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RESUMO
O presente artigo tem por objetivo analisar e descrever a cultura enquanto direito fundamental
de crianças e adolescentes, a partir do marco normativo da Constituição Federal de 1988, do
Estatuto da Criança e do Adolescente e das principais normas internacionais atinentes aos
infantes. Nesse sentido, a doutrina da proteção integral reconhece nos direitos culturais um
importante veículo para o desenvolvimento peculiar deste grupo vulnerável cujo exercício é
limitado de acordo com a tutela de seus interesses e a distribuição coletiva de papéis na sua
consecução entre família, Estado e sociedade. Conclui-se, por fim, que embora seja
significativa a importância do reconhecimento desta categoria de direitos fundamentais a
esses jovens, sua efetivação depende de políticas culturais específicas e de recursos para
atingir essas finalidades.
Palavras-chave: Criança e Adolescente. Proteção Integral. Direitos culturais. Jovens.
Juventude.
RÉSUMÉ
Cet article vise à analyser et décrire la culture comme un droit fondamental d’enfants et
adolescents, à partir du cadre normatif de la Constitution de 1988, du Statut de l'enfant et de
l'adolescent et des principales normes internationales relatives aux nourrissons. En ce sens, la
doctrine de la protection intégrale reconnaît dans les droits culturels une base importante pour
le développement particulier de ce groupe vulnérable dont l'exercice est limité conformément
à la protection de ses intérêts et à la distribution collective des compétences dans sa réalisation
entre la famille, l'État et la société. On conclut, enfin, que même si l'importance de reconnaître
cette catégorie de droits fondamentaux à ces jeunes est significative, sa mise en œuvre dépend
des politiques culturelles spécifiques et ressources pour atteindre ces objectifs.
Mots-Clés: Enfant et adolescent. Protection Intégrale. Droits Culturels. Jeunes. Jeunesse.
INTRODUÇÃO
Tema de grande relevância na atualidade é o debate dos direitos fundamentais e de sua
aplicabilidade, já que na atual conjuntura, em meio ao mundo globalizado isto se apresenta
como um desafio a ser enfrentado por todos. Neste sentido, torna-se imperiosa a análise de um
1

Doutoranda em Direito pela UFSC/SC. Advogada, Coordenadora Adjunta da Cátedra de Direitos Humanos da
FAMES, Professora da Faculdade Metodista de Santa Maria- FAMES e do Centro Universitário Franciscano –
UNIFRA. Integrante do grupo de Pesquisa Teoria Jurídica no Novo Milênio, do Curso de Direito da UNIFRA.
E-mail: danielarichter@ibest.com.br.
2
Advogado. Possui graduação em Direito pela Universidade de Fortaleza. Mestre em Direito Constitucional da
Universidade de Fortaleza. Doutorando em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Membro do
Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais da Universidade de Fortaleza. Membro do Grupo de
Estudos em Direitos Autorais e Informação da Universidade Federal de Santa Catarina – GEDAI/UFSC.
Membro da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares no Ceará – RENAP-CE. Membro do Instituto
de Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais – IPDMS. E-mail: rodrigovieira@direitosculturais.com.br.

direito específico, o direito fundamental à cultura na Constituição Federal de 1988 e no
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Em especial, quer-se averiguar se o direito à cultura é relevante para o
desenvolvimento da personalidade de crianças e adolescentes. Para tanto, objetiva-se
descrever os direitos culturais como direitos fundamentais, para num segundo momento, por
meio da proteção integral, analisar a completude do direito da criança e do adolescente.
Ao final, pretende-se analisar as legislações internacionais atinentes a infância e
adolescência para comparar seus dispositivos com os direitos prescritos no Estatuto e na
Constituição Federal. Neste ponto, é que se almeja estabelecer as premissas desse silogismo,
haja vista a proposta de vincular os diplomas legais citados e, deste modo, comprometer o
Estado com a implementação e efetivação de políticas públicas capazes de concretizar os
direitos em comento.
1. O Direito da criança e do adolescente e a proteção integral
Cumpre consignar, desde logo, que na seara específica dos direitos fundamentais da
criança e do adolescente, na Constituição Federal de 1988, restou acabada e/ou superada a
divisão entre as classes de direitos fundamentais, “conformando-os estruturalmente de
maneira toda particular e diversa daquela pela qual vêm conformados os direitos
fundamentais dos adultos, visando atingir efetivamente proteção mais abrangente aos
primeiros” (MACHADO, 2003, p. 136).
A aludida superação deveu-se ao fato de reconhecerem-se os direitos fundamentais da
criança e do adolescente como direitos de inafastável interdependência entre os chamados
“direitos civis”, “direitos da personalidade”, “direitos sociais”, “direitos culturais”, dentre
outros. Desta situação, decorre a circunstância de que apenas se alcançará a efetividade plena
de qualquer dessas classes de direitos, quando todos estiverem efetivamente atendidos.
Nessa linha de pensamento, à evidência que a dificuldade varia de acordo com o caso
específico em exame, cada vez que se transforme uma norma dita como “programática” em
uma norma de eficácia plena, estar-se-á mais próximo, segundo Sarlet (2004, p. 597), do
“reconhecimento da dignidade da pessoa como elemento nuclear dos direitos fundamentais
sociais, notadamente no âmbito de um direito às condições mínimas para uma vida digna”.
Assim, com base nos apontamentos acima, sem detrimento de outros exemplos que
poderiam ser apresentados, o que importa, nesse limiar, é a certeza da possibilidade de uso

