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A cultura, para nós trabalhistas, tem um sentido especial. É através dela que se forja a 

identidade nacional, tão fomentada pelos diversos teóricos das mais variadas vertentes e 

sintetizada, a partir de uma perspectiva e de uma ótica democrático-popular e 

nacionalista, por Darcy Ribeiro. Entendemos que a cultura não é apenas a expressão 

meramente artística expressa no cotidiano das pessoas, mas ela se constitui 

permanentemente e principalmente como um meio de se fazer política e, como tal, 

objeto de ininterrupta disputa ideológica. 

 

Em meio a um desenvolvimento socioeconômico desigual, na condição de país 

periférico e em desenvolvimento, o Brasil tem em seu povo o seu maior ativo e 

potencial. Sem dúvidas, o povo brasileiro é um povo inventivo e talentoso, na mistura 

de etnias e de segmentos sociais. De brancos, ameríndios, negros e pardos, passando por 

cristãos católicos e evangélicos, espíritas, ateus e praticantes de outros credos e 

confissões e seguindo a brasileiros de orientação heterossexual ou LGBT, o povo 

brasileiro tem uma série de códigos e valores compartilhados, com a sua riqueza 

multicultural expressa em vários rincões do nosso país. 

 

Os embates permanentes na História do Brasil, desde a Era Colonial até o pós-golpe de 

2016, residem na disputa entre a valorização de uma identidade genuinamente nacional 

com o seu viés popular e a aposta da introjeção passiva da cultura hegemônica 

(europeizante ou estadunidense) como o molde “ideal” para a assimilação cultural 

imposta por parcelas majoritárias. As disputas entre estes modelos, em muitos 

momentos, tiveram uma influência fundamental nos rumos políticos do Brasil – e 

principalmente em momentos críticos. De forma que uma arte engajada que democratize 

a cultura em todos os aspectos ao povo se torna uma ameaça sem precedentes às classes 

dominantes, até porque a cultura é imaterial. 

 



A cultura de resistência do povo brasileiro sempre foi o mote de afirmação do país e foi 

dela que houve a popularização do samba, do pagode e, inclusive, do funk. Igualmente, 

o caráter inventivo do brasileiro através do futebol, conferindo a ele o elemento de 

unidade e de identidade nacional, seria uma das marcas populares expressas através das 

manifestações culturais. Da expressão dos povos nordestinos através do forró, do 

arrocha e do axé, passando pelo olhar popular das expressões gaudérias no Sul do Brasil 

e seguindo pelo Brasil sertanejo, caipira e amazônida, o povo brasileiro sempre postulou 

um papel avançado na afirmação de sua identidade. Aliás, a afirmação do povo 

brasileiro através da cultura não apenas se deu diante da sua resistência face à cultura 

imposta pelas classes dominantes, mas principalmente a partir do perfil criativo de 

nosso povo. 

 

A Cultura é um Direito Social e como tal deve ser exercida em toda a sua plenitude. Ela 

está salvaguardada na Constituição e é dever do Estado promover os meios para que a 

Cultura seja amplamente democratizada ao povo brasileiro, nas mais diferentes facetas e 

respeitando as peculiaridades regionais. Em um país com o povo cioso do seu papel, 

não há qualquer espaço para o capitalismo exercer o seu papel predatório em impor 

modelos para a produção. A cultura, para os trabalhistas, é elemento essencial e 

estratégico de afirmação do povo brasileiro, na sua expressão mais transversalizada, 

perpassando desde a ampla produção acadêmica até a vertente artística, onde o Brasil se 

afirme como uma nação soberana com um povo culto, talentoso e inventivo. 

 

Um povo com acesso à Educação e Cultura é, sem dúvida, uma ameaça às oligarquias 

vigentes. Para nós, trabalhistas, a Cultura deve ser incentivada desde o Ensino 

Fundamental, com uma Escola em Tempo Integral dinâmica, democrática, inclusiva, 

popular e que fomente a cada um dos brasileiros a consciência do seu papel como 

cidadão brasileiro – com aulas de arte, música, literatura e incentivo aos novos talentos 

com concursos de poesia, crônicas, contos, pintura e música. O Estado, ao promover 

este papel, obstaculariza o papel deletério dos grandes conglomerados empresariais que 

monopolizam as artes e que nem sempre atuam em prol do interesse nacional-popular. 

 

Em meio a uma sociedade de consumo que exclui grande parte do povo brasileiro, como 

democratizar a cultura como um bem permanente e como incentivar os novos talentos? 

Qual o papel estratégico do Estado em um novo Projeto Popular de Nação? 



 

Para nós, trabalhistas, o Ministério da Cultura terá centralidade, com oferta de bens e 

serviços culturais direcionados ao povo brasileiro, com ampla inclusão econômica e o 

pleno fortalecimento do pertencimento da nossa gente como promotores da 

emancipação do país. A cultura é, sem dúvidas, o elemento de libertação nacional contra 

as amarras do subdesenvolvimento e da baixa autoestima que as classes dominantes 

tentam impor ao povo para manterem o seu domínio político e socioeconômico. 

 

Para isso, defendemos: 

 

1   Investimento na democratização do acesso, na fruição e na expansão do consumo de 

bens e serviços culturais:  

 

- Implementação de políticas que ampliem e popularizem o acesso à cultura e ao lazer, 

criando espaços de fomento, desenvolvimento e interação, e valorizando os espaços já 

existentes, principalmente nas periferias;  

 

- Implementação dos objetivos e estratégias da Política Nacional de Inclusão Digital 

com vistas a promover a infraestrutura para acesso à internet, com a implantação de 

banda larga para todos. 

 

2   Estímulo às manifestações culturais que propiciam a inclusão social e a cultura 

periférica de rua, como as danças, grafites e slams. 

 

3   Estímulo às manifestações e à disseminação da cultura afro-brasileira, incluindo o 

respeito às diretrizes da Lei 10639/2003, com o ensino sobre a História e a Cultura 

Afro-Brasileira. 

 

4   Estímulo à produção cultural e criativa de baixo impacto ambiental. 

 

5 Estímulo às diversas atividades da chamada economia criativa, que vem se 

constituindo em um importante ramo da atividade econômica e de criação de empregos 

para os jovens em atividades que contribuem para a melhoria de seu bem-estar. 

 



6   Preservação e ampliação de nosso patrimônio artístico-cultural. 

 

7   Estabelecimento de uma política e um marco regulatório para a cultura e as artes no 

Brasil, de modo a consolidar em um único instrumento legal todos os aspectos 

regulatórios deste importante setor para a economia brasileira. Criação do Fundo de 

Investimento à Cultura (FIC), que dê oportunidade aos novos talentos no campo da 

escrita e das artes em geral. 

 

8   Estabelecimento de um sistema federativo de gestão da política cultural, 

descentralizado, capaz de garantir maior eficiência (evitando sombreamentos de 

funcionários e custos), maior capilaridade, maior adequação às realidades locais e, 

sobretudo, maior capacidade de cumprir sua missão nacional, evitando a concentração 

de recursos nos estados e cidades (as capitais do Sudeste) que já concentram a maior 

parte do investimento privado. 

 

9   Facilitação e promoção de parcerias, coproduções e mitigação de riscos intrínsecos à 

produção cultural em todas as suas esferas.  

 

10   Aperfeiçoamento dos objetivos e alcance da Lei Rouanet, precedido de amplo 

debate com a classe artística e voltado ao interesse nacional-popular. A Lei Rouanet 

deve estar submetida aos interesses estratégicos do Estado, visando a democratização da 

cultura ao povo nos mais diferentes rincões do país. 


