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Grande parte dos estudos e análises sobre o processo de globalíza
ção tem sido feita sob a ótica da economia, Esquece-se, portanto, uma di
mensão importante desse processo, no tocante aos aspectos sociais e cultu
rais dele advindos e seus reflexos na vída das pessoas e na redefinição da
identidade dos paises, sobretudo com o aparecimento de novos suportes de
informação disponiveis, a exemplo da Internet, TVs a cabo, multimídia,
entre outros.

O fenômeno da globalização traz consigo, em seu discurso, atentativa de
se forjar um mundo homogêneo e unívoco. Nesse estágio do capitalismo que
~~stamos vivenciando, a globalização pretende tornar todos iguais e homogêne
os, uma "aldeia giobal" 1 que não respeita as singularidades e especificidades
locais e regionais e que não reconhece que a grande riqueza da Humanidade é a
sua diversidade étnico-cultural.

Contrapondo-se aesse discurso falacioso e enganador, consideramos que,
neste mundo de economia globalizada, pretensamente "sem barreiras ", a cultu
ra constitui, ainda, o elemento mais importante de afirmação da identidade naci
onal. É ela, em última instância, o aspecto fundante que diferencia um pais de
outro.

Este texto pretende, pois, suscitar uma discussão sobre o mundo da cultu
ra e de como se pensar uma politica cultural em tempos de globalização econô
mica. Para tanto, faremos uma breve digressão sobre a historicidade do conceito
de cultura e a necessidade de delinearmos uma politica cultural para o Pais ense
jadora do exercicio da cidadania a todos os brasileiros.

IA expressão "aldeia global" foi usada, pela primeira vez, pelo sociólogo cana
dense Herbert Marshall McLuhan (1911-1980) para designar asociedade contemporânea
mundial, em que as distâncias entre os países e as pessoas se encurtam, face ao acelerado
e vertiginoso processo de comunicação.



Cultura além das belas-artes e da erudição fi

Etimologicamente a palavra "cultura" d~riva de "colere" que, por sua
vez, significa cultivar, habitar, criar e preservar. Nas sociedades da Antiguidade
Oriental, o termo associava-se ao cuidado da terra, referindo-se ao manejo que o
homem tinha da natureza.

O filósofo grego Aristóteles, na Antiguidade Clássica,jádefinia cultura como
aquilo que n~o é natural, que n~o pertence ao mundo da natureza ou n~o decorre de
leis físicas e biológicas. Posterionnente, o Iluminismo, movimento intelectual do
século XVIll, colocou a ra~o como tema central de sua teoria e, a partir de então, o
homem passou a ser visto como animal racional. Já no século XX, "emerge o tema
da cultura e o homem passa aperceber-se como um animal cultural" 2

Atualmente, os antropólogos e cientistas sociais consideram que a culturarefe
re-se ao modo de vida de um povo, em toda a sua extensão e complexidade. Assim, o
conceito de cultura procura designar uma estrutura social no campo das idéias, dos
símbolos, das crenças, dos costumes, dos valores, artes, linguagem, moral, direito, leis,
etc, e que se traduz nas formas de pensar, sentir e agir de uma dada sociedade.

No entanto, ainda hoje, a palavra "cultura" tem sido empregada cotidia
namente como sinônimo de erudição ou para designar o mero acúmulo de co
nhecimentos. Atualmente, graças à contribuição da Antropologia, o moderno
conceito de cultura n~o está mais restrito ao campo das belas-artes, da filosofia e
da erudiç~o, t~o ao sabor das elites letradas deste país. Devemos compreender
"cultura" como o conjunto de manifestações espontâneas, que se moldam no
cotidiano das relações sociais de uma determinada coletividade que, uma vez
incorporadas ao seu modus vivendi, a caracteriza e a distingue das demais.

A "Conferência Mundial sobre Políticas Culturais", realizada no Mé
xico em 1982, declarou, acertadamente, que "a cultura hojepode ser considera
da o conjunto dos traços distintivos, espirituais e materiais, intelectuais e afe
tivos, que caracterizam a sociedade ou um grupo social. Além das artes e das
letras, engloba modos de vida, os direitos funda111entai.~ do ser humano, os
sistemas de valores, as tradições e as crenças. " 3

Considerando a cultura como todo um modo de vida na acepç~o antropo
lógica mais ampla, podemos tirar uma primeira e importante conclus~o, qual
seja a de que a cultura deve ser pensada como direito, criação e fio condutor
que perpassa os diversos aspectos da vida humana e todas as áreas e ações da

'PAIVA, Márcia de e MOREIRA, Maria Ester (coords.). Cultura: Substantivu
Plural. Rio de Janeiro: Centro Cultural Banco du Brasil. São Paulo: Ed. 34,1996, p. 08.