das normas de direitos fundamentais específicos para além da noção basilar do princípio da
dignidade humana, seja na proteção, seja na promoção daqueles direitos. Todavia, tal
entendimento, prescinde de uma análise decorrente de muita cautela por parte do intérprete,
notadamente, para não estar incorrendo na banalização de tais direitos e de “uma eventual
desvalorização dos direitos fundamentais, já apontada por parte da doutrina” (SARLET, 2004,
p. 594).
Desta maneira, muito embora se atribua uma classe específica aos direitos da criança e
do adolescente, qual seja a de 3ª dimensão, tem-se pela especificidade dos sujeitos envolvidos
e da importância do reconhecimento dos direitos permeados a esta fase, que, na verdade, é
preciso um esforço conjunto da concretização de todas as dimensões, como requer a Doutrina
da Proteção Integral que será comentada adiante.
Nesse limiar, é certo que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos
reconhecidos ao ser humano em geral. E, nem se poderia interpretar de maneira diversa tal
designação, face ao princípio da igualdade insculpido no caput do artigo 5º, da Carta
Constitucional. Para, além disso, pode-se reforçar o preceito de tal princípio com a leitura do
artigo 3º, caput e inciso IV, da Constituição Federal.
Seguindo esta perspectiva, cumpre salientar que a Constituição Federal de 1988 trouxe
em seu artigo 226 notáveis mudanças no direito de família, consagrando uma especial
proteção a ela, considerando-a como a base da sociedade que recebe proteção especial do
Estado. De posse dessa importância, foi que o legislador pátrio reafirmou tais preceitos no
Estatuto da Criança e do Adolescente, especificamente nos artigos 19 a 25. Desse modo,
pode-se asseverar que essa conformação à convivência familiar constitui-se em um dos
elementos basilares da doutrina da proteção integral, inaugurada com a Convenção
Internacional sobre os Direitos da Criança, aprovada por unanimidade pela Assembleia Geral
das Nações Unidas, em 1989, declarou que todas as crianças possuem características
específicas devido à condição de desenvolvimento em que se encontram e, que as políticas
básicas voltadas para a infância devem agir de forma integrada entre a família, a sociedade e o
Estado (PEREIRA, 2008, p. 21).
É nesse sentido que deve caminhar a proteção integral, reconhecendo-se a dimensão de
humanidade de crianças e adolescentes, que são titulares de direitos de personalidade, pois,
conforme Silva (2009, p.33):
[...] falar em desenvolvimento da personalidade pressupõe o reconhecimento da
dimensão de humanidade da criança, que é tomada em sua integralidade: aspectos

físicos, morais, psíquicos, lúdicos, havendo clara interdependência e influências
recíprocas entre eles.
[...] Isso prova a influência das mobilizações sociais realizadas ao longo dos dez
anos que antecederam a aprovação do documento internacional e que se mostraram
determinantes para a inserção da Doutrina da Proteção Integral na ordem jurídica
nacional, alinhando o Brasil, ao menos quanto à ordem constitucional, aos princípios
eleitos pela Convenção Internacional.

Destaca-se que foi com base na Convenção Internacional da Criança da ONU de 1989
e, em decorrência da sua função integradora, que o Brasil procedeu a uma extraordinária
mudança no plano normativo, posto que a Constituição Federal de 1988, com base nos
princípios eleitos pela normativa internacional, introduziu no ordenamento jurídico a doutrina
da proteção integral. Com isso, operou-se verdadeira revolução paradigmática em direção ao
novo Direito da Criança e do Adolescente a partir do reconhecimento da integralidade dos
direitos de quem se encontra em fase especial de desenvolvimento.
Assim, reconheceu-se a primazia de crianças e adolescentes, transformando seus
direitos de forma integral e unitária e, deste modo, foram estabelecidas as diretrizes sobre as
quais foi construída a Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa
legislação, elaborada em consonância com os novos princípios e valores que orientaram a
Constituição Federal trouxe a criança e o adolescente como sujeito-cidadão (VERONESE,
1999, p. 82-85), para explicar que o Estatuto se aplica a todas as crianças e adolescentes, e
não somente àqueles em situação irregular, como ocorria no período anterior, sob a vigência
do Código de Menores de 1979, o qual era fundamentado na doutrina da situação irregular.
Ressalte-se que a ampla proteção é garantida pela sistemática adotada pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente, assim estruturado: a) medidas de prevenção (arts. 70 a 85) cuja
finalidade é se antecipar a qualquer dano, pois elas visam a chamar a atenção da família,
sociedade e Estado para temas sensíveis, com potencial para produzir vulnerabilidade à
população infanto-juvenil; b) medidas de proteção, a serem levadas a efeito quando os direitos
das crianças e adolescentes já foram violados por ação própria ou de outro (art. 98); c)
medidas específicas de proteção, que visam disciplinar a apuração e aplicação de medida
socioeducativa nos casos de ato infracional praticado por adolescente.
Nesta perspectiva, a intervenção cuidadosa e inspirada no princípio do melhor
interesse, conforme preconizado na Carta Constitucional e no Estatuto da Criança e do
Adolescente, dirigem-se a todos esses sujeitos de maneira indiscriminada, dirigindo sua
proteção tanto para aquele que é vitimado, quanto para quem praticou um determinado ato
passível de responsabilização.

