins
de ampliação do conhecimento e melhor compreensão da problemática apresentada no âmbito
do ordenamento jurídico brasileiro e supraconstitucional. As garantias da educação e da
formação cultural desde a infância constituem-se como deveres do Estado, da sociedade e da
família, nos termos do artigo 227 da Constituição brasileira de 1988. Neste diapasão, a
proposta do estudo apresentado é discutir no ambiente acadêmico a importância da educação e
da cultura para o desenvolvimento das potencialidades de crianças, adolescentes e jovens.
Pondera-se que as formações educacional e cultural são fundamentais para a construção de
sociedades mais tolerantes e igualitárias, bem como de indivíduos conscientes de suas
responsabilidades no âmbito familiar e comunitário. Por fim, evidencia-se a necessidade do
controle social para que os gestores realizem as políticas públicas de acesso aos direitos
sociais em questão, para a população infantil e jovem.
Palavras-chave: Direito à Educação. Direitos Culturais. Infância e Juventude.
Constitucionalismo brasileiro.
ABSTRACT
The article aims to analyze the relevance of the realization of rights to culture and education
for the training of citizens aware of their rights and duties under the democratic rule of law.
Accordingly, it is considered that education and culture are fundamental rights guaranteed by
the Constitution of 1988, which have to be carried to those who are in the process of
formation of his personality: children, adolescents and youth. To carry out the work
methodology used was literature, with a focus in the literature on the subject, national and
international legislation and it was pure, qualitative, explanatory and exploratory purposes of
expanding the knowledge and understanding of the issues presented in the context of the legal
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Brazilian and supraconstitutional. The guarantees of education and cultural training from
childhood are as duties of the state, society and the family, in accordance with Article 227 of
the Constitution of 1988. In this vein, the study proposal is presented in academia discuss the
importance of education and culture to developing the potential of children and young people.
They argue that the educational and cultural formations are key to building more tolerant and
egalitarian societies as well as individuals aware of their responsibilities within the family and
community. Finally, highlights the need for social control that managers undertake public
policy of access to social rights in question, for the young child population.
Key-words: Right to Education. Cultural Rights. Childhood and Youth. Brazilian
constitutionalism.
INTRODUÇÃO
O ordenamento jurídico brasileiro, especificamente o artigo 227 da Constituição
Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e Adolescente de 1990, em seu artigo 4º, asseguram
os direitos fundamentais e pugnam pela prioridade absoluta e melhor interesse das crianças e
adolescentes1. Nesse sentido, o estudo que ora se apresenta pretende analisar a importância
dos direitos culturais e educacionais, bem como de sua efetivação, para a formação pessoal e
cidadã do seguimento infantil e juvenil da sociedade.
No que é pertinente à metodologia do trabalho utilizou-se da pesquisa bibliográfica,
por meio da análise e leitura de obras que tratam do tema de forma direta ou indireta. Trata-se,
também, de pesquisa, quanto à utilização dos resultados, pura, e, quanto à abordagem,
qualitativa, na medida em que busca a ampliação dos conhecimentos e melhor compreensão
do problema apresentado. Caracteriza-se a pesquisa, ainda, quanto à finalidade, como
descritiva, explicativa e exploratória, pois, objetiva-se descrever a situação no âmbito local
e externo, relativos à efetivação dos direitos à educação e à cultura para crianças e jovens
(BASTOS, 2008).
O estudo acerca do tema justifica-se pela importância da cultura e educação no
desenvolvimento da personalidade, bem como para a formação de cidadãos conscientes de
suas obrigações e direitos diante da família, da sociedade e do Estado. O escopo, por fim, é a
introdução do tema em análise no contexto acadêmico e social, e, portanto, a reflexão quanto
a prioridade das políticas públicas voltadas às crianças e adolescentes, no âmbito da educação
e da cultura. Os direitos culturais, bem como o direito à educação encontram-se
intrinsecamente interligados, na medida em que por intermédio da educação, tem-se a
transmissão de saberes que forma a ideia de sociedade, bem como de história de cada povo
em particular.