3UNESCO. Cultura e Desenvolvimento. Objetivo Viver Melhor. Brasil, No
vembro 1996, ano 24, n' 11, p. 37.



sociedade e dos governos 4. Assim, um outro conceito de cllltura ganha signifi
cado, onde a mesma deixa de ser encarada como concessão do Poder Público,
como adereço, algo diletante, "peJfumaria" e privilégio de poucos, A Cultur:a
hoje deve ser vista sob a ótica da Cidadania.

Entender a cultura como direito de cidadania implica reconhecer que so
mos sujeitos históricos e culturais, produtores de cultura c, como tal, temos direi
to de criar, inventar, produzir, bem como de ter acesso aos bens culturais de
nossa sociedade e à memória coletiva, esteio de nossa identidade cultural.

Na verdade, a cultura não se reduz ao mundo dos eventos e do efêmero, ao
campo das artes e da erudição e às leis do mercado, como hoje apregoam os neolibe
rais de plantão. Omundo da cultura dizrespeito à totalidade das experiências sociais
e, neste sentido, interessa a todos como direito de cidadania. A filósofa e ex-secretá
ria de Cultura do Municipio de São Paulo, Marilena Chaui, tem toda a razão ao
aftrmar que: UA cultura não se reduz ao supérfluo, ti sobremesa, ao mundo oficial,
mas se realiza como um direito de todos os brasileiros, a partir do qual eles se
diferenciam, entram em conflito, recusam ou aceitam modelos, criam alternati
vas, tornam-se sujeitos l/a história: autores de sua própria memória." 5

Consideramos, pois, que Cultura é direito de cidadania, devendo, por
tanto, ser assegurada a todos os brasileiros, indistintamente. Desde a "Declara
ção Universal dos Direitos do Homem", da Organização das Nações Unidas
(ONU), de 1948, os direitos culturais foram erigidos à categoria de direitos filll
damentais da pessoa humana e, como direito, podem e devem ser exercidos e
exigidos quando necessário: "Toda pessoa tem o direito de participar livremen
te da vida cultural da comunidade, defruir as artes e de participar do processo
cie1lt(fico e de seus benefícios." (Artigo XXVII da Declaração Universal dos
Direitos do Homem).

Mas o que vêm a ser Direitos Culturais? Ou mais ainda, o que significa
Cidadania Cultnral?

1'01' nma Política de Cidadania Cultural
Na moderna teoria democrática, a noção de Cidadania está fundamentada

na definição legal de direitos e obrigações que a constituem e compreende os

4PARIA, Hamilton e SOUZA, Valmir. "Premissas e algumas Proposições para
uma Política de Cultura" in: Projeto Cultural para um Governo SustentáveL Revista
Pólis, n° 17,1994.

5Apud ESTANILAU, Lídia Avelar. "Memória Brasileira: este insaciável obje
to de desejo" in: Ciclo de Debates sobre Cultura e Memória: Perspectivas da Administra
ção Pública Brasileira Hoje. Brasília: ENAP, 1993, p. 23.



direitos e deveres civis, políticos e sociais'. No âmbito pos chamados direitos
sociais, encontram~seos culturais. Os direitos culturais são aqueles direitos que
o individuo tem em relação à cultura da sociedade da qual faz parte, que Não
desde o direito à produção cultural, passando pelo direito de acesso à cultura até
o direito à memória histórica. Esse conjunto de direitos integra a concepção de

Cidadania Cultural. Vejamos, pois, cada um de per si:
O direito de produção cultural parte do pressuposto de que todos os

homens produzem cultura. Todos somos, direta ou indiretamente, produtores de
cultura. É o direito que todo cidadão tem de exprimir sua criatividade ao produ
zir cultura.

O direito de acesso ou fruição à cultura pressupõe a garantia de que,

além de produzir cultura, todo individuo deve ter acesso aos bens culturais pro
duzidos por essa mesma sociedade.

Já o direito à memória histórica, como parte dessa concepção de Cida
dania Cnltnral, indica que todos os homens devem ter acesso aos bens materi
ais e imateriais que representem o seu passado, a sua tradição, a sua História. O

direito à memória 7 encontra-se consubstanciado nos bens culturais pertencentes

ao Patrimônio Histórico da sociedade.
Além desses direitos anteriormente explicitados, podemos acrescentar a

esse principio da Cidadania Cultural o direito à informação como condição
básica para o seu exercício e o direito à participação nas decisões públicas
sobre a cultura, por meio de conselhos e fóruns deliberativos, onde o cidadão
possa, através de seus representantes, interferir nos rumos da política cultural a
ser adotada, distanciada dos padrões do clientelismo e da tutela que, geralmente,

nOlteiam as políticas públicas no Pais '.
Pioneiramente, na atual Constituição Brasileira, o legislador constituinte

teve a sensibilidade politica de enquadrar na rol dos direitos fundamentais os
chamados direitos culturais e de exigir que o Estado garanta a todos os brasilei-

(jNeste sentido, consultar a obra clássica do cientista político MARSHALL, T.H.