Por outras palavras, crianças e adolescentes receberam tal status e tais proteções pela
qualidade que lhe é intrínseca, ou seja, pela sua condição peculiar de desenvolvimento e, isto,
por si só, faz com que seus direitos mereçam uma “resposta” estrutural diferenciada da dos
adultos.
Dessa forma, percebe-se que o Estatuto e a Constituição Federal veem a criança e o
adolescente como cidadãos merecedores de direitos próprios e especiais, em razão de sua
condição específica de pessoas em desenvolvimento, que estão a necessitar de uma proteção
especializada, diferenciada e integral (VERONESE, 2003, p. 41).
Esta vulnerabilidade especial faz com que recebam precedência de atendimento e de
destinação de recursos, dentre outras prerrogativas, conforme o parágrafo único do art. 4º, do
Estatuto da Criança e do Adolescente, o que transmuda a natureza das obrigações do Estado,
da Família e da Sociedade, já que a doutrina da proteção integral enseja uma tutela coletiva e
um dever de assegurar os direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Isto é, ela
estabelece um dever de prestação positiva e, é neste ponto, que hoje, torna-se crucial destacar
que um de seus desdobramentos não pode deixar de ser a preocupação com a efetivação de
direitos culturais como meio de desenvolvimento da personalidade de crianças e adolescentes,
razão pela qual, se desdobra o assunto em outro tópico para melhor conceituar o tema, para ao
final, aproximar tais direitos.
2. Direitos culturais como direitos fundamentais de crianças e adolescentes
Frequentemente, os direitos culturais são considerados como os direitos das minorias ou
direitos de grupos vulneráveis ou em situação de vulnerabilidade, no qual se encontram
crianças e adolescentes. Tal acepção deve-se em grande medida à ideia de que são de
titularidade de certas coletividades específicas que tenham “direitos limitados ou negados
apenas pelo fato de pertencerem a esse grupo” (LOPES, 2008, p. 22). Assim também,
Eduardo Appio (2009, p. 200), ao analisar diversos e polêmicos cases da Suprema Corte
norte-americana, define-as como “classes de pessoas que não têm acesso à representação
política que os demais cidadãos ou, ainda, que sofrem histórica e crônica discriminação por
conta de características essenciais a sua personalidade que demarcam sua singularidade no
meio social”.
Não há um consenso sobre a definição de minorias e conceitos aproximados como de
grupos vulneráveis ou em situação de vulnerabilidade. O próprio direito internacional, que
adota um conceito restrito de minoria, não fixa critérios para a sua identificação. A referência

direta nos documentos de abrangência global a esses novos sujeitos de direito é relativamente
recente.
De início, poder-se-ia remeter facilmente a um critério de distinção quantitativo no qual
a inferioridade numérica de um grupo em relação ao restante da população de uma
coletividade ou de um Estado seria suficiente para assim classificá-lo como minoria, porém
cada qual tem elementos que lhes são próprios (SÉGUIN, 2002, p. 9-10). Capotorti (apud
SÉGUIN, 2002, p. 11) enumera quatro traços distintivos das minorias: o numérico, o de nãodominância, a cidadania e a solidariedade no interior do grupo. Esses elementos aproximam
grupos vulneráveis das minorias, se se considerar os dois conceitos como distintos, muito
embora os critérios de identificação para Capotorti (apud LOPES, 2008, p. 20) refiram-se
apenas às tradicionais minorias étnicas, linguísticas e religiosas.
A linha divisória entre minorias e grupos vulneráveis é tênue, já que da perspectiva
pragmática todos estão sujeitos a injustiças, em posição de inferioridade, apresentam déficit
de cidadania ou em alguns casos desconhecem seus direitos. A única diferença maior parece
consistir no critério numérico, pois muitas vezes os grupos vulneráveis representam parcela
substancialmente significativa de uma população, mas sujeitos aos padrões de dominação
vigentes em uma determinada sociedade, como acontece com as mulheres, crianças e
adolescentes, que também afligem as minorias em seu sentido corrente. Há, no entanto, quatro
elementos de identificação das minorias que as aproxima dos grupos vulneráveis: a) a
vulnerabilidade jurídico-social; b) a identidade em estado nascente; c) luta contra-hegemônica
d) estratégias discursivas (SODRÉ, 2005, p. 10).
Nesse sentido, dentro da doutrina da proteção integral de crianças e adolescentes, é
possível identificar crianças e adolescentes como grupo vulnerável socialmente ou enquanto
minoria para afirmação da existência de direitos particulares. Este debate não se concentra
apenas sob a ótica dos direitos culturais.
Os direitos das minorias são, em verdade, o conjunto de bens jurídicos, dentre os quais
se incluem os direitos culturais, mas não exclusivamente eles, – em particular o direito à
diversidade e o direito de acesso à cultura, – que se revelam como expressão de suas
identidades e seus traços distintivos em relação a outros grupos ou mesmo a tendências
homogeneizantes da sociedade da qual fazem parte, ou, em tempos de globalização, que
resistem ao colonialismo e à assimilação cultural das nações desenvolvidas do sistema
econômico capitalista. Dentre os direitos culturais, os direitos coletivos reconhecidos