Neste viés, observa-se que dentre os direitos fundamentais, protegidos
constitucionalmente, encontra-se o direito à cultura. Incumbe não só ao Estado, mas também,
à sociedade e à família garantir o acesso de crianças e adolescentes às políticas culturais,
precipuamente por meio do controle social. A entidade familiar deve ser uma das
fomentadoras dos direitos culturais e da educação, pois é instituição de caráter instrumental.

1“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
“Art. 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”
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Portanto, a família tem a função precípua de proporcionar e garantir os direitos dos indivíduos
que dela façam parte.
Por intermédio da efetivação do direito à educação de qualidade, bem como pela
formação cultural, desde a infância, acompanhando toda a puberdade e juventude, ter-se-á, a
formação de pessoas conscientes de seu papel na sociedade e de seus direitos e deveres no
âmbito do Estado Democrático de Direito. Como argumentava Alexis de Tocqueville (2000),
no século XIX, para que haja preservação da liberdade nas democracias, é necessária a
participação ativa do povo, que este tenha consciência da relevância do exercício da
cidadania.
Diante disso, no primeiro tópico do trabalho, analisou-se o direito à educação e à
cultura na esfera internacional, verificou-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos de
1948 (DUDH), o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) e
demais documentos pertinentes à temática em análise. No segundo tópico, dissertou-se acerca
da cultura e educação no ordenamento jurídico brasileiro. E em sequência, concentrou-se na
análise da formação cultura por intermédio da educação. Por fim, ponderou-se que os direitos
sociais de educação e cultura necessitam de garantia por meio da inclusão nas leis
orçamentárias, sobretudo, para infância e juventude, haja vista serem os futuros cidadãos, do
Estado brasileiro e do mundo.
1 Os direitos à cultura e à educação na esfera supraconstitucional
No âmbito internacional, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948
dispõe em seus artigos XXII e XXVII, que toda pessoa tem direito ao livre exercício e à
realização, entre outros direitos (econômicos e sociais), dos direitos culturais, considerados
indispensáveis à preservação de sua dignidade2. Desta forma, constata-se que o direito
constitucional à educação tem como referência a Declaração Universal dos Direitos do
Homem, no artigo XXVI, e, portanto, encontra respaldo na doutrina e legislação
internacional, que tem como escopo o desenvolvimento humano, que se relaciona com a
efetivação dos direitos sociais (POMPEU, 2005).
O Pacto de San José da Costa Rica proclama a defesa dos direitos culturais, afirmando
que os Estados, que fazem parte do acordo, comprometeram-se a buscar a efetividade das
normas que tratam sobre educação, ciência e cultura, incluindo-se as normas de cunho
econômico e social3. No mesmo sentido, a Declaração Universal dos Direitos das Crianças de
1959 trata sobre o tema, pois propõe a formação educacional como promotora da cultura4.

2 “Artigo XXII. Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização, pelo
esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos
direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua
personalidade.”
“Artigo XXVII. 1. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as
artes e de participar do processo científico e de seus benefícios. 2. Toda pessoa tem direito à proteção dos
interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja
autor.”
3Artigo 26 - Desenvolvimento progressivo. Os Estados-partes comprometem-se a adotar as providências, tanto
no âmbito interno, como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de
conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e
sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo
Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros meios
apropriados.
4“Princípio VII. A criança tem direito a receber educação escolar, a qual será gratuita e obrigatória, ao menos
nas etapas elementares. Dar-se-á à criança uma educação que favoreça sua cultura geral e lhe permita - em
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Nesse mesmo viés, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
(PIDESC), adotado pela Assembleia Geral da ONU no ano de 1966, afirma no artigo 15º que
os Estados pactuantes reconhecem que todos os indivíduos tem a garantia de participar livre e
ativamente da vida cultural, bem como tem direito à preservação de seus interesses morais e
materiais vinculados à produção científica, literária ou artística.
No que é pertinente à educação, o artigo 13º do PIDESC obriga os países signatários
do pacto ao reconhecimento de que todas as pessoas têm direito à educação, por
consequência, observa-se o escopo principal do pleno desenvolvimento da personalidade
humana. Reforça-se, no pacto, a necessidade de uma educação fundamentada na dignidade
humana e na importância do respeito aos Direitos Fundamentais. Dessa maneira, compreendese que o papel da educação é preparar a pessoa para que, também, se torne útil à coletividade,
e contribua para a formação de uma sociedade livre, justa e solidária.