Cidadania, Stntus e Classe Social. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1967, p. 63-64 e o
recente trabalho da sociólogaJELIN, Elisabeth. "Cidadania e Alteridade: o reconheci
mento da pluralidade" in: Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, nO 241
1996, p. 17.

7Neste sentido, consultar FERNANDES, José Ricardo Oriá, O Direito à Memó
ria: a proteção jurídica ao patrimônio histórico-cultural brasileiro. Disseltação de
Mestrado em Direito. Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, 1995.

ser CHAVÍ, Marilena. "Cultura Política e Política Cultural" in: Revista de
Estudos Avançados da USP. vaI. 09, n' 23. janeiro/abril 1995, p. 83.



ros o exercicio dos mesmos. Isto é evidente a partir da leit,!,a do art. 215, caput,
da CaJta Política de 1988: "O Estado garantirá a lodos o pleno exercfcio dos
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentiva
rá a valorizaçiio e a difustío das manifestações culturais."

No entanto, a dicotomia entre o "Brasil legal" e o "Brasil real" está tam
bém presente no campo da cultura. Embora seja considerado um avanço legal o
fato do reconhecimento constitucional aos direit~s culturais, ainda estamos mui
to aquém da efetiva realização do mandamento constitucional. Muito ainda pre
cisa ser feito para que, de fato, se democratize o acesso à cultura e aos bens
culturais a todos. Numa sociedade profundamente marcada por conflitos, con
tradições e desigualdades sociais, a cultura ainda constitui um privilégio.

Por sua vez, a falta de uma política cultural consistente e eficaz por parte
do Poder Públíco, aliada aos parcos recursos financeiros destinados ao setor, não
tem contribuído para uma real democratização de nossa cultura.

No ,rol das políticas governamentais, a cultura não tem sido prioridade,
tampouco nos discursos e ações programáticas dos diferentes pat1idos políticos.
Até mesmo partidos políticos ditos "progressistas" têm uma compreensão equi
vocada e distorcida da problemática cultural no Pais. Acreditam que a população
brasileira tem outras necessidades mais prementes (saúde, educação, transporte,
etc) que precisam ser urgentemente atendidas em detrimento da cultura. Esque
cem, no entanto, o papel transformador desta no desenvolvimento sócio-econô
mico do Pais e como instrumento possibilitador da melhoria da qualidade de
vida da população. Como bem acentua a socióloga argentina Beatriz Sarlo 9, o
tema da arte e da cultura ainda se encontra restrito aos especialistas e ao debate
intelectual de acadêmicos e, praticamente, ausente da agenda politica dos parti
dos e da sociedade em geral.

Recentemente, a Organização das Nações Unidas (ONU) publicou um
estudo mostrando que uma parte das situações de fome no mundo era em decor
rência da falta de alimentos ao alcance dos indivíduos, mas uma outra parte - e
uma parte bastante considerável- estava associada á falta de discernimento cul
tural, de tradição cultural dos hábitos alimentares. Neste sentido, para se contra
por ao discurso falacioso de que é preciso primeiro "matar aJame" dos brasilei

ros, essa pesquisa atesta que "cultura também enche barriga".
Em meio ao processo de globalização que estamos presenciando, coloca

mos algumas questões norteadoras para a definição de uma política para a área da

cultura em nosso Pais, que possibilite a afirmação de nossa identidade e cidadania.

<)Cf. SARLO, Beatriz. Cen~\s da Vida Pós-Moderna: intelectuais, arte e vídeo
cultura ua Argeutina. Rio delaneiro: Editora UFRJ, 1997, p. 08.



Pensamos, pois, que uma politica cultural para um lílrasil que se pretende
moderno e democrático há de pautar-se pela idéia motriz de que a cultura, que é
produzida coletivamente, deve constituir-se num direito coletivo, também, a ser
apropriado por todos os cidadãos indistintamente. Portanto, impõe-se que se cri
em meios e mecanismos eficazes para que o cidadão comum tenha direito à
cultura, tenha direito à memória coletiva e tenha condições de se apropriar dos
bens culturais que, normalmente, vêm sendo monopólio dos setores dominantes
da sociedade. Não se trata, tão-somente, de valorizar as manifestações popula
res, o folclore, o artesanato, entre outras fonnas de cultura popular. Tudo isso é
importante, mas consideramos que o caminho a ser trilhado é o de democratizar
o acesso à cultura a todos os segmentos sociais. Só assim estaremos contribuindo
para que os privilégios de classe numa sociedade capitalista como a nossa, mar
cada por profundas desigualdades e contradições, sejam diminuídos e se demo

cratize, de fato, o acesso aos bens culturais.
Hoje, no limiar de um novo século e milênio, temos a total convicção de

que, no Brasil, o alcance da plena cidadania passa necessariamente pelo exercí
cio dos direitos culturais. Somente a partir do momento em que todos os brasilei
ros, como cidadãos e não meros consumidores, passarem a usufruir os bens cul
turais é que se inicia o processo de construção de uma nova identidade, assenta
da na diversidade regional e na pluralidade de nossas matrizes étnicas.
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