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Resumo
O modelo federalista surgiu em um contexto de transformações sociais, onde o Estado
deveria estar mais próximo da população e exercer uma administração voltada para os
interesses locais. Nesse contexto surge, também, a discussão sobre a promoção de direito s
fundamentais e a necessidade de garanti-los para a manutenção da coesão social. A ideia
central do trabalho é evidenciar a interdependência entre Federalismo, Estado Democrático de
Direito e Direitos Fundamentais, pontuando sobre a inserção dos Direitos Culturais dentro
desta seara à partir de estudos dogmáticos e de documentos.
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Abstract
The federalist model arose in a context of social change, where the state should be
closer to the population and perform an administration focused on local interests. In this
context arises, also, the discussion on the promotion of fundamental rights and t he need to
guarantee them for the maintenance of social cohesion. The central idea of the work is to
show the interdependence of Federalism, Democratic State of Law and Fundamental Rights,
scoring on the insertion of Cultural Rights within this harvest from the dogmatic studies and
documents.
Keywords: Democracy;Federalism; Fundamental Rights; State.
Introdução
A sociedade e seus meios de organização compõem matéria que enche os olhos dos
estudiosos das Ciências Sociais. E daqueles que se aproximam da matéria no âmbito jurídico,
indubitavelmente, se apaixonam pelo Direito Constitucional. Dentro desse vasto campo de
estudo, dogmática e atuação, os Direitos Humanos são inseridos, sendo a máxima expressão
daquilo que vem a ser chamado de “justiça social”, tantas vezes mencionada no texto
constitucional nacional.
Esse artigo, pois, é reflexo desses estudos. Mais precisamente sobre os Direitos
Fundamentais dentro da estrutura do Estado brasileiro e como eles podem ser efetivamente
garantidos dentro dessa ordem.
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Destarte, o presente artigo também faz considerações sobre os Direitos Culturais,
sempre revisitados e nunca findados, principalmente no que concerne ás políticas públicas
voltadas exclusivamente para a perpetuação e proteção das expressões culturais. Esta seara,
sem dúvidas, é muito cara para o Brasil, um país plural e de vasta riqueza.
O artigo se estrutura em uma breve análise da estrutura estatal, perpassando o
Federalismo, o Estado Democrático de Direito e os Direitos Fundamentais, encerrando com a
análise de como tripé é indissociável.
O Federalismo à Brasileira
O Brasil consagrou o modelo federativo de Estado a partir da proclamação da República
(com a derrocada do Império),consolidando-o com a Constituição de 1891.
Anteriormente à adoção do modelo federativo, o Brasil era um Estado Unitário,
próximo ao absolutismo europeu. O Poder Moderador era o realmente efetivo na realidade
nacional, o que conferia ao Imperador competência para legislar, executar e interferir na
esfera jurídica. Em decorrência disso, as Províncias eras destituídas de poderes, sendo apenas
subserviente aos comandos da Família Real.
Com o estabelecimento do modelo federativo, o poder central foi destituído de poderes
em detrimento das Províncias. Ou seja, houve um movimento centrífugo de estabelecimento
de competências. Nesse quesito podemos fazer um contraponto com o modelo americano: ao
mesmo passo em que o federalismo brasileiro se deu por movimento centrífugo, o americano
se deu por movimento centrípeto (os Estados-membros abriram mão de seus poderes em
favor, inicialmente, de uma confederação). Ou seja, o movimento de um foi o contrário do
outro. Enquanto que no Brasil o poder central foi “enfraquecido”, nos Estados Unidos da
América o poder central foi constituído e fortalecido.
