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Resumo
O artigo pretende ser um instrumento de reflexão sobre a função e a elaboração de 

políticas culturais. A partir de uma ref lexão sobre a definição do termo “cultura” presente em 
documentos como a “Declaração Universal da UNESCO sobre Diversidade Cultural” e a 
“Constituição de 1988”, procurou-se abordar as seguintes questões: O que é política 
cultural? Que princípios devem nortear sua elaboração? Que estratégias devem ser adotadas 
na sua criação? Não se pretendeu dar uma resposta def initiva a estas questões, mas 
contribuir num debate atual, muito úti l no processo de incentivo, valorização e preservação 
da cultura brasileira.
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Introdução

Com a redemocratização brasileira, as discussões sobre cultura adquiriram uma 
dimensão que não possuíam ao longo do regime militar. Na realidade aconteceu uma 
retomada de um debate iniciado na semana de 22 e que foi interrompido com  o movimento 

de 641. Toda discussão a respeito da identidade nacional, somada à questão do incentivo e 
do estímulo que deveria ser dado à cultura brasileira, passou a constar da agenda política 
do país. Veio a criação do Ministério da Cultura, vieram as leis de incentivo f iscal e esta 
discussão cresceu principalmente quando se percebeu que a produção cultural também é 
uma fonte produtora de riqueza, e que ela pode e deve se articular com outros setores da 
vida nacional.

Paralelamente a estas transformações de ordem interna, no plano internacional 
aprofundaram-se  as inter-relações entre as nações com o processo de globalização, o que 
fez aumentar o interesse pela preservação e incentivo à produção nacional com o objetivo de 
competir com os produtos importados e transformar a cultura brasileira em produto de 
exportação. 

Os anos 90 viram este processo se expandir, ganhar a mídia e fazer surgir 
Secretarias e Fundações de Cultura por todo o Brasil. Este fenômeno aconteceu tanto na 
esfera pública, quanto na privada. Com as leis de incentivo, grandes empresas passaram a 



investir na cultura, atraídas pelas vantagens fiscais oferecidas pelos Estados. 

Muito se tem falado das leis de incentivo fiscal. Mas será que isso foi suficiente para garantir espaço 
a todas as manifestações culturais? Apesar de apresentar seu aspecto positivo, é necessário reavaliar o 
impacto destas políticas e verificar se elas realmente garantiram uma distribuição equânime de recursos e 
um espaço para setores da produção cultural não muito atraentes para as grandes empresas. Afinal, ao 
investir em cultura tais empresas querem ver suas marcas ligadas a produtos que lhes vão garantir grande 
visibilidade. Elas tendem a financiar projetos de maior aceitação pelo mercado .  Por isso, a indústria do 
entretenimento é mais atraente para as empresas que lançam mão das leis de incentivo para investir em 
cultura. O resultado é uma política concentradora que privilegia o eixo Rio - São Paulo e as empresas com 

maior poder de mídia e comunicação2.

Na esfera pública, a proliferação de Fundações e Secretarias de Cultura ao mesmo 
tempo em que aumentou o acesso da população à parcela da produção cultural mais ligada 
ao entretenimento, não fez surgir ainda políticas que incentivem e preservem todas as 
formas de manifestações culturais existentes no país. O que é preciso tanto na esfera 
pública, quanto na privada é aprofundar as discussões sobre polít icas culturais, para 
transformá-las em linhas de ação que efetivamente façam surgir condições para a produção 
e acesso à nossa diversif icada e rica produção cultural.

Este artigo pretende contribuir na discussão a respeito de políticas culturais que 
devam ser adotadas com o objetivo de estimular a produção e garantir a difusão desta para 
o público. O que é polít ica cultural? Que diretrizes devem ser adotadas por uma polít ica que 
realmente estimule a produção cultural, visando a democratização na distribuição dos 
recursos e a acessibilidade do público às produções? Como fazer da cultura fator de 
inclusão social e desenvolvimento da cidadania?

