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Resumo: O Brasil é um país marcado por conter diversos sistemas como forma de 

implementação de políticas públicas. Tendo por base um dos sistemas existentes, o 

Sistema Nacional do Meio Ambiente, buscar-se-á estudar o pretendido Sistema 

Nacional de Cultura e sua compatibilidade dentro da realidade social brasileira e do 

ordenamento jurídico pátrio. A partir de pesquisas doutrinárias e bibliográficas, conclui-

se que a implementação do Sistema Nacional de Cultura é um grande passo em prol da 

efetivação dos direitos culturais, no entanto, em razão da complexidade dos bens a 

serem regulamentados por tal sistema deve-se buscar uma estrutura complexa que seja 

capaz efetivar todos os direitos pertencentes ao mundo cultural. 
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Introdução 

Quando pensamos em meio ambiente imediatamente relacionamos a idéia de 

meio ambiente natural. No entanto, o meio ambiente é formado não só pelo meio 

ambiente natural, mas também pelo meio ambiente artificial, do trabalho e o cultural. 

Por meio ambiente cultural pode-se entender aquele formado pelo patrimônio 

histórico, artístico, paisagístico, ecológico, científico e turístico e constitui-se tanto de 

bens de natureza material, a exemplo dos lugares, objetos e documentos de importância 

para a cultura, quanto imaterial, aqueles que representam os costumes de um povo, a 

exemplo dos idiomas, das danças, dos cultos religiosos e dos costumes de uma maneira 

geral (SILVA, 2003, p.23). Habitualmente verifica-se a confusão entre meio ambiente 

artificial e cultural, mas são distintos uma vez que este se destaca pelo valor 
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representativo da história e costume de cada povo, tendo uma valoração especial. Desta 

forma, percebemos uma intrínseca relação entre meio ambiente e cultura.  

 As breves definições aqui expostas sobre meio ambiente e cultura apenas tem 

como intuito delimitar o âmbito de atuação dos sistemas a serem estudados, ou seja, o 

Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), que tem por função a proteção do 

meio ambiente em todas as suas formas e o pretendido Sistema Nacional de Cultura 

(SNC).  

A pesquisa tem como ímpeto a análise do SISNAMA, instituído pela lei n° 

6.938, de 31 de agosto de 1981, em contraste com o SNC, ainda em fase de planos e 

formulações, estando em trâmite no Congresso Nacional a Proposta de Emenda 

Constitucional (PEC) nº416/2005, que irá o instituir.  

Sendo de primordial importância que a estruturação do Sistema Nacional de 

Cultura se dê de uma maneira coerente e que possibilite a real inserção e promoção da 

cultura em seus diversos aspectos, faz-se necessário um estudo pormenorizado de todos 

os pontos que vêm sendo agregado ao referido sistema.  

1 Direitos Culturais e o pretendido Sistema Nacional de Cultura (SNC) 

Direito e Cultura estão intrinsecamente interligados, sendo o Direito uma 

manifestação cultural o mesmo dependerá diretamente da sociedade que regulamenta. 

Entretanto, o estudo ora pretendido não requer aprofundar na influência da cultura no 

direito (culturalismo jurídico), ao contrário, pretende-se analisar como o direito 

influência na proteção e efetivação dos direitos culturais. 

No campo jurídico a definição do que vem a ser cultura é tarefa de difíceis 

proporções, pois sempre foi algo esquecido pelos juristas, que acreditavam estar o 

conceito imbuído nas determinações legais dos direitos culturais. No que pese a 

problemática quanto à conceituação do termo cultura e direitos culturais, não há mais 

dúvidas quanto à classificação de tais direitos, tendo a Constituição Federal os elevado a 

direitos fundamentais, não restam dúvidas, pois, quanto a sua inserção no rol dos 

direitos fundamentais. Neste sentido é que Francisco Humberto Cunha Filho (2000, 

p.41) afirma que tais bens devem ser assim considerados em razão da proteção especial 

emanada pelo ordenamento jurídico, bem como pela aplicabilidade imediata referente à 

eficácia jurídica. Salientando, ainda, que a constituição reservou uma seção específica à 

cultura (formada pelos arts.215 e 216), e que embora tal seção esteja fisicamente 

distante do art.5° (verdadeiro compêndio dos direitos fundamentais), isso não afasta o 

status de norma fundamental, até mesmo porque não é a posição “topográfica” do artigo 



dentro da norma que insere nessa os aspectos valorativos e peculiares do objeto a ser 

tutelado. Da mesma forma ocorre com o meio ambiente, que embora previsto no artigo 

225 da CF/88 é inegável sua “fundamentalidade”. 