Aos moldes das Constituições e dos momentos históricos, o federalismo brasileiro foi se
concretizando. Em suma, sua evolução é marcada pelo constante movimento de centralizaçãodescentralização, ora sob o comando de regimes autoritários, ora sob influência de doutrinas
políticas ou ideológicas, tendo de um lado a busca por uma autonomia que dê aos entes
federados – União, Estado-membro e Município - condições adequadas para prover suas
necessidades sociais e, de outro, a constante e intensa desigualdade regional e a necessidade
de colaboração entre os entes federados no sentido de implantação de objetivos
constitucionais, sobretudo no campo econômico e social, do que resulta a prevalência de
ações coordenadas e planejadas de forma centralizada.
Com a Constituição de 1988, cristalizou-se no Brasil o federalismo de cooperação. Este
surge a partir da crise do estado liberal clássico, onde a união foi adquirindo e repassando
competências. Hoje o país conta com um modelo de repartição simultaneamente
horizontalizado e verticalizado, ou seja, há, respectivamente, tanto competências exclusivas
(horizontais) próprias a cada um dos entes federados quanto competências concorrentes
(verticais), próprias a alguns entes federativos concomitantemente. Fazendo análise dessa
característica, percebe-se uma hipertrofia das competências da União em detrimento dos
outros entes federados, como é o caso dos Estados – espremidos pela larga competência da
União e pela atuação dos Municípios. Analisando um pouco mais a fundo a questão: à União,
favorecida pelo exclusivismo constitucional de matérias, subjuga os demais entes, em um
forte contraponto ao federalismo de cooperação pregado pela própria Carta Magna. Ao
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mesmo passo, o poder constituinte derivado dos Estados-membros fica cerceado pelas podas
da União, sendo muitas vezes questionado pelo controle de constitucionalidade sobre a
validade de suas normas, como o fatídico caso do Rio de Janeiro, em que uma Lei Estadual
interferiu na tributação sobre os cemitérios municipais. E, por fim, os Municípios, com sua
competência legislativa, concorrem com os demais entes para demarcar aquilo que lhes
compete. Deste jogo de interesses se concretiza o Estado brasileiro.
O Estado Brasileiro – uma perspectiva constitucional
A denominação atual do Estado brasileiro é “República Federativa do Brasil”. Desse
título entende-se que o país adota a forma federativa de organização estatal e republicana
como organização de governo.
Em âmbito constitucional, logo em seu art. 1º são versados os fundamentos do estado,
quais sejam: i) a soberania (supremacia do estado brasileiro na ordem interna e independência
na ordem externa); ii) cidadania; iii) dignidade da pessoa humana (absoluto respeito aos
direitos fundamentais de todo ser humano); iv) valores sociais do trabalho e da livre iniciativa
(consagra o modo de produção capitalista ao mesmo passo que harmoniza a relação capitaltrabalho); e v) pluralismo político.
A partir desses fundamentos foram estabelecidos os quatro objetivos da República
Federativa do Brasil. São eles: a) construir uma sociedade livre, justa e solidária; b) garantir o
desenvolvimento nacional; c) erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais; e d) promover o bem de todos, sem preconceito de origem,
raça cor, sexo, idade e quaisquer outras formas de descriminação.
Visto esses pontos, percebe-se a correspondência da estrutura estabelecida com a
conjuntura nacional. Sem a descentralização política, as múltiplas representatividades e uma
relação dialógico-colaborativa entre sociedade civil e Estado, não seria possível “construir” o
Brasil.
É importante ressaltar que, em se tratando do país, tem-se um grande desafio que é criar
uma realidade nacional, uma vez que há um território de dimensões continentais e,
conseguintemente, uma grande discrepância interna. E essa discrepância perpassa,
necessariamente, por aspectos socioeconômicos e culturais, que se tornam quase
inconciliáveis. O legislador, consciente do desnivelamento entre as regiões, permeia todo o
texto constitucional com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais, como nota
essencial. Como exemplos se destacam: art. 21, IX – “Compete à União: [...] elaborar e
executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento
econômico e social”; art. 43: “Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação
em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução
das desigualdades regionais”; e outros componentes do texto constitucional, como os arts. 48,
159, 165, 198, 211, 212 e 214.