publicamente a certos grupos por essas particularidades, que implicam às vezes no
enfrentamento de discriminações no atendimento ao princípio da igualdade, que permitam o
desenvolvimento da identidade dessas coletividades sem anular os direitos individuais
daqueles que a eles pertencem. Nesse sentido, na diferenciação entre esses novos sujeitos de
direitos e os bens jurídicos tutelados a eles titularizados, cabe então distinguir o que são,
então, os direitos culturais, sinalizando sua fundamentalidade.
É inegável que a acepção de cultura mais difundida é a antropológica, etnológica, na
qual o homem é uma espécie de Midas que tudo que toca se transforma em cultura, incluindo
em seu conteúdo a própria economia e o direito. Isto é, tudo que é cultural é humano e viceversa (CUNHA FILHO, 2004, p. 31). Esse sentido é constantemente interrogado sobre sua
serventia nos estudos culturais, sejam eles jurídicos ou não, mas admitido, pelo menos do
ponto de vista elementar-integrativo, para que se possa vislumbrar a complexidade do
conceito e de sua aplicabilidade, tanto científica quanto nos campos governamental e privado
das políticas culturais (CUNHA FILHO, 2000; 2004).
Isto não quer dizer que a cultura à qual se refere a Constituição Federal de 1988, mais
especificamente em seus arts. 215 e 216, seja uma categoria estática, estanque; apenas se
enfatiza que a ampliação da noção de cultura da Constituição vigente não pode ser
assemelhada ao conceito antropológico em toda sua plenitude (SILVA, 2001, p. 35). Ainda
assim, para evitar qualquer imbróglio científico, entender a cultura na Constituição Federal de
1988 em sua dimensão aberta é estabelecer um diálogo multi, inter ou transdisciplinar
permanente com outras ciências, evitando qualquer totalitarismo por parte do Direito, bem
como visões fragmentadas da cultura.
Nessa esteira, Francisco Humberto Cunha Filho (2004, p. 49), com ineditismo, vai, sem
abandonar o conceito antropológico de cultura e a partir de outros dois elementos, quais
sejam, o da dignidade humana, o que dá traço de fundamentalidade ao direito cultural, e
assuntos atinentes à gestão administrativa cultural ao longo da história brasileira, buscar uma
definição jurídica para cultura. Fugindo, portanto, do tratamento da cultura em uma dimensão
antropológica pura e simplesmente, onde tudo o que o ser humano faz ou produz se
transforma em cultura, assim como também se distanciando dos juristas que sempre trataram
o tema com certa obviedade de que o conceito de cultura é algo por si só identificável e a
todos compreensível.

A Constituição de 1988 elegeu fundamentos que devem ser perseguidos pelo Estado e
pela sociedade, dentre eles a dignidade da pessoa humana valor-base de todos os direitos
fundamentais. Portanto, cultura sob o aspecto constitucional não pode ser tudo; segundo a
visão de Humberto Cunha (2004, p.49), há de ser a produção humana ligada a um ideal de
aprimoramento. Registra ainda que os direitos culturais são os relacionados à tríade artesmemória coletiva-fluxo de saberes/fazeres/viveres, sendo possível identifica-los conforme as
normas constitucionais e infraconstitucionais que se adéquam a uma dessas três categorias.
Humberto Cunha (2000) defende ainda que é possível encontrar direitos culturais em todas as
dimensões de direitos fundamentais (direitos de liberdade, igualdade e fraternidade ou
solidariedade).
Adota-se, portanto, no presente trabalho, o conceito jurídico de direitos culturais como a
dos bens jurídicos atinentes à empresa do ser humano relacionada à tríade arte – memória
coletiva – fluxo de saberes/fazeres/viveres, protegida pelo direito, tendo em vista o princípio
constitucional da dignidade, tanto do universo humano, quanto da dos indivíduos de per si,
ligada a uma ideia axiológica emancipatória de desenvolvimento.
Não apenas na Constituição de 1988 é possível identificar crianças e adolescentes como
grupo titular de direitos culturais. Esta trajetória jurídica é firmada com a influência das
normas internacionais cujo reconhecimento interno fora assimilado pelo ECA. Feito isso,
passa-se a sua análise nos documentos internacionais.
3. A cultura nos documentos internacionais relativos à infância e adolescência e a visão
do ECA
Frise-se de que a cultura é de extrema importância para a criança, já que ela é posta em
contato com esse direito desde o momento do nascimento. Ela irá aprender com seus
familiares as formas lúdicas de expressão e relacionamento, bem como as emoções, posturas e
gestos, desenvolvendo-se de acordo com a cultura daqueles. E, ao longo de sua vida, vai
desenvolver este direito de forma mais abrangente. No entanto, tal direito, em se tratando de
crianças e adolescentes, não é absoluto, haja vista que se trata de sujeitos em processo
peculiar de desenvolvimento.
Pensando nisso, num primeiro momento, analisar-se-ão os documentos de relevância na
seara internacional no que tange à infância perquirindo o que eles retratam sobre o direito
fundamental à cultura. Nesse contexto, pois, faz-se imprescindível a análise dos dois grandes
marcos: a Declaração da ONU da Criança de 1959 e a Convenção da ONU da Criança de