Para abordar estas questões, será feita uma reflexão sobre a definição de polít ica 
cultural. Para isso é importante proceder a uma discussão preliminar sobre o que se entende 
por cultura tanto na sua definição mais geral, quanto no sentido mais restrito presente em 
documentos como a Constituição Brasileira de 1988 (a “Constituição Cidadã”) e a 
Declaração Universal da UNESCO sobre a Diversidade Cultural. Em seguida será sugerida 
uma definição para Política Cultural e algumas diretrizes que devem ser adotadas na sua 
elaboração e implementação.

Apesar deste artigo pretender contribuir na discussão mais abrangente sobre polít icas 
culturais, o que se objetiva em primeiro lugar é o setor público e as diretrizes que ele deve 
seguir para estimular a produção e difundir cultura. Afinal, é este setor que tem a obrigação 
de definir mecanismos que possam fazer da cultura fator de inclusão social e de construção 
da cidadania. 



Não é também pretensão deste artigo apresentar nenhuma idéia original, mas tão 
somente fazer uma reflexão sobre algumas questões já discutidas em estudos amplamente 
referidos ao longo do texto e apresentado em bibliograf ia no seu final.

1. Cultura: significados do termo

Cultura é um termo que provoca grandes e acaloradas discussões entre sociólogos, antropólogos, 
filósofos e outros que empreendem estudos a seu respeito. Em sentido amplo, pode ser entendida como o 
conjunto da experiência humana. Ou seja, tudo aquilo que o homem faz e o distingue da natureza é cultura. 

Um dos signif icados mais corrente para o termo é de crescimento, cultivo resultado de 
um cuidado, de uma vigilância garantidora deste processo. É neste sentido que podemos 
entender o cultivo de produtos agrícolas e a educação formal visando a erudição. A pessoa 
culta seria aquela que adquiriu cultura mediante uma formação livresca e direcionada. Mas 
isso não def ine plenamente o termo. Se fosse assim, os povos ou comunidades cuja ação 
cotidiana  não visa a erudição seriam destituídos de cultura. Neste caso, ela deve ser 
entendida também como produto da vida social e do trabalho humanos. Toda produção 
material e imaterial de uma sociedade num determinado momento histórico, do mais simples 
ao mais complexo objeto ou idéia, deve ser chamado de cultura. As normas, os valores, as 
tradições, as crenças, a culinária, a vida cotidiana, as obras de arte, os instrumentos de 
trabalho, os padrões de comportamento, tudo que é adquirido pelo processo de educação e 
tudo que resulte da criatividade humana deve ser abrangido pelo termo. Cultura designa 
então o modo de vida de uma sociedade.

Cultura deriva do latim colere. No sentido originário, signif ica cult ivar, habitar, 

colonizar, proteger, honrar, etc3. A cultura é onde nos sentimos protegidos e cultuamos 
aquilo em que acreditamos. Onde crescemos, construímos nossa identidade, atribuímos 
sentido à existência e temos a sensação da permanência. Mas, sendo um produto humano, a 
cultura é também processo, algo que nunca é dado de forma gratuita, mas que está sempre 
passando por constantes transformações, pois é o modo de o homem firmar-se e construir 
sua história.

Sendo o resultado das interações que os homens estabelecem entre si e o meio, 
cultura tem que ser dita no plural: culturas. O que caracteriza a produção humana são 
justamente a diversidade e a riqueza. Existem tantas culturas quanto são as sociedades 
forjadas pelos homens. Não a adquirimos pela herança biológica, mas sim segundo os 
procedimentos e necessidades de cada sociedade. O que faz do homem um ser diverso e 
múltiplo, pois cada povo cria seus próprios padrões de comportamento. Por outro lado, as 
culturas são permeáveis, influenciam-se mutuamente, fazendo surgir processos de 
hibridação levando às transformações e modificações nos padrões de comportamento 
humano. 