Ou seja, a essência do federalismo brasileiro, e, por conseguinte do próprio Estado,
consiste em unir todas as vontades parciais na determinação de valores de interesse geral,
preservando, porém, os interesses relacionados apenas a cada um dos entes federados –
dirimindo, pois, as discrepâncias regionais. Essa descentralização e a existência desses
poderes autônomos trazem consigo a aproximação entre titular do poder com o próprio poder.
Ou seja, aproximam cidadãos e representantes, o que, de certa forma, assegura aos primeiros
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uma participação mais efetiva; e aos representantes, uma maior legitimidade no exercício de
sua função. Torna-se evidente, pois, que o princípio federativo só é efetivamente aplicado na
exata medida em que há também o respeito ao princípio da representação política, e, assim,
direitos fundamentais serão implementados proporcionalmente ao respeito a esses princípios.
Seguindo a lógica estabelecida, destaca-se que o instrumento de efetivação dos direitos
fundamentais é a democracia, que, por sua vez, é mais bem efetivada dentro do modelo
federalista. Fecha-se, então, um ciclo, onde Federação, Democracia e Direitos Fundamentais
estão associados e são interdependentes. E, como síntese desse ciclo, resulta o Estado
Democrático de Direito.
O Estado Democrático de Direito
Deve-se, antes de tudo, buscar uma compreensão da estrutura estatal brasileira dentro de
um paradigma democrático participativo e constitucional. Ou seja, é preciso enxergar o
aparelho estatal dentro do limiar federativo, com todas as características até então discutidas,
permeadas pelo ideal democrático de representatividade legítima e eleita pelo povo e, além
disso, sob o crivo de uma Constituição efetiva e presente. Indubitavelmente, todas essas
características estão presentes na ordem nacional.
Partindo-se desse pressuposto, é possível estabelecer as características basilares de um
Estado Democrático de Direito. São elencadas, pois, as seguintes características: a regência
por leis (princípio da legalidade), governo democrático e legítimo e a ampla valorização dos
direitos fundamentais.
Esse Estado surge, inicialmente, para por limites ao Poder exercido pelo governante.
Em outras palavras, se caracteriza por submeter a ordem ao próprio direito fundante,
adequando o governo aos limites legais. É necessário que haja, também, a observância pelos
governantes dos direitos dos governados e a consciência desses últimos tanto de seus direitos
quanto de seus deveres perante o Estado e a sociedade. O Estado deve, pois, estar a serviço do
povo, ao mesmo passo que todos se comprometem com o autodesenvolvimento e realização
metaindividuais. Isso fica bastante claro quando a Constituição brasileira de 1988 estabelece
como princípio fundante e regente da República a dignidade humana, criando um paradigma
dantes jamais visto em textos constitucionais.
Ademais, o federalismo se mostra como instrumento de organização física do Estado
Democrático de Direito, uma vez que cristaliza em sua estrutura um regime representativo e a
legitimidade do poder. Decerto, o pacto federativo é crucial para a construção desse Estado.
O ideal democrático levantado por essa estrutura baseia-se, por fim, em três princípios:
a) supremacia da vontade popular; b) preservação da liberdade; e c) igualdade de direitos. O
primeiro princípio é possibilitado pelo próprio federalismo, uma vez que o municipalismo em
detrimento da união federal centralizadora é essencial para a realização da liberdade política,
da democracia e dos interesses locais, uma vez que assim é possível efetivar em pequenas
escalas o particular interesse e os direitos fundamentais. Destarte, os do is últimos princípios
se concretizam na ordem constitucional –ambos estão atrelados a direitos personalíssimos e
fundamentais.
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Em suma, segundo Filipo Bruno Silva Amorim 2:
“[...] o Estado democrático de direito é aquele regido e
submetido por normas jurídicas que reflitam os ideais de justiça e os
valores aos quais deve servir o Direito, buscando conferir um
equilíbrio entre a liberdade do cidadão e a autoridade do Estado, sendo
que a referida autoridade é conferida ao Estado por meio do sufrágio
universal e do voto direto e secreto para ser exercida em nome e em
benefício do seu verdadeiro titular, o povo.”