A previsão constitucional de garantia de acesso à cultura é um grande avanço, 

embora a sua normatização venha se dando de maneira paulatina. Passando o Estado a 

ser considerado promotor das políticas culturais caberá a ele o dever de proporcionar o 

acesso e a proteção dos bens, cabendo, ainda, incentivar a transmissão de saberes que 

deverá ser feita pela população sobre sua livre iniciativa, não podendo haver 

interferência estatal. Aqui encontra-se uma das diferenças entre as políticas culturais e 

demais ramos, é preciso deixar o povo livre para exercer as manifestações culturais que 

acharem pertinentes, cabendo ao Estado uma atitude negativa de abster-se de qualquer 

interferência, devendo agir somente como forma de fomentar a cultura. Já nas demais 

áreas, em especial no Meio Ambiente, o Estado é o principal promotor das ações 

tendentes a proteção ambientais, sendo obrigação dele as prestações positivas em prol 

da natureza. 

Embora nas demais constituições brasileiras sempre houvesse manifestações 

referentes à cultura, nem sempre tais manifestações vieram de maneira explícita, na 

maioria das vezes o termo cultura era utilizado de maneira restrita ou abordando 

aspectos relativos à cultura básica, no entanto, o constituinte de 1988 sabendo da 

importância de manutenção de uma identidade social, bem como da necessária proteção 

aos bens históricos, paisagísticos e manifestações dos mais diversos tipos, trouxe 

expressamente a proteção aos direitos culturais.  

O governo Lula, desde 2002, reconhecendo a importância e utilidade dos direitos 

culturais, vem estudando formas de delinear uma política cultural consistente e eficaz, 

para abranger toda a política cultural a nível federal. Dessa forma, surgiu a proposta de 

emenda constitucional (PEC) nº416/2005 que visa instituir o ora mencionado Sistema 

Nacional de Cultura (SNC). 

Referido Sistema terá como ímpeto a institucionalização das políticas culturais, 

através da implementação de uma política nacional de cultura e por meio de um modelo 

de gestão compartilhada. Como objetivo, tem a formulação e a execução de políticas 

públicas de cultura, democráticas e permanentes através do pacto a ser realizado entre 

os diversos entes federados.  

Como princípios regentes do sistema, ter-se-á o da diversidade de expressões 

culturais, universalização do acesso aos bens e serviços culturais, fomento à produção, 



difusão e circulação de conhecimento e bens culturais, cooperação entre os entes 

federados, integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações 

desenvolvidas, complementaridade nos papéis dos agentes culturais, transversalidade 

das políticas culturais, autonomia dos entes federados, transparência e 

compartilhamento de informações, democratização dos processos decisórios com 

participação e controle social, e a descentralização articulada e pactuada da gestão, 

recursos e ações. 

Terá como órgão gestor e coordenador o Ministério da Cultura em âmbito 

nacional e nos demais entes a gestão ficará a cargo das respectivas secretarias, havendo 

um órgão gestor em cada esfera do governo. Além dos órgãos gestores haverá o 

Conselho de Política Cultural, Conferências de Cultura, Planos de Cultura, Sistemas de 

Financiamento à Cultura, Sistemas Setoriais de Cultura, Comissões Intergestores 

Tripartite e Bipartite, Sistemas de Informações e Indicadores Culturais e Programa 

Nacional de Formação na Área da Cultura. Cada um desses órgãos com uma função 

auxiliar na execução das políticas públicas. 