1989, para, em momento posterior, verificar no ECA quais as limitações e/ou proteções são
esboçadas no que tange aos direitos culturais.
Mantendo a ordem cronológica, a referida Declaração em seu princípio VII traz o
direito à cultura como complemento do direito à educação, sendo que expressamente é
declarado que “dar-se-á à criança uma educação que favoreça sua cultura geral e lhe permita –
em condições em condições de igualdade de oportunidades – desenvolver suas aptidões e sua
individualidade, seu senso de responsabilidade social e moral” (DECLARAÇÃO DA ONU,
1959).
Salienta-se que essa imbricação entre direito à educação e a cultura, não é privilégio dos
documentos internacionais, pois tem estado “presente progressivamente nas últimas
Constituições Brasileiras (34, 37, 46, 67 e 88) sempre aliada à educação” (PEREIRA, 2008, p.
561).
Já a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, trata, desde o seu preâmbulo, da
preocupação com as “tradições e os valores culturais de cada povo para a proteção e o
desenvolvimento harmonioso da criança”. Repete a preocupação com a cultura no artigo 4º,
quando versa sobre o esforço dos Estados na sua implementação (CONVENÇÃO DA ONU,
1989).
Em seu artigo 173, tem-se outra importante preocupação sobre o incentivo e produção
de fontes culturais. Nesse contexto, tema de salutar importância, como exposto, é o papel dos
meios de comunicação na disseminação de informações que sejam adequados ao
desenvolvimento peculiar de crianças e adolescentes. Para Veronese (1999, p. 124), tal
difusão é importante para o “bem-estar cultural, social e moral da criança”.
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Art. 17. 1 – Os Estados Partes reconhecem a função importante desempenhada pelos meios de comunicação e
zelarão para que a criança tenha acesso a informações e materiais procedentes de diversas fontes nacionais e
internacionais, especialmente informações e materiais que visem promover seu bem-estar social, espiritual e
moral e sua saúde física e mental. Para tanto, os Estados Partes:
a) incentivarão os meios de comunicação a difundir informações e materiais de interesse social e cultural para a
criança, de acordo com o espírito do Artigo 19;
b) promoverão a cooperação internacional na produção, no intercâmbio e na divulgação dessas informações
procedentes de diversas fontes culturais, nacionais e internacionais;
c) incentivarão a produção e a difusão de livros para crianças;
d) incentivarão os meios de comunicação no sentido de, particularmente, considerar as necessidades lingüísticas
da criança que pertença a um grupo minoritário ou que seja indígena;
e) promoverão a elaboração de diretrizes apropriadas a fim de proteger a criança contra toda informação e
material prejudiciais ao seu bem estar, tendo em conta as disposições dos Artigos 13 e 18. (CONVENÇÃO DA
ONU, 1989)

Prevê, outrossim, em seu artigo 23, item 3, que a criança portadora de deficiência possa
alcançar, assim como as demais, a “mais completa integração social possível e o maior
desenvolvimento cultural e espiritual” (CONVENÇÃO DA ONU, 1989). Há, pois, uma
preocupação de evitar qualquer discriminação, assegurando-se uma participação social
efetiva, já que “na prática o que se percebe é uma total descúria para com a criança ou
adolescente portador de deficiência” (VERONESE, 1999, p. 137), o que para a autora
desencadeia “uma cultura negativa e individualista, na qual somente as pessoas sadias são
consideradas aptas para participarem da vida em sociedade” (VERONESE, 1999, p. 137).
Adiante, em seu artigo 29, 1, “C”, preocupada com a questão da educação, a comentada
convenção impõe que ela deve estar orientada no sentido de “imbuir na criança o respeito aos
seus pais, à sua própria identidade cultural, ao seu idioma e seus valores, aos valores
nacionais do país que reside, aos do eventual país de origem, e aos das civilizações diferentes
da sua”. (CONVENÇÃO DA ONU, 1989). Nesse sentido, para Veronese (1999, p. 148).
Este dispositivo determina que os Estados Partes deverão reconhecer que a educação
deverá ser dirigida para o desenvolvimento da personalidade e dos talentos da
criança, de modo a prepará-la para uma vida adulta ativa, fomentando o respeito
pelos direitos humanos e pelos valores culturais e nacionais, seus e de terceiros.

À frente, nos artigos 30 e 31, é resguardado expressamente o direito da criança de ter a
sua própria cultura e, não só o reconhecimento do direito ao “descanso e ao lazer, ao
divertimento e às atividades recreativas próprias da idade, bem como à livre participação na
vida cultural e artística”, como também o dever dos Estados partes promover “oportunidades
adequadas para que a criança, em condições de igualdade, participe plenamente da vida
cultural, artística, recreativa e de lazer” (CONVENÇÃO DA ONU, 1989).
Realizada a análise dos dispositivos dos dois principais documentos na área da infância,
passa-se por fim, a verificação do Estatuto da Criança e do Adolescente.
A primeira manifestação do direito à cultura no ECA está prevista no artigo 4º, o
mesmo artigo que ratifica a proteção integral comentada anteriormente. Tal direito também
está assegurado no artigo 71, assegurando o direito à informação, cultura, lazer, diversões,
espetáculos, serviços, dentre outros. No entanto, como dito acima, “o direito à cultura sofre
condicionamentos pelo fato de que se trata de pessoas em desenvolvimento. Se há uma
condição a se respeitada, evidencia-se a necessidade de uma regulamentação” (PEREIRA,
2008, p. 563).