Neste diapasão, no que concerne às crianças, a Declaração dos Direitos das Crianças
de 20 de novembro de 1959 dispõe que toda a criança tem o direito de receber educação, que
seja capaz de promover, por consequência sua cultura geral e a capacite para o
desenvolvimento de suas potencialidades, para que tenha capacidade de exercer sua
racionalidade crítica e torne-se uma pessoa responsável civil e moralmente, consciente de seu
papel na sua família, comunidade, sociedade, país e mundo.
Neste contexto, observa-se que Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO), elaborou a Declaração sobre as Responsabilidades das
Gerações Presentes em relação às Gerações futuras. No contexto da presente declaração, ficou
ressaltado no artigo 10, que a educação é instrumento, de suma importância, para o
desenvolvimento da sociedade e dos indivíduos, e, portanto, deve ser utilizada como meio
para se alcançar a paz, a justiça, a tolerância e a igualdade. No que se refere à cultura, o artigo
7 afirma ser dever das gerações atuais a preservação do patrimônio cultural e seu repasse às
gerações futuras. Cumpre lembrar a fala de Martín Almada no sentido de reverberar por uma
educação crítica, aquela capaz de formar cidadãos transformadores de sua realidade, e não
mecânica e imposta, como ocorria no século XX, no Paraguai, bem como na América Latina.
La clase se convierte así en una masa ignorante mientras que el profesor es un ser
que lo sabe todo y a quién nadie puede discutir nada. Aquí el mundo real permanece
oculto y una simple conducta asistencialista atiende precariamente a un sector de la
población, pero, creando un sujeto ajeno a la ciudadanía; en realidad está
cumpliendo la función de guardián del modelo represivo vigente. (ALMADA, 2013,
p. 305)

A Declaração e Plano de Ação Integrado sobre a Educação de Paz, os Direitos
Humanos e a Democracia é outro documento da UNESCO que coloca como objetivo da
educação incutir nas pessoas a capacidade de reconhecimento de valores e da diversidade dos
indivíduos, de gêneros e culturas. A educação, segundo a UNESCO é, desta forma, um
instrumento para que as pessoas desenvolvam a capacidade de interação social. Diante da
multiculturalidade global, os cidadãos, devem estar preparados para praticar a tolerância.
Segundo o disposto no documento, o escopo da educação é a promoção do desenvolvimento
da personalidade individual convergindo para o fortalecimento de uma cultura de paz, na qual
prepondere a solidariedade entre as pessoas e as coletividades. Repete-se a ideia de que a “[...]
construção de nações passa pelo conhecimento e discernimento sobre fatos, ideias e valores
sobre a decisão do que pode ser considerada essência da condição humana [...]” (POMPE,
2013, p. 24).
condições de igualdade de oportunidades - desenvolver suas aptidões e sua individualidade, seu senso de
responsabilidade social e moral. Chegando a ser um membro útil à sociedade.”
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2 Cultura e Educação no ordenamento jurídico brasileiro
No que é pertinente ao direito à educação, José Afonso da Silva (2009) explica que o
artigo 205 combinado com o artigo 6º, ambos da Constituição brasileira de 1988, dispõem a
educação como direito fundamental do indivíduo. Por conseguinte, o autor expõe que a
educação é direito universal, constituindo-se como dever tanto do Estado como da família,
“[...] todos têm o direito à educação e o Estado tem o dever de prestá-la, assim como a
família.” (DA SILVA, 2009, p. 312) (grifou-se).
Nesse diapasão, observa-se que, a educação, prevista na Constituição brasileira de
1988 é direito de todos, constituindo-se como dever do Estado, da sociedade e da entidade
familiar. Desta forma, pondera-se que diante da existência da pessoa que tem o direito à
educação, existe a obrigação estatal de efetivação do direito. Para o indivíduo há o direito e
para o Estado o dever de garanti-lo (POMPEU, 2005).