Direitos Fundamentais
Os direitos ditos fundamentais são aqueles que assim o são para o ser humano, os quais
fazem parte das necessidades básicas de sobrevivência. Sem a garantia de tais direitos, a vida
em sociedade se tornaria impraticável.
O seu reconhecimento se deu gradualmente ao longo da história, a partir do momento
em que o Estado deixa de ser detentor de todos os direitos universais, transferindo ao homem
garantias inerentes à sua personalidade humana. Isto é, a partir das Revoluções Burguesas,
Americana e Francesa, concomitante à doutrina jusnaturalista e à doutrina liberalista, o
mundo começou a falar nesse rol de direitos.
Seguindo a ordem histórica das conquistas, esses direitos são agrupados em dimensões.
Ademais, com certa licença poética, essas dimensões também podem ser identificadas com o
lema da Revolução Francesa – “Liberté, Égalité, Fraternité”.
Sendo assim, a primeira dimensão diz respeito aos direitos civis e políticos – direito à
vida, propriedade, liberdade de expressão e associação, por exemplo. A partir dessas
conquistas, o ser humano delimitou sua esfera de atuação, independente dos mandos do
Estado. Ganhou, então, seu espaço próprio, individual e livre.
Já a segunda dimensão discorre sobre direitos sociais, econômicos e culturais, isto é,
passou-se a cobrar do Estado a garantia de bens mínimos para os indivíduos, sob a ótica do
princípio da igualdade. Esses direitos são, inclusive, pautados na estruturação do Estado de
Bem-Estar Social.
Por sua vez, a terceira dimensão de direitos versa sobre o direito coletividades. Trazem,
pois, consigo a ideia de universalidade do indivíduo. O almejo da paz mundial e a elevação do
ideal de fraternidade e solidariedade são frutos diretos desses direitos, que buscam a
consolidação da dignidade humana.
Por fim, já está sob análise uma possível quarta dimensão de direitos fundamentais.
Seria aquela que versaria sobre o pluralismo, o acesso à informação e à democracia. Essa
discussão é pautada, principalmente, pelo momento histórico atual, onde é incessante a busca
por regimes democráticos e pela real “popularização” da política.
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Em suma, sobre esse introito aos direitos fundamentais, que se façam as palavras de
BOBBIO(1992, p. 5):
“Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são
direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias,
caracterizados por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos
poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de
uma vez por todas.”
Constituição e Direitos Fundamentais
Sob a égide da Constituição Cidadã de 1988, o Brasil inovou em matéria de direitos e
garantias fundamentais ao apresentar esse rol de direitos anteriormente à própria estrut ura do
Estado, o que evidencia a relevância e a primazia pela matéria a partir dessa nova carta
constitucional.
Mister é fazer referência à presença da dignidade da pessoa humana como fundamento
constitucional do estado democrático de direito. Destarte, o federalismo brasileiro consagrou
esse fundamento em todo o território nacional, ainda em que em sua caracterização nuclear.
Isso demonstra a busca pela uniformização das realidades e, em consonância com a igualdade
(tantas vezes presente no texto constitucional), materializar essa dignificação da pessoa
humana nos mais diferentes âmbitos, em favor da justiça social. O respeito aos paradigmas
constitucionais proporcionados pelo legislador é, pois, o canal primeiro de alcance das
garantias fundamentais pelo cidadão brasileiro.
A Constituição, ainda que seja esse canal mais próximo da realidade do povo brasileiro,
não é o único meio de alcance desse rol de direitos. Ainda há os sistemas internacionais e
regionais de proteção dos direitos fundamentais. Esses sistemas se concentram,
essencialmente, nos tratados e convenções.