Nenhuma cultura é pura. Nenhuma sobrevive mantendo-se isolada e voltada sobre si 
mesma. Porém, a globalização que permite cada vez mais que os homens tomem 
conhecimento desta diversidade, coloca em risco esta mesma diversidade, já que o poder 
transnacional de grandes empresas e blocos econômicos tendem a veicular um único padrão 
cultural, geralmente aquele das nações com maior poder de barganha no cenário 
internacional. Foi visando preservar esta diversidade e compreendendo a cultura como “valor 

fundamental para o desenvolvimento social”4 que a Unesco elaborou um documento cujo 

título é Declaração Universal da UNESCO sobre a Diversidade Cultural5. Neste documento 
f ica clara a intenção desta instituição com a preservação da identidade, diversidade e 
pluralidade das manifestações culturais. Para isso, declara ser a diversidade cultural um 
“patrimônio comum da humanidade”, visando desta forma garantir intercâmbio entre as 
identidades culturais, o que pode criar condições para o reconhecimento e a preservação 

desta pluralidade para as gerações futuras6. Diante da nova realidade construída pela 
globalização, a UNESCO preocupa-se com a preservação da diversidade, pois esta é 
entendida como fator de desenvolvimento social, econômico e crescimento intelectual. Desta 
forma, a sua garantia e o respeito aos direitos culturais são elementos fundamentais no 
respeito aos direitos humanos.

O documento também indica algumas diretrizes para esta preservação. Sobre 
políticas culturais, sugere que os Estados Nacionais devem promover práticas que garantam 

a “l ivre circulação das idéias e das obras”7 por meio de políticas que promovam o 
desenvolvimento cultural local e mundial. Para que isso seja possível, é fundamental o 
estabelecimento de parcerias entre o Estado, a iniciativa privada e a sociedade civil. O 
Estado deve prover aqueles setores que a iniciativa privada não alcança e a sociedade civil 
deve indicar por meio de suas organizações como, onde e quando devem ser aplicados os 
recursos e o que deve ser priorizado.

A Constituição de 1988 dedica uma seção à cultura e define o papel do Estado na sua 
valorização, preservação e difusão. No art. 216 a cultura é definida do seguinte modo: 

“Constitui-se patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem”:

-as formas de expressão;

-os modos de criar, fazer e viver; 

-as criações científ icas, artísticas e tecnológicas;

-as obras, objetos, documentos, edif icações e demais espaços às manifestações 
artísticas e culturais;

-os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleon-tológico, ecológico e científ ico “.



Nota-se a abrangência do termo adotada na Constituição. A cultura não é somente a 
produção artística, mas tudo aquilo que é indicador e formador da identidade brasileira. Por 
outro lado, esta identidade é o resultado da interação entre os vários grupos que aqui se 
encontravam e aqueles que aqui se estabeleceram, cuja hibridação formou essa diversidade 
espalhada por esse imenso território. O estado se coloca como o garantidor e protetor do 
“pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional” apoiando, 

valorizando e difundindo as manifestações culturais8. Uma das formas que o estado adota 
para atender a toda esta demanda é a elaboração de políticas de incentivos para a área da 
cultura.

O que normalmente se vê é a redução da cultura à produção artística, cujo único 
objetivo é o entretenimento. Não se pretende com isso afirmar que haja uma 
incompatibil idade total entre cultura e entretenimento. Também este é um elemento daquela. 
O que está sendo afirmado é que a cultura é um conjunto mais abrangente e que reduzi-la 
aos produtos da cultura de massa ou à alta - cultura é relegar ao esquecimento várias 
manifestações  que não são obra da indústria cultural e muito menos o que a elite entende 
como tal. São justamente estas manifestações que normalmente não recebem a atenção 
necessária por parte das empresas  que lançam mão das leis de incentivo, já que buscam 
mais visibil idade para suas marcas, que o estado deve mapear e incentivar a produção e 
permitir acessibil idade ao público.

As políticas culturais são fator preponderante na preservação da diversidade cultural, 
além de ser um instrumento de incentivo da produção daqueles setores com menor poder de 
barganha no jogo econômico. Elas devem também contribuir para a formação de novos 
consumidores de cultura, que a entendam não somente como entretenimento, mas como a 
mais alta expressão da inventividade de um povo.