Em que pese o múnus estatal, compreende-se que a obrigação de educar é conjunta, do
Estado, da sociedade e da família. Nos termos da Constituição Federal 1998, o artigo 205
afirma que educação compreende-se como dever de todos, inclusive da coletividade, devendo
ser por ela incentivada, bem como fiscalizada e cobrada das autoridades que forem
responsáveis pela promoção da educação.
Por conseguinte, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) coloca a educação
como processo abrangente, não se restringindo às escolas ou instituições de ensino médio,
técnico-profissionalizante e superior. O artigo 1º da LDB aduz que a educação apresenta-se
nos processos formativos que acompanham toda a vida do indivíduo, desde a convivência
familiar, no trabalho, em movimentos sociais, nas organizações sociais e também nas
manifestações culturais. Nesse viés, a educação cultural também tem relevância e deve ser
promovida. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seus artigos 1º, 26, 36 e 43,
apresenta a importância da formação cultural, no ensino fundamental, médio e superior.
Observa-se que Paulo Freire, na década de sessenta, propugnava a necessidade do indivíduo
se inserir em sua realidade para tomada de decisões e mudança social.
A partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar com ela e de
estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, vai ele dinamizando o seu
mundo. Vai dominando a realidade. Vai humanizando-a. Vai acrescentando a ela
algo de que ele mesmo é o fazedor. Vai temporalizando os espaços geográficos. Faz
cultura. E é ainda o jogo destas relações do homem, desafiado e respondendo ao
desafio, alterando, criando, que não permite a imobilidade, a não ser em termos de
relativa preponderância, nem das sociedades nem das culturas. E, na medida em que
cria, recria e decide, vão se conformando as épocas históricas. É também criando,
recriando e decidindo que o homem deve participar destas épocas (FREIRE, 1987,
p. 43).

A cultura tratada antropologicamente é tudo o que o homem modifica.
Sociologicamente são os costumes, as normatividades morais, referentes a determinadas
comunidades. Entretanto, para o direito, nem tudo será cultura, restringe-se o conceito de
cultura para que se coadune com fundamentos da República Federativa do Brasil,
principalmente com a dignidade humana (artigo 1º, inciso III, CF/88). Em seu sentido
primário, a cultura vincula-se ao ideal de “cultivar-se”, ou seja, ideais de evolução,
crescimento intelectual, moral e pessoal (CUNHA FILHO, 2004), e, por conseguinte, tem-se
o culturalismo.
Nesse diapasão, deve-se considerar a definição da cultura para a ciência jurídica como
produção humana que se relaciona ao: “[...] ideal de aprimoramento, visando a dignidade
da espécie como um todo e de cada um dos indivíduos. A subjetividade dos termos da
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definição passam a ganhar forma concreta segundo a observação de cada ordenamento
jurídico. (CUNHA FILHO, 2000, p. 28) (grifou-se)
José Afonso da Silva (2009) ressalta que os direitos culturais não estão presentes no
artigo 6º da Constituição brasileira de 1988 como espécie de direito social. Entretanto, o autor
pondera o fato de que se a educação está presente no rol dos direitos sociais, neste também
estão os direitos dispostos no artigo 215 da Constituição de 1988. Os direitos culturais,
portanto, também são direitos universais, que devem ser garantidos a todos, tal como
propugna o texto constitucional.
Observa-se, nesse sentido, que os direitos à educação e à cultura encontram-se
paralelamente relacionados. Tal vínculo existe na medida em que a educação trata-se também
do fluxo de saberes e encontra-se protegida como direito social no artigo 6º da Constituição
de 1988. Os acessos à cultura e à educação são igualmente relevantes para que os menores de
dezoito anos possam desenvolver suas personalidades e potencialidades da melhor forma
possível.
Diante disso, compreende-se que a educação é um caminho para o aprimoramento das
potencialidades humanas, torna-se inverossímil modelo de desenvolvimento que esteja
desvinculado da liberdade e dignidade humana, para que a liberdade seja exercida é
imprescindível conhecimento e capacitação, factível pelo processo educativo (POMPEU,
2005).