Portanto, o ECA traz regulamentações para o exercício de certos direitos, e a cultura é
um deles. Prevê uma prevenção geral e, outra, especial, no verdadeiro exercício do que
prescreve a doutrina da proteção integral, já que os infantes estão numa fase de formação
moral e intelectual. A primeira, prevista no artigo 70 do Estatuto da Criança e do Adolescente
“surge como um ‘dever social’ imposto a todos, isto é, uma obrigação destinada à família, à
comunidade, à sociedade e ao Estado”[...] Um “dever de ‘não deixar ocorrer’, de ‘prevenir’
não apenas a violação dos direitos [...], mas a própria possibilidade, a ameaça”. (FONSECA,
2011, p.197). Já na última, o ECA estabelece nos artigos 74 a 85, algumas condições
específicas à execução de alguns direitos. Evidencia-se, assim, referidos dispositivos do ECA,
o dever do Estado regular as diversões e espetáculos públicos, adequando-os a natureza, faixa
etária, local e horário para exibição. Para Fonseca (2011, p. 199):
Não se trata de censura, pois os pais igualmente são chamados a exercer essa
fiscalização que vem em benefício da formação da criança e do adolescente. A
norma se refere a diversões e espetáculos públicos, isto é, desimporta se pagos ou
gratuitos, apenas não alcançando àquelas apresentações de caráter fechado, privado,
restrito a convidados; não alcança aqueles espetáculos feitos no interior de
domicílios, como apresentação de uma peça teatral num aniversário em ambiente
familiar ou clube social.

Portanto, ao se expor as indicações e a natureza do espetáculo, estar-se possibilitando
aos pais o direito/dever do exercício do poder familiar, dando a eles o poder de controlar
aquilo que entendem adequado aos seus filhos. A regulamentação do assunto dá-se por via de
portarias, na forma do artigo 149 do ECA. Exemplificativamente, citam-se a Portaria nº
1.100, de 14 de julho de 2006, do Ministério da Justiça que regulamenta o exercício da
Classificação Indicativa de diversões públicas, especialmente obras audiovisuais destinadas a
cinema, vídeo, DVD, jogos eletrônicos, jogos de interpretação (RPG) e congêneres 4 e a
Portaria nº 1.220/07 que regulamenta o ECA no que tange à execução de obras audiovisuais
destinadas à televisão e congêneres.
Como forma de coibir abusos neste contexto, o artigo 254 do ECA traz a punição do
responsável que transmitir, por rádio ou televisão, programação inadequada ou sem as

4

Exemplo: Art. 14. Com base nos critérios de violência e sexo, e obedecidos os parâmetros do Manual de
Classificação Indicativa, as diversões públicas são classificadas como:
I - especialmente recomendada para crianças e adolescentes;
II - livre – para todo o público;
III - não recomendada para menores de 10 (dez) anos;
IV - não recomendada para menores de 12 (doze) anos;
V - não recomendada para menores de 14 (quatorze) anos;
VI - não recomendada para menores de 16 (dezesseis) anos; e
VII - não recomendada para menores de 18 (dezoito) anos.

advertências da classificação etária5. A limitação de idade, contida no artigo 75 do ECA, é
absoluta, ou seja, o parágrafo único expõe que crianças menores de 10 anos só poderão
ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhadas dos pais
ou responsáveis6.
A limitação do artigo 76 é a ratificação da informação colocada acima sobre as
classificações indicativas, ou seja, as emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no
horário recomendado para o público infanto-juvenil, programas com finalidades educativas,
artísticas, culturais e informativas. Para Fonseca (2011, p. 203):
O horário recomendado para o público infanto-juvenil é o chamado horário livre, ou
seja, programas veiculados entre 6 e 20 horas, cujo teor terá finalidades educativas,
artísticas, culturais e informativas. Há uma vedação geral no sentido de que nenhum
espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação, antes da
sua transmissão, apresentação ou exibição.

A exceção ao indicado pelo autor dá-se em programas ao vivo, cujo responsável será o
titular da equipe, desde que seja no horário indicado acima.
Ainda no que tange às limitações especiais, entre os artigos 77 a 80, encontram-se
proibições aos proprietários, diretores, gerentes e funcionários das empresas de comércio de
fitas de vídeo, DVDs, revistas e outras publicações, bem como dos responsáveis por
estabelecimentos que explorem jogos, sinucas e congêneres. É atribuído a eles “um dever de
cuidado, para que não haja venda ou locação em desacordo com a classificação atribuída pelo
órgão competente” (FONSECA, 2011, p. 203)7. Para Ischida (2013, p. 184), o artigo 79, em
especial, aduz que
Veda-se nas revistas e publicações destinadas ao público de crianças e adolescente, a
menção de bebida alcoólica, tabaco (cigarro, cachimbo), arma (de fogo e branca) e
munições. Deve-se respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Isso
quer dizer que como pessoa em desenvolvimento, deve-se respeitar o direito
fundamental da criança e do adolescente a uma revista e publicações sadias.

5

Nesse tocante, o Partido Trabalhista Brasileiro – PTB ajuizou em 06 de fevereiro de 2001, Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 2.404 (ADI 2.404) contra tal dispositivo que classifica como infração administrativa a
transmissão de programa de rádio ou televisão em horário diverso do autorizado pelo governo federal. O
julgamento desta Ação Direta de Inconstitucionalidade teve início em 30 de novembro de 2011, entretanto, desde
então se encontra suspenso, já que o ministro Joaquim Barbosa pediu vistas dos autos, sob a alegação de que
necessitava refletir sobre a temática. No entanto, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal já tinham
formado o seu entendimento e convicção acerca do assunto. O ministro Dias Toffoli, relator da ação, afirmou
que o trecho trazido pelo artigo 254 do ECA que impede as emissoras de transmitir seus programas ‘’em horário
diverso do autorizado’’ pelo Estado é inconstitucional, nesta convicção fora acompanhado pelos ministros Luiz
Fux, Cármen Lúcia e Ayres Brito. Resta agora, aguardar a decisão final a respeito.
6
O responsável do estabelecimento que não cumprir esta diretriz estará sujeito a responsabilidade administrativa
contida no artigo 258 do ECA.
7
Registre-se que a responsabilidade pelo descumprimento está prevista no artigo 256 e 257 do ECA.