2. Política cultural: uma definição.

Leonardo Brant afirma que polít ica cultural é uma “ciência de organização das 
estruturas culturais” e citando Teixeira Coelho completa que ela é um “programa de 
intervenções realizadas pelo Estado, instituições civis, entidades privadas  ou grupos 
comunitários, com o objetivo de satisfazer às necessidades culturais da população e 

promover o desenvolvimento de suas representações simbólicas”9.

Política cultural deve então ser entendida como um conjunto de procedimentos que 
organizações públicas ou privadas devem adotar no sentido de estimular e difundir a 
produção cultural. Neste caso, f ica evidente que ela é um projeto de intervenção no processo 
cultural em que se define o que será atendido, onde, como, com que recursos, segundo que 
metas e com quem e para quem será feito. Pode-se priorizar certas áreas ou visar a 
totalidade da produção de um determinado local. Para a sua elaboração é preciso ouvir 



todos os atores que participam do processo de produção cultural, pois desta forma estará se 
democratizando a sua construção e buscando mecanismos que garantam a eficácia de sua 
implementação.

Empresas privadas ou instituições da sociedade civil podem definir um campo de 
intervenção restrito, indicando determinados setores que serão atendidos. Porém, 
instituições públicas como fundações ou secretarias devem ter como alvo o conjunto total da 
produção da localidade em que atuam. Além disso, as polít icas públicas não devem ser 
elaboradas sem que a sociedade civil e os agentes de sua produção sejam ouvidos. Não 
cabe ao Estado impor um projeto cultural ou estético à sociedade. Ele deve ser o 
incentivador das práticas culturais próprias da comunidade em que estão sediados. Isso nos 
âmbitos federal, estadual e municipal. As políticas públicas devem expressar o que a 
sociedade entende, valoriza e pratica, e não as idiossincrasias de um grupo de “cabeças 
bem pensantes”. Se assim for, a cultura pode ser reduzida ao entretenimento ou à alta – 
cultura, deixando de lado aquilo que é produto genuíno de uma determinada comunidade. A 
sociedade deve ver-se refletida na polít ica elaborada para alavancar sua própria produção.

O Estado deve planejar, incentivar e f iscalizar10 a política elaborada em parceria com 
a sociedade civil.  Como planejador, ele deve tomar a iniciativa de ouvir os agentes culturais 
para mapear toda a produção para que possa ser feito um diagnóstico da situação cultural. 
Dessa forma, ele terá claro onde, como, com quem e com que recurso ajudará a produzir 
cultura. Como incentivador, é seu papel intervir no sentido de criar condições ideais para a 
produção, bem como para a apresentação do produto f inal e a acessibil idade do público. 
Neste quesito, o estado deve estimular também a formação de platéias que possam consumir 
a produção cultural, permitindo desta forma a renovação do público e o surgimento  de novos 
mercados para produtos variados. Como fiscalizador, o Estado deve garantir que os recursos 
destinados estejam sendo realmente aplicados, onde e como devem ser aplicados. Mas é 
importante também que ele assuma o papel de avaliador, pois os recursos devem ser 
aplicados em projetos signif icativos, que espelhem os valores e o modo de vida da 
comunidade e que tenham qualidade.

A polít ica cultural deve ser abrangente e apoiar a totalidade das manifestações 
culturais. “Um dos papéis mais importantes das polít icas públicas de cultura é dar 

visibil idade e apoio a essas múltiplas manifestações culturais”11. Isso é um princípio 
fundamental na elaboração de uma política cultural, porém é importante que o estado 
priorize aqueles setores mais carentes de recursos e que são considerados menos atraentes 
pelas empresas que lançam mão das leis de incentivo. Pois um dos objetivos principais da política 
pública é o combate à exclusão social e o desenvolvimento da cidadania. Assim, o estado tem que ir aos 
lugares onde são criadas as manifestações culturais e dar visibilidade a elas.