Destaque deve ser dado à Declaração Universal dos Direitos Humanos, que primeiro
marcou pela universalidade, indivisibilidade e interdependência da matéria em questão. Como
explana Flávia Piovesan3:
“Universalidade porque clama pela extensão universal dos
direitos humanos, sob a crença de que a condição de pessoa é o
requisito único para a dignidade e titularidade de direitos.
Indivisibilidade porque a garantia dos direitos civis e políticos é
condição para a observância dos direitos sociais, econômicos e
culturais e vice-versa. Quando um deles é violado, os demais também
são. Os direitos humanos compõem, assim, uma unidade indivisível,
interdependente e inter-relacionada, capaz de conjugar o catálogo de
direitos civis e políticos ao catálogo de direitos sociais, econômicos e
culturais.”
3
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2006, p. 216.
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Com a assinatura desses documentos internacionais, a matéria deve ser respeitada nos
respectivos territórios dos signatários. E, para maior efetivada as decisões, os tratados podem
ser incorporados ao sistema jurídico dos países, como ocorre no Brasil 4. Assim tem-se a maior
efetividade possível na tutela e promoção dos direitos fundamentais, porque há uma
complementação de esferas de competência no trato da matéria em questão, o que acaba por
conferir mais de um meio garantidor para os cidadãos.
O pontapé inicial no processo de incorporação dos tratados internacionais pelo Brasil
acontece em 1989, com a ratificação da Convenção Contra Tortura e Outros Tratamentos
Cruéis, Desumanos ou Degradantes5.
Desde então se vem tentando ultrapassar a barreira meramente provedora do Estado
como máquina burocrática a fim de adentrar um meio de legitimação, respeito e efetivação
dos direitos fundamentais, abandonando o plano meramente formal e aproximando o direito
positivo do direito vivo. É a materialização do Direito. Exemplo disso é a Emenda
Constitucional nº45/2004, que trouxe a possibilidade de dar status de emenda constitucional
aos tratados que passarem pelo processo legislativo previsto para esse rol de normas. Com a
constitucionalização de tratados e convenções, o Estado se compromete em sua essência, no
âmago, com a matéria. Os direitos fundamentais, em teoria, devem deixar os discursos e
passar permear a rotina do país.
Ainda dentro da EC nº45/2004, tal emenda trouxe uma reforma parcial do judiciário
brasileiro ao incluir o IDC – Incidente de Deslocamento de Competência – para casos de
crimes contra direitos humanos, fruto da constante arguição de ineficácia das justiças
estaduais em relação à efetiva proteção dos direitos fundamentais. A partir dessa reforma, o
art. 109, V-A, passou a prever a competência dos Juízes Federais “em causas relativas aos
direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo”. E tal parágrafo versa:
“§5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o
Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o
cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de
direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante
o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou
processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça
Federal”.
Diante desses esforços é perceptível o interesse do Estado brasileiro em efetivar,
promover e defender os direitos fundamentais em prol de seu povo. Qualquer procedimento
que envolva Estado e sociedade civil deve abarcar as garantias fundamentais e cristalizar o
interesse metaindividual, com decisões norteadas pela ponderação, igualdade, razoabilidade e
proporcionalidade. E, indubitavelmente, a atitude dos legisladores foi louvável.

4

A partir de 2004, com a aprovação da Emenda Constitucional nº45, passou a integrar o art. 5º da
Constituição de 1988 o § 3º, que versa: “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três
quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”.
5
Anteriormente à EC nº45/2004, a matéria apenas poderia ser incorporada pelo legislador como lei
ordinária no sistema jurídico brasileiro. Ademais, o Estado poderia apenas se comprometer com o
que fora ratificado sem mesmo adotar como matéria a ser legislada nacionalmente.
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Deve-se também enfatizar o que já fora legislado e que está presente no ordenamento
jurídico brasileiro, consoante ás conquistas trazidas com a internalização das dimensões de
direitos fundamentais.