Aliás, também existem outras previsões no artigo 58 e 59 no que tange ao respeito de
acesso às fontes do processo educacional8 e da cultura e da necessidade da destinação de
recursos e espaços para a programação cultural dos municípios com auxilio das outras
esferas9. Não é novidade de que a política de atendimento dos direitos relativos à infância será
realizada em conjunto e, articuladamente, pelo poder público em suas três esferas: municipal,
estadual e federal10. Deste modo, os entes federativos “deverão destinar certos recursos e
espaços destinados a atividades culturais, esportivas e de lazer” (VERONESE, 1999, p. 151).
Segundo Pereira (PEREIRA, 2008, p. 563).
Para completar um contexto educacional bem-sucedido, cuidou o legislador
estatutário do respeito aos valores culturais, artísticos e históricos próprios do
contexto social da criança e do adolescente (art. 58, ECA), garantindo a liberdade de
criação e o acesso às fontes de cultura, fazendo com que a realidade da escola não se
confronte totalmente com a de seu domicílio.

Ressalta, ademais, a autora de que “a privação da cultura gera consequências
devastadoras, como a falta de espírito crítico, ou até mesmo a apatia, bem como a falta de
capacidade de decisão devido ao desconhecimento a respeito de certos assuntos”. (PEREIRA,
2008, p. 564).
De acordo com Veronese (1999, p. 151), o processo educacional comentado no artigo
58 do ECA é de extrema relevância “uma vez que assegura que o mesmo não deva ser
mecânico, alienado da realidade na qual a criança e o adolescente vivem [...] inclusive,
garante a liberdade de criação e acesso às fontes de cultura”. Em outra oportunidade, a autora
(2008, p. 90) complementa que é necessário o investimento no “desenvolvimento das
potencialidades”, porque a sociedade está cada vez mais tecnológica e, o “espaço que se
estabelece é o da criatividade”. É necessário reinventar a educação, mas esta criação não pode
abandonar “as fontes de cultura, os valores historicamente construídos e, sobretudo, que a
tecnologia não despreze, não dispense a necessidade imperioso ao ser humano que é de não
perder a sua humanidade”.
Por fim, tem-se outra garantia de cultura aos adolescentes privados de liberdade, ou
seja, àqueles adolescentes que cometeram ato infracional e que estão em cumprimento de
8

Repisa-se o fato de que o artigo 210, §1º, da CF e o artigo 33, da LDB, asseguram às comunidades indígenas,
não só a utilização de suas línguas, como também de processos específicos de aprendizagem.
9
Importante frisar que o Conselho de Direitos da Criança além de poder elaborar políticas básicas, deve
controlar a execução das políticas culturais para a infanto-adolescência.
10
Em nível federal, compete ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA)
elaborar tais diretrizes, sendo que na esfera estadual compete aos Conselhos Estaduais dos Direitos da Criança e
do Adolescente (CEDCA) e, por fim, em nível municipal existem os Conselhos Municipais dos Direitos da
Criança e do Adolescente (CMDCA) e os Conselhos Tutelares.

medida sócio-educativa de internação. A eles, pois, também é garantido o direito de acesso à
cultura expressamente previsto no artigo 124, inciso XII, do ECA.
Expostas as principais previsões legais no âmbito internacional e do ECA no que tange
aos direitos culturais, restam, ainda, algumas reflexões sobre a temática.
Historicamente, apesar de ser um direito fundamental legítimo tal qual a educação e, de
estar previsto em vários documentos legais citados, a cultura não tem recebido atenção por
parte dos administradores públicos. Isso é facilmente verificável ao se analisar os dados da
Síntese de Informações e Indicadores Culturais do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Verifica-se que no ano de 2003, o poder público, nas três esferas investiu
R$ 2,4 bilhões, valor que aumentou no ano de 2005, para R$ 3,1 bilhões. Aparentemente,
parece contraditória a afirmativa, no entanto, se comparar-se o mesmo período o investimento
em outros direitos como a saúde ou educação, esses valores vão para mais de R$ 100 bilhões,
o que ratifica o investimento incipiente (DIREITOS DA CRIANÇA, on-line).
O que fazer para o desenvolvimento dos infantes de modo a concretizar a proteção
integral ou de maneira a respeitar os direitos de personalidade, quando a realidade é inversa?
Como acender/incutir na criança e no adolescente uma cultura de apreço aos direitos humanos
e a uma cultura sustentável? Para Custódio (2009, p. 56),
Para que o processo transformador e fraterno seja possível, é necessário garantir o
pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes livre de todos os tipos de
exploração; resgatar e estimular a valorização da arte, da cultura, do lazer e do
esporte como elementos essenciais e indispensáveis à formação de qualquer pessoa;
constituir novos processos educacionais capazes de oferecer experiências
significantes de caráter pluralista e transdisciplinar, substituindo a centralidade da
formação técnica e profissional, à qual a educação atual ainda se reduz; e também
mobilizar pessoas e organizações para a constituição de redes de solidariedade que
permitam refletir sobre o real papel da cultura na sociedade contemporânea.