Deve ficar claro, porém, que a cultura é produtora de riqueza, é fonte de renda e por 
isso ela é um fator de inclusão social.  Reconhece-se hoje que há uma “economia da 

cultura”17 que gera empregos e estimula o funcionamento de vários agentes sociais, 
gerando lucro para a iniciativa privada, sustentabil idade para as produções e divisas para o 



estado. Por isso é necessária a articulação do setor cultural com outras áreas da 
administração pública como educação, turismo, saúde, ciência e tecnologia e meio ambiente. 
É certo que a indústria cultural produz bens simbólicos que  expressam os valores das 
comunidades que os criam e que não são palpáveis nem mensurados da mesma maneira que 
produtos de outros setores. Contudo, estamos numa época em que a  crescente necessidade 
que uma sociedade cada vez mais informada tem de consumir conhecimento, arte, 
entretenimento e cultura em geral, faz aumentar a demanda por esses bens. Além disso, a 
arte, a informação e a liberdade de criação são condições necessárias para a afirmação da 
auto - estima de um povo, permitindo que se encontrem condições para a resolução de 
problemas sociais. Cultura para todos melhora a qualidade de vida. E é isso que impulsiona 
esta “economia da cultura”.

Outra questão que deve ser abordada pelas polít icas culturais é a profissionalização 
dos quadros responsáveis pelo gerenciamento da cultura. Como todo este processo ainda é 
recente, boa parte dos que atuam neste setor, principalmente em âmbito municipal, são 
autodidatas, pessoas oriundas de outras áreas que por formação ou mero interesse pessoal 
enveredam por este caminho. Como esta nova percepção da cultura gerou uma demanda por 
profissionais especializados, é importante que todos aqueles que vão cuidar dela possam 
adquirir os conhecimentos e práticas necessárias ao seu gerenciamento. Desta forma, as 
políticas têm que reservar um espaço para que esta necessidade seja satisfeita e a cultura 
tratada como ela deve ser: expressão do poder de criatividade de um povo, setor da 

economia e fator de inclusão social e construção da cidadania18.

3. Por uma política cultural: diretrizes possíveis.

As políticas públicas definem as competências do Estado para com a cultura. Mas quais são efetivamente os setores 
que devem ser prioritariamente atendidos pelo Estado? Que competências são estas? Afirmou-se mais acima que o poder 
público deve priorizar os setores que não atraiam o interesse das empresas que utilizam os incentivos fiscais par investir em 
cultura. Mas quais são eles? Como identificá-los e mapeá-los?

Estas perguntas não podem ser facilmente respondidas. Mesmo entre aquelas 
manifestações culturais que não são atendidas pelas leis de incentivo, algumas são mais 
carentes de investimentos que outras. Numa discussão sobre polít icas públicas direcionadas 
à televisão, Newton Cannito, citando Nestor Garcia Canclini, lista quatro circuitos 
socioculturais predominantes no mundo contemporâneo:

Histórico - territorial: composto pelo conjunto de experiências, valores e tradições 
representativas de etnias, regiões e nacionalidades e que formam o patrimônio e a cultura 
popular tradicional de um determinado povo;

Cultura de elite: conjunto da produção simbólica, que mesmo podendo estar incluída na anterior, 
faz parte somente da classe média e alta;

Comunicação de massa: toda produção cultural oriunda da indústria cultural de entretenimento;



Sistemas de informação e comunicação: restrita a quem toma decisões19.