Os artigos 215, 216 e 216-A da Constituição brasileira de 1988 tratam acerca dos
Direitos Culturais. Nesse diapasão, pode-se auferir, de acordo com o Humberto Cunha (2004),
que a Constituição de 1988, é uma “Constituição Cultural”, por trazer diversas normas
relacionadas à cultura. O artigo 58 do Estatuto da Criança e Adolescente de 1990 dispõe que
no processo de formação educacional os valores culturais, artísticos e históricos devem ser
respeitados, e, consequentemente, deve ser garantida a liberdade de criação de crianças e
adolescentes, bem como o acesso às fontes culturais5. Nesse sentido, Juana Nunes ressalta a
importância de uma política educacional voltada para a promoção da cidadania cultural de
crianças e adolescentes, e afirma:
Esse movimento de reencontro das políticas de cultura com a escola é bom para a
educação, mas é ainda melhor para a cultura, pois entendemos que ele qualifica o
processo cultural, posto que não há cidadania cultural, não há economia criativa nem
condições de desenvolver uma política pública de cultura no Brasil se não
trabalharmos a dimensão educacional. É a partir da Escola que poderemos
ampliar o repertório cultural das crianças e dos jovens, proporcionando uma
pluralidade de referenciais estéticos, democratizando o acesso à produção e à
fruição dos bens culturais, construindo um ambiente mais favorável a valores
de diversidade e paz, fortalecendo as políticas de cultura no Brasil, de uma
política que se centre no público, que seja para aqueles com quem afinal de
contas as obras de arte querem se comunicar. (NUNES, 2012, p. 37-38) (grifouse)

Nessa perspectiva, observa-se o Estatuto da Juventude aprovado em agosto de 2013,
que contém a Seção VI, específica sobre direito à cultura. O artigo 21 do estatuto em questão
declara que todos os jovens, ou seja, as pessoas com idade entre 15 e 29 anos, têm direito à
cultura e prossegue: “[...] incluindo a livre criação, o acesso aos bens e serviços culturais e a
participação nas decisões de política cultural, à identidade e diversidade cultural e à memória

5“Art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do
contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de
cultura.”
ISSN-e: 2316-9982

social”. O artigo 226 do mesmo diploma legal encontram-se catalogados os deveres do poder
público para garantir, de modo geral, o direito à cultura, reforçando as legislações anteriores.
3 O importância de políticas públicas voltadas à cultura e educação
O acesso aos meios propagadores de cultura, às políticas estatais que visem
programações culturais, ao conhecimento sobre a língua, história e costumes de seu país ou de
outras localidades, pode propagar noções de civismo e cidadania, nacional ou cosmopolita,
que contribuem para o desenvolvimento adequado de jovens, crianças e adolescentes.
O dever de criação de políticas públicas, bem como de sua efetivação, é estatal,
solidariamente, social e familiar. O Estado sozinho não pode arcar com as dificuldades de
propagação de acesso, não só por limites práticos, impostos pela realidade política de cada
localidade no Brasil. A sociedade não deve se furtar de seu dever como protetora dos
indivíduos que a compõe. E por fim, a família, instituição basilar dos Estados Democráticos
de Direito, núcleo social, onde os seres humanos têm seus primeiros contatos com os
semelhantes. No âmbito familiar, a criança e o adolescente têm os contatos precípuos, e,
portanto, cabe à família proporcionar o acesso, ainda que rudimentar e limitado, às
diversidades culturais.
Observa-se que o acesso à cultura, bem como à educação podem ocorrer,
independentemente, da interferência do poder público. Como exemplo, tem-se Sérgio Vaz,
mecânico e poeta, que há 12 anos criou o “Cooperifa”. Este projeto tem o escopo de
incentivar a leitura e por consequência a produção literária dos participantes. O criador do
projeto enfatiza que o objetivo central é o fomento à leitura. Segundo Sérgio Vaz, o
“Cooperifa” serviu como exemplo e modelo para criação de outras atividades em diversas
periferias brasileiras. Portanto, verifica-se, assim, o acesso à cultura e à educação, por meio da
atuação comunitária. (NOSSO..., 2013, p. 15). No que é pertinente ao ensino superior,
vislumbra-se o exemplo da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), que busca cumprir sua
responsabilidade social, por intermédio das atividades de extensão, envolvendo os alunos,
professores e a comunidade local.