No que se refere ao financiamento das políticas culturais, atualmente, a política 

de financiamento consiste no orçamento do Ministério da Cultura, recursos provenientes 

da Lei Rouanet (responsável pela instituição do Programa Nacional de Incentivo à 

Cultura – PRONAC, que institui mecanismos de fomento através do Fundo Nacional de 

Cultura, Mecenato e os Fundos de Investimentos nas Artes), e ainda através do Fundo 

Setorial do Audiovisual e os Fundos de Financiamento da Indústria Cinematográfica 

Nacional. Já para o Sistema Nacional de Cultura pretende-se a elaboração de um 

sistema de financiamento reforçado e permanente, que deverão ser fortalecidos pelo 

incremento da renúncia fiscal, fundos de investimentos nas artes, e o possível Programa 

Federal de Fomento e Incentivo à Cultura (PROFIC – que ainda está sendo analisado 

para implementação), além dos critérios de partilha e de transferência de recursos entre 

os entes. 

A proposta de instituição de um Sistema Nacional de Cultura deve ser vista 

como um instrumento de suporte para a diversidade cultural, de modo que sua 

estruturação deverá ser pautada em um modelo misto que se encaixe nos complexos 

contornos em que se dá a cultura, não podendo haver uma padronização sob pena de 

haver um engessamento da cultura e uma massificação nacional.  

Deve-se ter em mente que a diversidade cultural, característica do Brasil, 

formado por diversas etnias é uma das riquezas que compõem nosso país, não devendo 



haver uma padronização sob o falso argumento de necessidade de unidade cultural para 

caracterização de uma nacionalidade. Afinal, temos uma cultura brasileira ou culturas 

brasileiras? Independentemente da opção pela pluralidade ou singularidade do termo, 

deve-se buscar a proteção de todas as formas culturais existentes no país. O Brasil, 

sendo um país de proporções continentais e tendo em sua história uma povoação 

caracterizada pela miscigenação de raças, possui as mais diversas manifestações, não 

havendo como mencionar ou valorar quais dessas são ou não prioritárias, cada uma 

possui um valor intrínseco per si.  

2 Tutela Normativa dos bens ambientais e o Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(SISNAMA) 

O meio ambiente, habitat natural da espécie humana e de diversas outras formas 

de vida foi elevado à bem de uso comum do povo pela Carta Política de 1988, que por 

essa razão, ficou mundialmente conhecida por Constituição “verde”.  

Embora o meio ambiente seja formado pelo meio ambiente natural e demais 

espécies (artificial, do trabalho e cultural), e tendo a proteção ambiental abrangido todas 

essas formas, a preocupação primordial era com a defesa do meio ambiente natural. Isso 

acontece, em geral, até os dias de hoje, pois a definição doutrinária de meio ambiente é 

pautada em uma visão técnica, utilizando critérios físico-biológicos. Nesse sentido o 

meio ambiente é considerado, “a combinação de todas as coisas e fatores externos ao 

indivíduo ou população de indivíduos em questão” (MILARÉ, 2005, p. 99), sendo esses 

fatores constituídos dos seres bióticos e abióticos e suas interações, bem como segundo 

uma visão jurídica, na qual o meio ambiente é constituído do patrimônio natural e das 

relações com e entre os seres vivos. 

No entanto, o meio ambiente não consiste apenas no meio ambiente natural, 

conforme o conceito legal esposado pela Lei nº 6.938/81. Embora haja a categoria 

específica acerca do meio ambiente cultural, os direitos culturais surgiram como uma 

aliada na proteção do patrimônio histórico da humanidade. A vertente de preocupação 

dos direitos culturais amplia a proteção desta espécie uma vez que o direito cultural se 

preocupa mais com a questão relativa à memória coletiva e transmissão de saberes, e 

não com o meio ambiente per si, pelo fator físico que este representa. O surgimento do 

meio ambiente cultural e também dos direitos fundamentais ditos Direitos Culturais, 

foram uma grande conquista na proteção dos bens imateriais, bens esses dotados de 

elevados valor social por serem representativos da história e vida de um povo. 

No que diz respeito ao objeto de estudo da presente pesquisa, já se faz 

perceptível que a implementação do SNC será intrinsecamente interligada a atuação do 



SISNAMA, embora com atuações distintas, ambos os sistemas terão um papel 

fundamental na difusão, proteção e conservação da cultura e dos locais onde os mesmos 

foram e serão realizados (meio ambiente cultural). 