- Direito à Vida: principal direito individual, que inclui o direito de nascer, permanecer
vivo, defender a própria vida etc. Esse direito também é tutelado por leis ordinárias, como o
Código Civil de 2002, que traz em seu art. 2º a proteção dos direitos e personalidade jurídica
desde o nascimento com vida, além de resguardar, também, os nascituros.
- Direito à Liberdade: em termos jurídicos, é o direito de fazer ou não fazer alguma
coisa, se não em virtude de lei (CF/88, art. 5º, II). Esse direito se subdivide em direito de
resposta, liberdade de reunião, de associação, de ação profissional etc.
- Direito de Igualdade: é o que trata o caput do art. 5º da Constituição, ao afirmar que
“todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. Em verdade, essa
igualdade formal trazida pela lei constitucional está em curso de materialização. Dentre os
direitos de igualdade destacam-se a igualdade tributária e de tratamento jurídico.
- Direito à Segurança: o Estado deve zelar pelos indivíduos, assegurando a todos o
direito à vida, integridade física, liberdade, etc. A segurança também deve perpassar as
relações jurídicas – onde devem permanecer íntegros o ato jurídico perfeito, o direito
adquirido e a coisa julgada. O Estado deve garantir também o direito à privacidade e a
inviolabilidade do domicílio e das comunicações pessoais.
- Direito de Propriedade: assegurado no art. 5º, XXII ao XXX, trazendo também a
atenção à função social da propriedade. Além disso, também são garantidos os bens
patrimoniais, direitos autorais, de propriedade industrial e de herança.
Indiscutivelmente a matéria está concentrada na Constituição, no Título II (“Dos
Direitos e Garantias Fundamentais”), nos cinco capítulos que o compõem. Mas, como foi
mostrado nos tópicos, eles também estão presentes implícita e explicitamente no corpo dos
demais componentes do ordenamento jurídico brasileiro. Como acontece com os Direitos
Culturais.
Direitos Culturais e Constituição
Em observância à matéria suscitada, alguns pontos merecem destaque. A Segunda
Dimensão de Direitos Humanos, que trouxe à luz da jurisdição internacional os direitos ditos
de Igualdade. Esses direitos, também conhecidos como direitos coletivos, são advindos do
movimento sindical e do contexto neoliberal, onde se evocou o fosso entre o texto positivado
e a realidade vivida pela sociedade. Não havia eficácia alguma os postulados de igualdade, e
isso era perceptível no trato com os trabalhadores urbanos, com os grupos não representados
nas Casas legislativas e o descaso com a desigualdade socioeconômica. Assim, a ONU, em
1948, proclama a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e traz em seus 30 artigos novo
paradigma para o trato da matéria. E, nesse texto, há a clara menção ao Direito à Cultura:
“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
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indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua
personalidade.”
Sendo assim, foi unânime o entendimento de que a Cultura e seu exercício são
indispensáveis à dignificação do homem. Portanto, preservar, perpetuar, permitir, e subsidiar
o exercício pleno das manifestações culturais são reflexos do respeito máximo ao homem.
No âmbito internacional muitos são os documentos que versam sobre a matéria. Pacto
Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), Declaração dos Princípios
da Cooperação Cultural Internacional (1966), Convenção sobre a Proteção do Patrimônio
Mundial, Cultural e Natural (1972), Recomendação sobre a Participação dos Povos na Vida
Cultural (1976), Protocolo de São Salvador (1988) e Declaração Universal sobre a
Diversidade Cultural (2001) são alguns exemplos.
Nesta seara, como já foi dito anteriormente, a Constituição brasileira está em harmonia
com o que foi aclamado pelos artigos da Declaração Universal e por outros documentos. Ao
estabelecer a dignidade humana como princípio primeiro e último do Estado, reflete-se
necessariamente no bojo de sustentação da diversidade cultural nacional (e por que não dizer
no plural – nacionais – diante do evidente pluralismo), que desde a primeira coluna de
sustentação estatal está amplamente protegida e garantida.