Segundo Canclini, a responsabilidade do Estado diminui à medida que se movimenta 
do primeiro para o quarto nível sóciocultural. Isso signif ica que, mesmo não abrindo mão de 
tratar dos dois últ imos níveis (e para isso é importante que se tenha clareza do que se 
pretende ao elaborar polít icas para áreas que dependem e têm uma grande penetração no 
mercado, como a televisão e a internet, por ex.), o Estado deve cuidar prioritariamente “dos 
bens de natureza material e imaterial... portadores de referência à identidade, à ação, à 
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”, como se lê no artigo 
216 da Constituição de 1988, já citado anteriormente. Neste caso incluiem-se tanto a cultura 
erudita nacional, quanto as tradições populares, as edif icações, culinária, etc. Mas também é 
possível incluir aí as manifestações urbanas alternativas tanto as que são veiculadas pela 
mídia, quanto aquelas que têm maior dif iculdade de chegar até ela. O que se conclui é que 
no contexto da cultura de massa deve-se privilegiar aquilo que é representativo da produção 
nacional, sendo que o compromisso do Estado é justamente com aqueles setores menos 
palatáveis para a indústria do entretenimento. Não se pretende com isso defender um 
nacionalismo xenófobo ou negar a miscigenação cultural. O que se pretende é mostrar que 
se deve privilegiar aquelas manifestações que, mesmo não tendo sido originalmente 
produzidas  no contexto da nossa cultura, sejam representativas dos valores nacionais.

Uma política cultural deve levar em consideração algumas estratégias que permitam o 
reconhecimento da produção local, a democratização da produção e do acesso a ela. Para que isso seja 
possível, ela deve observar os seguintes princípios:

-O direito à cultura é um direito humano fundamental;

-A cultura é um setor da economia e como tal deve estar integrada ao processo local 
de desenvolvimento;

-É necessário garantir a pluralidade e diversidade das manifestações culturais;

-O Estado não pode impor um padrão estético à sociedade civil;

-Garantir que a sociedade civil tenha plena participação na elaboração e execução da política 
cultural;

-Integrar a produção cultural com a sociedade, descentralizando e diversificando a produção, 
valorizando os lugares onde ela se dá;

-Garantir o acesso do público à produção;

-A cultura promove a alta estima e conseqüentemente é fator de inclusão social e construção da 
cidadania.

A partir destes princípios, é possível definir as estratégias que permitam a elaboração de uma política cultural.  A seguir 
serão apresentadas algumas estratégias consideradas necessárias na sua construção:

1º Consultar a sociedade civil e os atores culturais para definir prioridades que deverão ser acampadas pela política 



cultural;

2º Realizar o mapeamento das manifestações culturais: conhecer, localizar, identif icar os 
lugares, os agentes e as manifestações para que o planejamento  possa  distribuir recursos 
de forma eqüitativa e democrática;

3º Incentivar a produção: o Estado não determina, mas incentiva, valoriza e preserva a 
produção existente bem como estimula o aparecimento de novas formas de expressão;

4º Democratizar o acesso. Este ato permite a difusão extremamente necessário para a 
sobrevivência das formas de expressão, para isso é importante criar canais que divulguem 
os produtos garantindo des ta maneira que o público tenha acesso a eles;

5º Diversif icar, não priorizar somente um setor ou gênero, mas garantir que os recursos 
e instrumentos definidos pela polít ica contemplem todo o espectro da produção local;

6º Analisar e avaliar os produtos: definir critérios e processos  avaliativos para os 
produtos com o obje tivo de garantir qualidade àquilo que é levado ao público. É importante 
que os recursos sejam empregados em projetos verdadeiramente signif icativos;

7º Fiscalizar a polít ica, def inindo, juntamente com os agentes culturais, formas de 
fiscalização de modo que tanto a liberação dos recursos, quanto o seu uso cumpram com os 
princípios dos projetos e da própria política cultural, garantindo a transparência do processo.

Aqui procuramos manter a coerência entre os princípios norteadores e as estratégias 
adotadas na elaboração de uma polít ica cultural. É importante ressaltar que são sugestões 
norteadoras. Não se pretende excluir outras formas de pensar a questão ou estratégias que 
devam ser adotadas na condução deste processo. O mais importante é contribuir para um 
debate tão necessário para a valorização da cultura e sua conseqüente transformação em 
instrumento de elevação da auto-estima e da criatividade  da sociedade brasileira. É 
fundamental que todos os envolvidos na gestão da cultura saibam que ela é a mais alta 
expressão dos nossos valores e da nossa história, por isso deve ser encarada como 
necessidade básica da cidadania. Saber conduzir o processo de elaboração de uma política 
pública de forma organizada e norteada por princípios claramente def inidos é condição 
necessária para se tratar a cultura como ela merece.