Desde a sua criação, em 1973, a Universidade de Fortaleza incluiu as atividades de
extensão como fator primordial na vida acadêmica. É possível observar a
intensificação de ações de responsabilidade social da Universidade de Fortaleza e da
Fundação Edson Queiroz, no intuito de colaborar para modificar o perfil social,
educacional e cultural da população da cidade de Fortaleza. Esse processo
coordenado pela Vice-Reitoria de Extensão e Comunidade Universitária, o órgão da
gestão da universidade que atua em diferenciados campos como: educação; saúde;
arte e cultura; capacitação profissional e intercâmbio internacional, envolve o corpo
docente, o corpo discente a partir da égide da responsabilidade social sob o lema:
ensinando e aprendendo. (POMPEU; MARQUES, 2013, p. 260)

6“Art. 22. Na consecução dos direitos culturais da juventude, compete ao poder público: I - garantir ao jovem a
participação no processo de produção, reelaboração e fruição dos bens culturais; II - propiciar ao jovem o acesso
aos locais e eventos culturais, mediante preços reduzidos, em âmbito nacional; III - incentivar os movimentos de
jovens a desenvolver atividades artístico-culturais e ações voltadas à preservação do patrimônio histórico; IV valorizar a capacidade criativa do jovem, mediante o desenvolvimento de programas e projetos culturais; V propiciar ao jovem o conhecimento da diversidade cultural, regional e étnica do País; VI - promover programas
educativos e culturais voltados para a problemática do jovem nas emissoras de rádio e televisão e nos demais
meios de comunicação de massa; VII - promover a inclusão digital dos jovens, por meio do acesso às novas
tecnologias da informação e comunicação; VIII - assegurar ao jovem do campo o direito à produção e à fruição
cultural e aos equipamentos públicos que valorizem a cultura camponesa; e IX - garantir ao jovem com
deficiência acessibilidade e adaptações razoáveis. Parágrafo único. A aplicação dos incisos I, III e VIII
do caput deve observar a legislação específica sobre o direito à profissionalização e à proteção no trabalho dos
adolescentes”.
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Neste viés, é relevante considerar que os direitos culturais possuem o tripé de defesa
das artes, memória coletiva e transmissão de saberes. Portanto, o repasse dos
conhecimentos, bem como a manutenção da memória histórica e a apreciação e criação da
arte são inerentes aos direitos culturais e devem ser acessíveis a todos, precipuamente, às
crianças e adolescentes, que são pessoas em formação. A democratização do acesso à cultura,
previsto no inciso IV, do §3º, artigo 215 da Constituição de 1988, trata-se de um dos escopos
do Plano Nacional de Cultura, instituído em pela lei n. 12.343 de 02 de dezembro de 2010.
Nesse sentido, observa-se que o dever de garantia do acesso à cultura e à educação é
dever conjunto do Estado, sociedade e família. Assim, verifica-se que cabe também à
população motivar-se no sentido de envidar esforços à educação para o desenvolvimento
humano (POMPEU, 2005). Nesse sentido, o que disserta Daniel Sarmento, ao afirmar que:
[...] numa sociedade em que, tal como na fazenda dos bichos de George Orwell,
‘todos são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros’, proteger os ‘menos ’
iguais dos ‘mais’ iguais tornou-se uma das principais missões dos direitos
fundamentais. Sob esta perspectiva, os direitos humanos deixam de ser vistos como
deveres apenas do Estado, na medida em que outros atores não-estatais são
convocados para o mesmo palco, chamados às suas responsabilidades para a
construção de uma sociedade mais justa, centrada na dignidade da pessoa humana.
(SARMENTO, 2010, p. 25)

De acordo com Nunes (2012) a arte e a promoção da diversidade cultural, no ambiente
escolar, contribuem para a promoção de valores na sociedade que devem ser o fundamento e
escopo para o desenvolvimento que se almeja. Segundo a autora, a educação e a comunicação
são canais para a transmissão dos valores culturais, pois desta forma apresentam-se e
consolidam-se os valores humanos que comportam a subjetividade dos povos. Nesse
diapasão, importa ressaltar que o Plano Nacional de Cultura, também visa maior articulação
entre as políticas públicas de fomento a cultura relacionadas à educação7.