Ademais, a Cultura também está presente no texto constitucional em Seção própria,
presente no Título VIII da Carta Magna, que versa sobre a Ordem Social. Os artigos 215 e
216, emendados pelas EC nº 42/2003 e nº48/2005 trazem, por fim, a regência da matéria
dentro da realidade nacional. Dentro do texto, é de extrema relevância a criação do Plano
Nacional de Cultura – PNC, legislado pela Lei nº 12.343 de 2010, com vigência de 10 anos,
objetivando a implementação de políticas públicas de longo prazo voltadas essencialmente
para a promoção e proteção da diversidade cultural brasileira. O PNC também instituiu 53
metas, como, por exemplo, a criação de espaços culturais que integrem esporte e lazer,
atualização de bibliotecas, professores de Arte com formação continuada na rede pública de
ensino e o incremento da participação dos produtos culturais no PIB brasileiro.
O PNC, em verdade, está presente no Estado brasileiro desde a década de 90, sob a
forma de Programa Nacional de Apoio à Cultura – Pronac. Através do fomento à produção
artística e cultural, com incentivos fiscais e empréstimos, foi estatuído o embrião do que mais
tarde se tornaria o complexo Plano Nacional, abarcando diferentes níveis e formas de
expressão cultural.
Considerações Finais
Em vista do que foi analisado, percebe-se a interdependência entre o processo de
consolidação do federalismo, a consolidação do Estado Democrático de Direito e a promoção
e proteção dos Direitos e Garantias Fundamentais. Sendo assim:
- A opção pelo federalismo deve envolver a partilha de poder entre níveis de governo,
pois em se admitindo a extensão dos poderes do governo central em relação ao âmbito de
competências dos entes federados, restaria prejudicada a espécie de relação federal.
- Quanto ao Estado Democrático de Direito, o rol de direitos fundamentais também deve
estender a participação política dos cidadãos, uma vez que um sistema democrático não é
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efetivo quando se restringe à participação no processo eleitoral. Sem instrumentos capazes de
permear o Estado com a sociedade civil e o interesse metaindividual, haverá uma discrepância
abissal entre as necessidades populacionais e a atividade político-estatal, o que contribui para
um comprometimento do desenvolvimento sócio-econômico e da supressão do
desnivelamento regional.
- O principal instrumento de efetivação dos direitos fundamentais é a democracia, uma
vez que ela permite a aproximação entre o poder e os titulares do poder. Destarte, é provável
que ela seja mais bem efetivada dentro de um modelo federalista, isto é, dentro do modelo
descentralizado, que permite uma aproximação entre o ente federativo e a população. Ou seja,
ao mesmo passo que a democracia permite o intermédio cada vez mais íntimo entre cidadão e
representante, o federalismo harmoniza a administração estatal e o particular interesse. Como
resultado desses fatores, é possível se alcançar um Estado presente, efetivo, garantidor de
direitos, provedor de garantias e adequado às realidades em seu território.
- Em se tratando especificamente de Direitos Culturais dentro do paradigma
constitucional brasileiro, é evidente o esforço do legislador nacional em estabelecer a proteção
da Cultura desde o fundamento da Estado. Em verdade, o Direito Cultural consagra-se como
um direito fundamental “além artigo 5º”, sendo reflexo de princípios constitucionais basilares
como a liberdade, a igualdade e a identidade. Destarte, a matéria encontra-se em Seção
própria no texto constitucional e difusa na ordem infraconstitucional, além d a presença
constante nas políticas públicas dos Estados-membros, principalmente no que concerne às
expressões tradicionais de cada um. O Direito Cultural é constitucional, é válido, é vigente e
eficaz. O que, de fato, é necessário ser feito é efetivar aquilo que está contido nas letras do
ordenamento jurídico brasileiro.
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