À guisa de conclusão

O presente artigo quis ser um instrumento de reflexão diante da necessidade de valorização da 
nossa cultura. Empresas privadas, a sociedade civil e o Estado têm responsabilidades neste processo. 
Elencamos, para tanto, um conjunto mínimo de princípios e estratégias necessários à elaboração de 
políticas culturais que realmente atendam, valorizem, incentivem, e preservem as manifestações culturais 
nacionais, daí o ar professoral, quase que didático adotado na sua elaboração do artigo. Afinal de contas, o 
autor destas páginas é um professor!

É certo que muitas questões que mereceriam uma abordagem mais crít ica foram 



momentaneamente deixadas de lado, tais como: qual a avaliação que se poderia fazer da 
aplicação das leis de incentivo f iscal? Elas estão cumprindo o papel de distribuir de forma 
transparente e eqüitativa os recursos, que na realidade são públicos, destinados à cultura? 
E a Declaração da UNESCO, está cumprindo o papel de proteger a diversidade e pluralidade 
cultural ante os avanços da globalização? E o que é determinado pela Constituição de 1988: 
o Estado está cumprindo com a  função de garantidor do “pleno exercício dos direitos 
culturais e acesso às fontes da cultura nacional”, como está expresso no artigo 215?

Todos os que se preocupam e trabalham na gestão cultural sabem muito bem que as 
coisas não são uma maravilha. Que a globalização visa muito mais o lucro, não se 
importando muito com a diversidade e as peculiaridades culturais. Que o Estado brasileiro 
ainda está muito aquém do que lhe é atribuído pela Constituição Cidadã. E que muitos 
“gestores” ainda pensam que intervir na cultura é uma espécie de “ação entre amigos”, que 
trabalhar com cultura é levar os grupos que representam para uma espécie de clínica 
estética para ornamentar o patetismo de suas convicções. São estes que insistem em 
confundir cultura, exclusivamente, com entretenimento ou com alta cultura. Para estes, 
intervir na produção cultural é t irar o sujeito da roda de samba e convencê-lo a ler 
Shakespeare. Não que isso seja algo negativo, ler um clássico, mas não é preciso t irá-lo da 
roda de samba para tal!

Que o artigo possa contribuir pelo menos com a polêmica, pois é dela que se alimentam 
aqueles cuja pretensão é tornar os produtos da nossa rica cultura elementos familiares e 
constantemente presentes no nosso cotidiano.

 Este relacionamento é caracterizado por uma dependência ainda mais forte se for analisada a composição 
de capitais das empresas que realizam a maior parte das exportações das neo-colônias. A revista Veja de 
1o de junho de 2005 aponta que no Brasil cerca de 70% das exportações de soja e 30% das exportações de 
café do Brasil são realizadas por empresas trans-nacionais. Isto quer dizer que não só a composição da 
balança aponta para uma dependência como também o capital excedente destas exportações sai do país, 
beneficiando os países dos sócios proprietários destas empresas. 

2 Existe ainda outro motivo pelo qual a idéia de permitir que minérios e petróleo dominem a 
pauta de exportação de um país deva ser considerada uma estratégia perigosa que é o fato 
destes recursos serem finitos. Cálculos feitos por especialistas permitem determinar com 
razoável precisão quando estes recursos terminarão. Neste momento, países cujas 
economias se baseiam nestes produtos se tornarão impotentes na economia mundial. A 
tecnologia, por outro lado, pode ser considerada infinita, tendo como único limite teórico a 
inventividade humana. Existirá mercado até para inovações tecnológicas que libertem o 
mundo da dependência destes materiais f initos em um futuro próximo.