Portanto, dentre outra facetas, não se pode desconsiderar a cultura e seus
desdobramentos, pois ela é um dos elementos essenciais ao desenvolvimento humano11, que
ultrapassa as bases educacionais. No entanto, essa dura realidade, pode começar a mudar, já
que foi criado o Plano Nacional de Cultura (PNC) que contempla especialmente, metas
específicas para a população infanto-juvenil12.
11

Segundo Elias (2005, p.86), experiências tem demonstrado que “uma melhor oferta de áreas de lazer e de
esporte influi, decisivamente, na redução de infrações cometidas por menores”. Cita, ademais, que por eles,
afastam-se crianças e adolescentes dos “perigos da droga, do alcoolismo e de outros vícios que deturpam a
personalidade do indivíduo”.
12
Exemplificativamente: Viabilizar a formação de uma rede de espaços públicos culturais que ofereçam
atividades lúdicas e criativas que promovam o conhecimento das artes e das expressões culturais; Estabelecer
programas que estimulem o acesso de crianças e jovens aos bens culturais de suas comunidades; Incentivar a

Complementar ao ECA e às diretrizes do PNC, recentemente foi sancionada a Lei nº
12.852, de 05 de agosto de 2013, o Estatuto da Juventude, que amplia o direitos dos jovens,
pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos de idade, dentre as quais se
incluem adolescentes e estabelece os princípios e diretrizes das políticas públicas de
juventude e o Sistema Nacional de Juventude – SINAJUVE. Em relação aos adolescentes,
esta norma aplicar-se-á excepcionalmente a este grupo desde que não conflite com a doutrina
integral de proteção firmada pelo ECA.
Reconhece expressamente os jovens como sujeitos de direitos universais, geracionais e
singulares. A seção IV, do Capítulo II sobre seus direitos, se dedica exclusivamente ao direito
à cultura, 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 social (art. 21).
Além disso, estabeleceu, no artigo 22, uma série de competências do Poder Público para
concretizá-los de forma eficaz, ao tempo que regulamentou genericamente a meia-entrada
estudantil, conquista história dos movimentos estudantis no Brasil e mecanismo importante
para a efetivação do direito fundamental de acesso à cultura.
Porém, ao tempo no qual o Estatuto da Juventude é um avanço em matéria de
declaração de direitos especiais dos jovens, dentre eles os direitos culturais, em outra medida,
em relação à meia-entrada, constituiu-se em verdadeiro retrocesso no que se refere à limitação
contida no § 10 do artigo 23, a 40% (quarenta por cento) do total de ingressos disponíveis
para cada evento13, mesmo depois do Supremo Tribunal Federal ter reconhecido (ADI 1.950 e
ADI 3.512) que se trata de um mecanismo estatal de intervenção econômica para garantia de
direitos como o acesso à cultura, à educação, ao esporte, ao lazer e ao entretenimento, sendo
desnecessária a introdução de restrições legais quanto a seu exercício.
CONCLUSÃO
Embora crianças e adolescentes sejam titulares dos mesmos direitos fundamentais das
pessoas adultas, seu status particular atribui-lhes uma proteção diferenciada e especial por
parte do ordenamento jurídico brasileiro em face da sua situação peculiar de desenvolvimento

promoção de atividades nas escolas, como oficinas, visitas a museus, excursões ao cinema, ao teatro e demais
espaços culturais; Regulamentar o acesso facilitado ao consumo cultural, garantindo descontos em bilheterias,
ingressos gratuitos e oferta de transporte.
13

Trata-se de limitação que estava sendo proposta em outro projeto de lei específico e foi incorporada ao
Estatuto da Juventude, sob o pretexto de equilibrar os direitos dos jovens e da indústria do entretenimento. Para
uma crítica às motivações dessa restrição, ver Em defesa do acesso à cultura: crítica à limitação da meiaentrada (COSTA, 2008).

humano. Nesse sentido, tanto a Constituição Federal de 1988 quanto o Estatuto da Criança e
do Adolescente, por meio da doutrina da proteção integral, firmaram bases nas quais
reconhecem que estas categorias englobam grupo minoritário ou vulnerável ou ainda em
situação de vulnerabilidade que demandam por parte da família, do Estado e da sociedade
deveres de natureza coletiva que se desdobram na distribuição de papéis na tarefa de
assegurar os direitos fundamentais de crianças e adolescentes.
Nesse sentido, cumpre destacar que os direitos culturais enquanto direitos fundamentais
de criança e adolescentes têm uma função importante no desenvolvimento de suas
personalidades. Tanto assim que o Estatuto da Criança e do Adolescente recebeu a influência
das normativas internacionais da ONU no que se refere ao reconhecimento da cultura, ao lado
de outros bens jurídicos, tal qual a educação, como um de seus direitos.
A situação de peculiar desenvolvimento atinente à doutrina da proteção integral não
condiciona a que as normas apenas atribuam direitos, mas estabelece também algumas
limitações preventivas ao direito à cultura para que crianças e adolescentes possam
desenvolver suas potencialidades e criatividade, como mecanismo de evitar violações,
chegando a estabelecer sanções em face de seu descumprimento.
Ainda que o ECA e a Constituição tenham reconhecidos os direitos culturais de crianças
e adolescentes, é necessário que sejam criadas garantias de sua implementação, através da
destinação de recursos para o desenvolvimento de políticas públicas específicas. Não à toa
que o Plano Nacional de Cultura e, recentemente, o Estatuto da Juventude, preocuparam-se
em inserir essas ações, estratégias e projetos dentro de um sistema coordenado cuja atribuição
de competências deve observar o modelo cooperativo do federalismo brasileiro, ainda que
com todas os desníveis e desigualdades.
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