A Lei nº 6.938/81, recepcionada pela Ordem Constitucional de 1988, instituiu a 

Política Nacional do Meio Ambiente, além de definir os contornos do Sistema Nacional 

do Meio Ambiente (SISNAMA), trazendo a estruturação de seus órgãos. Embora traga 

em seu bojo referida estruturação, a lei reserva poucos artigos para tal finalidade. 

Conquanto a Lei faça uma simples previsão do sistema, essa previsão, por si só, 

confirma a complexidade da gestão ambiental em país de contornos continentais como o 

Brasil. 

É mister ressaltar que o fato de a lei ser anterior a Constituição de 1988 pode 

explicar a superficialidade e ausência de compatibilidade entre o SISNAMA real e o 

SISNAMA legal. Assim como ocorre com o Sistema Único de Saúde (SUS) 

verificamos a existência de diferenças entre o real e o formal, pois o que está legalmente 

escrito não coincide com o que de fato ocorre (MILARÈ, 2005, p.446). 

A estrutura do SISNAMA abrange todos os entes da federação, além de 

fundações públicas, e ainda, a participação popular institucionalizada. É formado por 

um órgão superior, o Conselho do governo; órgão consultivo e deliberativo, o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA); órgão central, representado pela a Secretaria 

do Meio Ambiente da Presidência da República; órgãos executores, Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA) e o Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (Instituto Chico Mendes); órgãos seccionais, formados 

por integrantes da Administração Pública Federal direta e indireta, fundações instituídas 

pelo poder público, bem como entidades de nível estadual e os órgãos locais, 

representados por entidades municipais. 

Prevê ainda a possibilidade de normatização suplementar por parte dos Estados, 

bem como dos Municípios, desde que observados as normas e padrões federais e 

estaduais. 

Além da indicação dos órgãos que compõem o sistema o legislador previu as 

competências específicas do CONAMA, não adentrando especificamente nas dos 

demais órgãos, fazendo apenas um breve relato da função de cada um.  

A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, além de instituir o Sistema 

Nacional do Meio Ambiente, estabeleceu diretrizes gerais acerca das políticas a serem 

adotadas pelo governo na defesa do meio ambiente. No que pese a relevância de tal 



norma, é preciso destacar sua superficialidade, pois uma norma de tamanha importância, 

e que institui todo um sistema de proteção de determinado setor de um país, possuir 

apenas vinte e um artigos, realmente deixa a desejar, precisando de diversas 

complementações. Note-se que não se está defendendo aqui a inflação legislativa que 

freqüentemente se vê ocorrer no Brasil, e nem apoiando a criação de leis gigantescas 

sem nenhum conteúdo, mas quando se fala de uma norma que institui um sistema de 

nível federal, que deverá abranger todos os entes federados da nação, é preciso uma 

maior cautela e que seja elaborada uma lei com detalhamentos minuciosos para que 

possa realmente realizar seus fins e para que não haja discrepâncias ou conflitos de 

atribuições.      

Nem mesmo a menção a algum princípio norteador do sistema o legislador se 

deu o cuidado de fazer. Tendo a lei ora analisada sido promulgada em uma época 

ditatorial e em razão das pressões ambientalistas oriundas da crise ecológica que 

permeava o mundo, tem-se a impressão que a elaboração da norma não teve um cuidado 

salutar na formulação do sistema, mas tão somente a formalização, sem uma maior 

preocupação com o eficaz funcionamento do mesmo. 

Contudo, o fato ter sido promulgada anteriormente a Constituição não diminui 

em nada sua importância, contrário senso, quando a Constituição estabelece como 

direito fundamental de todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

faz com que referida norma, e referido sistema, ganhem maior visibilidade e maior 

consistência, precisando, mais do que nunca, de um pleno funcionamento. 

