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CULTURA E VALORIZAÇÃO DAS DIVERSIDADES 

DIRETRIZES DO PROGRAMA CULTURAL 

O Brasil tem como grande riqueza sua diversidade cultural. A cultura é direito 

humano fundamental, ela preserva a memória, transmite conhecimento, aumenta 

repertório e estimula a criação. A política cultural deve fomentar a produção e o 

acesso à cultura e à arte, em suas diversas manifestações e em interface com a 

educação. Deve, também, garantir a proteção do patrimônio histórico, para as 

presentes e futuras gerações.  

De acordo com pesquisa sobre hábitos culturais, os brasileiros gostam de ler, ir ao 

cinema, a shows de música, festas populares e feiras de artesanato. O acesso a es- 

paços e atividades culturais é uma das principais demandas dos jovens e precisa ser 

democratizado, chegando aos municípios e diferentes regiões das grandes cidades.  

Para democratizar o acesso a cultura, promoveremos a educação artística, transfor- 

mando a escola em espaço de ensino e difusão de arte e cultura e revitalizaremos os 

pontos de cultura.  

A produção cultural e artística será estimulada e apoiada, com a intensificação dos 

percursos de circulação de artistas pelo país, o fomento à produção cultural por 

meio de editais, bolsas e premiações e o estímulo à produção audiovisual. 

Promoveremos a diversidade das expressões culturais, valorizando os detentores de 

conhecimentos tradicionais, como os mestres de cultura popular, do maracatu, do 

bumba-meu-boi, artesãos, bordadeiras, entre outras.  

A proteção do nosso patrimônio cultural é fundamental para garantir a memória de 

nossos povos, para que as presentes e futuras gerações conheçam sua ancestralidade, 

história, costumes e tradições. A política de preservação do patrimônio abrange o 

patrimônio natural e o conhecimento científico. Nos comprometemos a oferecer 

condições de funcionamento a museus, arquivos e bibliotecas; valorizar os registros 



escritos, sonoros e visuais de tradições orais e da produção contemporânea; e reali- 

zar tombamentos, a preservação e revitalização ambiental.  

A economia criativa é a fusão da economia da cultura com a economia do conheci- 

mento. Abrange diversos setores, como artes visuais, artes cênicas, games, software, 

moda, design e arquitetura. O uso de novas tecnologias é crescente na promoção 

do acesso e na difusão da produção cultural. Para desenvolver e estimular este setor 

econômico é preciso investir na formação profissional, promover a organização de 

redes, oferecer apoio a startups, diminuir burocracia e ampliar o acesso à crédito.  

Com a crescente digitalização de filmes, fotografias, músicas e livros, é necessário 

explorar as possibilidades das novas tecnologias na promoção do acesso e na difusão 

da produção cultural, em especial no campo da economia colaborativa.  

Assumimos o compromisso com a plena garantia do direito à liberdade de 

expressão que será promovido e respeitado em todas as suas dimensões, incluindo a 

liberdade de imprensa e o direito à comunicação, direito de cada cidadão de 

informar, se informar e ser informado.  

 


