
Política cultural do PT 

 

CULTURA PARA GARANTIR A DEMOCRACIA, A LIBERDADE, AFIRMAR A 

DIVERSIDADE E EFETIVAR DIREITOS 

 

Nesses dois anos de governo ilegítimo, artistas e fazedores de cultura foram 

criminalizados, instituições culturais foram censuradas, segmentos culturais foram 

abandonados ou perseguidos. Nesse período, cresceu a intolerância dos que não aceitam 

e suportam a liberdade e a diversidade de expressões artísticas e culturais. A cultura é 

um dos elementos constitutivos da própria democracia. Sem a realização da liberdade de 

expressão e da diversidade e sem o respeito a esses valores perdem-se as condições 

constituintes de uma sociedade democrática.  

 

Para garantir esse novo ciclo democrático de que o Brasil precisa, o programa para 

cultura tem o foco na retomada de políticas construídas entre 2003 e 2016, além da 

formulação de novos programas que possam atender as atuais demandas do setor e 

garantir o desenvolvimento cultural para toda a sociedade. No próximo governo do PT, 

a cultura inscrever-se-á em um novo modelo de desenvolvimento que proporcione 

consolidação da democracia em nosso país, mais qualidade de vida para todos os 

brasileiros e brasileiras e mais justiça social para o Brasil.  

 

Um novo ciclo de políticas públicas será construído por meio dos mecanismos de 

participação desenvolvidos pelo MinC. Para esse fim, é fundamental o diálogo com toda 

a comunidade cultural, tendo um olhar atencioso para todos os criadores, artistas e 

realizadores que foram beneficiados pelas políticas efetivadas em nossos governos e 

foram responsáveis pela criação de estéticas inovadoras e de formas originais de 

organização do fazer cultural. 

 

Os governos de Lula e Dilma deram prioridade para a área da cultura, com a ampliação 

da atuação do Ministério, a criação de políticas públicas como o Cultura Viva e o Fundo 

Setorial do Audiovisual, e o crescimento real do orçamento para cultura em mais de três 

vezes. Esse legado nos dá condições de enfrentar um dos principais desafios da 

construção desse novo ciclo de políticas públicas, que é a elaboração de um novo 

sistema de fomento: mais democrático, desconcentrado, territorializado e adequado à 



complexidade do campo. Além disso, para ativar toda a cadeia produtiva do setor, é 

compromisso de governo cumprir a recomendação da UNESCO e aumentar 

progressivamente os recursos para o MinC, visando alcançar a meta 1% do orçamento 

da União, assim como fortalecer o papel do Fundo Nacional de Cultura (FNC), 

garantindo o uso pleno de seus recursos sem contingenciamentos. Até o final do 

governo de Lula, os recursos para o FNC serão equivalentes aos disponibilizados para o 

incentivo fiscal. 

 

Consideramos o acesso pleno aos bens e serviços culturais como uma garantia de 

cidadania. Para efetivar esse direito, construiremos novos mecanismos de circulação dos 

bens culturais, enfrentando o monopólio das empresas que atuam no setor pela lógica 

estrita do mercado. As políticas culturais devem ser políticas de Estado e, por isso, 

iremos observar as Conferências e o Plano Nacional de Cultura e consolidar o Sistema 

Nacional de Cultura, garantindo repasses, fundo a fundo, para estados e municípios, 

além da desburocratização dos mecanismos de fomento para o setor. 

 

Implementaremos a Lei Cultura Viva, com um conjunto inovador de políticas nos 

territórios. O programa, que chegou a investir mais de R$ 100 milhões por ano, foi 

praticamente extinto pela gestão atual do Ministério da Cultura. Reorganizaremos as 

políticas setoriais com programas que apoiem e atendam as demandas específicas que 

atravessam todas as dimensões, expressões e processos culturais e artísticos, abarcando 

desde os agentes das culturas tradicionais, populares e regionais, até os realizadores da 

cultura digital. Fortaleceremos a FUNARTE, construindo uma Política Nacional para as 

Artes vigorosa e abrangente, em articulação com estados e municípios, tomando para a 

música, teatro, dança, circo e artes visuais o exemplo positivo da política do 

audiovisual. Também investiremos na consolidação de uma Política Nacional para o 

Livro, Leitura e Literatura. 

 

Aprofundaremos a política de desenvolvimento audiovisual conduzida pela Ancine, 

uma das mais robustas do mundo, garantindo que os investimentos do Fundo Setorial do 

Audiovisual promovam a diversificação dos produtores, com políticas afirmativas para 

mulheres e negros/as. Em diálogo com o setor, construiremos uma política para o vídeo 

sob demanda (VOD) que deverá garantir espaço e fomento para produção brasileira e 

independente, seguindo o exemplo bem-sucedido da política para TV por assinatura. Ao 



mesmo tempo, o governo do PT irá democratizar o acesso do público brasileiro à 

produção fomentada com recursos públicos. Retomaremos de forma ativa as políticas 

para o patrimônio e museus através do IPHAN e do IBRAM. Essas duas instituições 

serão dotadas das condições para que conduzam iniciativas amplas e diversificadas de 

proteção e promoção do patrimônio cultural e de fortalecimento da política nacional de 

museus. Também a Biblioteca Nacional, a Fundação Cultural Palmares e a Casa de Rui 

Barbosa devem receber investimentos proporcionais à sua imensa importância para 

memória, pesquisa e acervo da cultura brasileira. 

 

Reafirmaremos nosso compromisso com a Convenção da UNESCO sobre a Proteção e 

Promoção da Diversidade Cultural, construindo um ciclo de políticas que respondam 

aos direitos culturais dos povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos. O ambiente digital 

também requer políticas inovadoras de direito autoral, já que, hoje, plataformas online e 

gravadoras absorvem recursos que deveriam remunerar artistas e criadores brasileiros. 

Além disso, é preciso fortalecer e ampliar o acesso da população brasileira a bens e 

serviços culturais online. O futuro governo do PT irá afirmar também o caráter 

transversal da cultura como forma de ampliar a compreensão da sociedade brasileira 

sobre o papel da cultura e da arte tanto na construção de uma sociedade mais 

democrática quanto como um dispositivo para o desenvolvimento econômico e social 

do país. Para isso, assume o compromisso em intensificar o diálogo da cultura com 

outros campos, como a educação, a ciência e tecnologia, a comunicação, o esporte, a 

saúde, a economia e o turismo. No cenário global, fortaleceremos os mecanismos de 

inserção da cultura brasileira em sintonia com a presença altiva, ativa e soberana do 

Brasil no contexto das relações internacionais. 

 

O programa do PT compreende a cultura como um direito de todas e todos e como um 

campo de luta pelas liberdades individuais e contra o racismo, o machismo, a 

LGBTfobia, a intolerância religiosa e o avanço do conservadorismo no Brasil. A defesa 

do livre pensar e da nossa diversidade irá orientar todas as políticas do novo governo de 

Lula para a cultura. 