3 É interessante apontar que os resultados obtidos por alunos de escolas públicas são muito 
inferiores aos resultados obtidos pelos alunos de escolas particulares, que obtêm média de 
65% de aproveitamento. Enquanto esta diferença não for resolvida, os métodos de aumento 
da acessibilidade do ensino superior funcionarão apenas como paliativos, como apontado 



anteriormente.

4 Estes números foram atualizados pelo IGP-DI e representam uma queda real de 32% em 
sete anos. 

5 Este estudo tem sérios problemas de validade estatística, dada sua amostragem 
insuficiente e estatisticamente desorganizada. Entretanto, posto que os entrevistas são 
pessoas com interesse direto na qualidade de ensino, visto que seus fi lhos são alunos de 
escolas públicas, eles têm opiniões dignas de nota. Uma segunda fase deste estudo 
apresentará números maiores de entrevistas, dando a este a signif icância estatística 
necessária.

6 O que se pretende afirmar é que a partir de 68 o estado preocupou-se mais em criar 
mordaças para a produção artística e cultural do que incentivá-las . Em 1974, o Estado volta 
a intervir na cultura criando agências de fomento como a FUNARTE, a EMBRAFILME, etc., 
como parte de sua política autoritária. Com a volta dos civis ao poder, o segundo governo 
democrático provocou um afastamento entre estado e cultura de conseqüências desastrosas 
para a sociedade. Somente nos últ imos 20 anos que o problema do incentivo estatal para a 
cultura volta a fazer parte das grandes discussões nacionais. Sobre o assunto ver : SOUZA, 
Márcio. Fascínio e Repulsa: Estado, Cultura e Sociedade no Brasil.  Rio de Janeiro, Edições 
Fundo Nacional de Cultura, 2000, p 51 – 54.

 PORTO, Marta. Por uma polít ica pública de cultura: desenvolvimento e democracia. IN: 
Reunião Pública Mundial de Cultura Porto Alegre – Brasil.  Porto Alegre, Secretaria 
Municipal de Cultura – Unidade Editorial, 2003,p 33-40.

8 HOLLANDA, Cristina Buarque de. Considerações sobre o conceito de cultura. In: Economia 
da Cultura: A Força da Indústria Cultural do Rio de Janeiro . Rio de Janeiro: e-papers, 2002, 
p 27.

9 BRANT, Leonardo. Diversidade cultural e desenvolvimento social. In: BRANT, Leonardo 
(org.). Polít icas Culturais (Vol 1) . Barueri: Manole, 2003, p 4.

10 Ibid pp 4-6.

11 Ibid.

12 Ibid.

13 Constituição de 1988, Art. 215.

14 Op cit nota 2 p. 7.

15 CESCNIC, Fábio de Sá. Incentivo público à cultura. In: Polít icas Culturais. Barueri: 
Manoele, 2003, p 99.

16 FARIA, Hamilton. Políticas públicas de cultura e desenvolvimento nas cidades. In:  Ibid, p 
35.



17 Sobre o tema ver: FILHO, Luis Carlos Prestes. Cultura e economia: a articulação 
necessária entre indústria e poder público. In: Economia da Cultura: A Força da Indústria 
Cultural  no Rio de Janeiro, e-papers, 2002, p 13-21 e PEIXE, João Roberto, Mídia, 
economia e cultura. In: Reunião Pública Mundial de Cultura: Porto Alegre – Brasil. Porto 
Alegre, Secretaria Municipal de Cultura: Unidade Editorial, 2003. p 89-93. Também 
WEFFORT, Francisco C. Notas sobre cultura e desenvolvimento. In: Ibid.   A Cultura e as 
Revoluções da Modernização.  Rio de Janeiro : Edições Fundo Nacional de Cultura, 2000, p 
57-67.

18 Sobre este assunto ver CUNHA, Maria Helena. Formação do profissional da cultura:  
desafios e perspectivas. In: BRANT, Leonardo (org). Polít icas Culturais (Vol 1).  Baruer: 
Manole, 2003, p 103-106.
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