Por conseguinte, o acesso, aos Direitos Culturais e à Educação é fundamental para a
efetivação do exercício dos direitos de personalidade, e conhecimento das noções de
cidadania. As crianças e adolescentes possuem absoluta prioridade, pois se encontram em
estágio peculiar de desenvolvimento. A formação cultural é importante para a existência de
sujeitos ativos na vida adulta, conscientes de seus direitos e deveres. Daí a necessidade,
hodierna, em efetivar o ordenamento jurídico. Sociedade, família e Estado ao garantirem o
direito à educação e à cultura, garantem a valorização das artes, preservação da memória
coletiva e a transmissibilidade dos saberes espalhados no âmbito social, que merecem
proteção enquanto patrimônio cultural.
Nesse diapasão, pondera-se que os acessos à educação e à cultura operacionalizam-se,
na esfera municipal, no âmbito local, daí a relevância da capilarização da ideia de acesso e
desenvolvimento cultural e educacional nas comunidades. Diante do exemplo do “Cooperifa”,
pondera-se que o dever de efetivação dos direitos sociais não parte apenas do poder de mando
do Estado, contudo, observa-se a necessidade de trabalho em conjunto da sociedade, família e
governo. Atuando, nesse viés, a comunidade e o núcleo familiar, também, como fiscalizadores
das ações estatais e participantes na aplicação das políticas públicas, pois:
[...] além das vontades políticas, previsão legal, criação dos sistemas próprios dos
Estados e Municípios, é necessário contar com a participação da sociedade civil que
7

“2.1.2 Criar políticas de transmissão dos saberes e fazeres das culturas populares e tradicionais, por meio de
mecanismos como o reconhecimento formal dos mestres populares, leis específicas, bolsas de auxílio, integração
com o sistema de ensino formal, criação de instituições públicas de educação e cultura que valorizem esses
saberes e fazeres, criação de oficinas e escolas itinerantes, estudos e sistematização de pedagogias e dinamização
e circulação dos seus saberes no contexto em que atuam”
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poderá definir as ações que serão importantes a serem contempladas e realizadas
pelas gestões administrativas e posterior acompanhamento da execução das mesmas.
As ações culturais, hoje realizadas no país, devem-se, em grande parte, à iniciativa e
manifestação da sociedade civil, cumprindo, portanto, papel importante na
construção dos sistemas culturais públicos do país e consolidando o processo
democrático desses mesmos sistemas (VIANA, 2009, p. 39).

Nota-se que o controle social fará incluir em cada lei orçamentária de iniciativa do
Poder Executivo (artigo 165 da Constituição Federal de 1988), seja no Plano Plurianual
(PPA), nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) ou na Lei Orçamentária Anual (LOA),
recursos suficientes para a promoção e manutenção de políticas públicas adequadas ao
desenvolvimento dos direitos, ora ressaltados. Pois, a inclusão de programas e políticas
voltadas tanto à cultura como à educação, vinculará os gastos públicos, e, por conseguinte,
ampliar-se-á a possibilidade de garantir à população, em especial às crianças e adolescentes o
acesso à educação e cultura.
Constata-se o multiculturalismo8 existente em cada município, haja vista que a
maneira de pensar, de se expressar, de falar, de entender os fatos e ideias sobre a filosofia de
vida são particulares e inerentes a cada localidade e assim devem ser respeitados. Cabe aos
gestores públicos empregar o orçamento de forma adequada às necessidades da comunidade
local, e por consequência, incumbe à sociedade exercer o controle social e buscar meios de
fiscalizar a operacionalização de políticas públicas imprescindíveis ao Estado brasileiro.
CONCLUSÃO
Diante do exposto no decorrer do trabalho, observou-se que os Direitos Culturais, bem
como o Direito à Educação, são imprescindíveis na formação dos indivíduos, em especial,
durante a infância e juventude, haja vista, serem estágios da vida, na qual se verifica a
formação da personalidade. Para que a maturidade seja acompanhada pelo desenvolvimento
das capacidades que beneficiem o indivíduo e a coletividade, torna-se necessário, que Estado,
sociedade e família promovam os direitos fundamentais de crianças e adolescentes.
Nesse sentido, o artigo 227 da Constituição Federal de 1988, como foi explicitado
anteriormente, coloca educação e cultura como direitos fundamentais, que devem ser
efetivados, conjuntamente por ações do governo, participação e fiscalização tanto da família
como da coletividade. Consequentemente, verifica-se a importância da inserção da criança e
adolescente em núcleo familiar, bem como o direito de participar da vida em comunidade.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, o Pacto Internacional de
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e a Declaração de Direito das Crianças, demonstram
a importância, na esfera supraconstitucional, da promoção e efetivação dos Direitos à cultura
e à educação, sobretudo para crianças, adolescentes e jovens. Nesse diapasão, a Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) demonstra sua
preocupação com a formação das gerações futuras. Por consequência, torna-se dever das
gerações presentes, a promoção da educação em Direitos Humanos, a preservação do meio
ambiente e do patrimônio histórico da humanidade, a promoção de um mundo que seja digno,
pautado na solidariedade e valorização do ser humano como um fim, não como meio.

8

Segundo Francisco Humberto Cunha Filho (2011) o multiculturalismo refere-se à diversidade cultural de cada
localidade e comunidade. Não há uma homogeneidade de culturas, existindo sempre peculiaridades e diferenças,
trata-se, segundo o autor do direito à diversidade. Nesse sentido, torna-se importante diferenciar o
multiculturalismo do culturalismo jurídico, que devido a sua abrangência teórica explica todo o direito, devido
sua perspectiva antropológica. Os direitos culturais, por sua vez, de acordo com Cunha Filho (2004)
correspondem às artes, memória coletiva e fluxo de saberes.
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Conclui-se que no âmbito Estado Democrático de Direito brasileiro, é preciso que a
sociedade cobre medidas do poder público para que efetive o direito à educação, previsto
como direito social na Constituição brasileira de 1988. Desta forma, cabe também à família
fiscalizar a efetividade do direito à educação e promovê-la em conjunto com a comunidade.
Sobretudo, educação pautada na valorização das artes, da memória coletiva e da transmissão
dos saberes.
A sociedade livre, justa e solidária almejada pelos objetivos da Constituição brasileira
de 1988, só se fará possível quando a igualdade formal se ajustar à igualdade material. Para a
concretização desse fim, ressalta-se que a priorização de políticas públicas educacionais deve
fazer parte das metas do Poder Executivo. Requer-se educação que respeite o modus vivendi
da população, que reconheça, e enalteça as diversidades culturais e regionais.
O desenvolvimento sadio da criança e do adolescente e a formação do cidadão serão
concretizados por meio da educação crítica, que conhece o processo cultural e a auto-estima
do sujeito agente de mudanças. Este compreenderá a importância do patrimônio cultural
material e imaterial, e aprenderá, sobretudo, a exercer sua cidadania de maneira plena, livre e
consciente.
A efetivação dos direitos sociais deve ocorrer com a aplicação de verbas públicas,
decorrentes da arrecadação tributária, em projetos e políticas públicas voltadas para tanto.
Assim, as leis orçamentárias devem vincular o repasse de verbas para projetos que viabilizem
a promoção de educação e cultura, precipuamente para crianças e adolescentes, como prevê o
Estatuto da Criança e Adolescente, na alínea “c”, do parágrafo único, do artigo 4º.
Nesse contexto o artigo reverbera a favor do alerta e aconselhamento aos gestores
públicos, sejam prefeitos, secretários, diretores de escolas, conselheiros tutelares para
observarem e conhecerem bem os desejos e características da população do espaço
administrado. Nessa vertente possam utilizar os tributos arrecadados efetivamente, em favor
da garantia do direito à educação e cultura. O trabalho acadêmico, também, tem o escopo de
evidenciar a necessidade do controle social por parte da comunidade e da família, para que
estas exijam da administração pública a efetividade de políticas públicas voltadas aos direitos
sociais em questão.
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