A superficialidade antes mencionada é confirmada com a pesquisa sobre o tema, 

onde os diversos manuais de direito ambiental sequer destacam-no, reservando poucos 

parágrafos para transcrever os ditames legais. Na prática, a Lei nº. 6.938/81 é 

complementada por algumas resoluções do CONAMA, um dos órgãos do SISNAMA, o 

que auxilia no melhor funcionamento do sistema. Válido salientar que mesmo que seja 

superficial a estrutura, ela é capilar, abordando todos os organismos político-

administrativos que formam a federação brasileira, sendo justo dar os merecidos louros 

ao legislador que previu a necessidade de um sistema que abrangesse toda a federação. 

O Sistema não possui personalidade jurídica própria, sendo estas conferidas aos 

seus órgãos. Èdis Milaré (2005, p.448) apontando sua abstratividade o define como um 

misto de abstração e concretude, afirmando, ainda, que não se trata efetivamente de um 

sistema jurídico peculiar, tendo uma alma sem corpo próprio embora anime tantos e 

variados órgãos. Por essa pequena crítica já se pode perceber que o SISNAMA não 



serve como modelo padrão para formação de demais sistemas, posto que deixaria a 

desejar por não haver uma consonância entre o que se tem na lei e o que ocorre de fato. 

Para entender o funcionamento de qualquer sistema é importante esclarecer sua 

lógica de funcionamento, no presente caso constitui-se em organismo multifacetado 

com inúmeras atribuições, embora em alguns momentos haja órgãos que se sobressaiam 

em determinadas atividades, o SISNAMA tem por objetivo as funções de fiscalização, 

execução e fomento de atividades relacionadas a proteção e recuperação do meio 

ambiente. Diferentemente do SUS, com sua lógica predominantemente obrigacional, 

devendo o Estado fornecer atividades de saúde a população, e também do futuro SNC 

que será um sistema pautado no fomento, sob pena de invadir a esfera de liberdade 

individual do cidadão/artista, o SISNAMA possui a peculiaridade de exercer múltiplas 

funções, razão pela qual sua regulamentação de maneira abstrata pode gerar conflitos 

capazes de dificultar ou até mesmo impedir a efetiva proteção ambiental.  

Sobre a necessidade de uma articulação coerente entre os entes federativos, 

Maria Luiza Machado Granziera (2009, p. 547) afirma que a característica fundamental 

do SISNAMA é a coordenação das ações ambientalistas e de seus componentes, 

salientando que sem a devida coordenação poderá haver superposição de atribuições, 

capazes de gerar lacunas na atuação do Poder Público. Eis a grande questão relaciona a 

crítica voltada à superficialidade da norma instituidora, uma vez havendo as 

especificações de cada órgão não haveria como o gestor público escapar da aplicação da 

norma, devendo respeitar os princípios constitucionais da administração pública, em 

especial o da legalidade. Embora haja quem acredite ser o SISNAMA bem estruturado, 

sendo sua falha decorrente de ausência de vontade de política, pode-se perceber que 

com uma legislação mais concisa não haveriam “brechas” auxiliando aos maus políticos 

e prejudicando a preservação ambiental.  

Convém tecer alguns comentários acerca da discrepância entre o SISNAMA 

formal e o real, conforme mencionado acima. Logo no início do estudo do sistema 

verifica-se a primeira divergência que diz respeito ao seu órgão de cúpula, que segundo 

a lei seria o Conselho Superior, órgão este responsável em assessorar a presidência da 

república, mas na realidade não há atuação desse órgão tendo essa função sido 

“usurpada” pelo CONAMA, já que por não existir órgão hierarquicamente superior não 

podemos falar em delegação de competências. Este, na realidade é definido como o 

segundo órgão mais importante na estrutura escalonada pela lei, na realidade, assume 



um papel de maior destaque sendo responsável por inúmeras atribuições (art.8º, Lei 

nº6938/81). 

Em razão dessas falhas já previstas na consolidação do SISNAMA, ainda em 

2003, visando diminuir tal problemática foi lançado uma Proposta de Lei 

Complementar (PLP nº12/2003) que viesse a regular as competências estabelecidas 

pelos incisos VI e VII do art. 23 da Constituição Federal, porém, referida PLP continua 

em discussão nas casas parlamentares, estando com a pauta trancada para discussões 

desde junho de 2009. 

Conquanto haja normas constitucionais e infraconstitucionais que possuem 

como objetivo precípuo a defesa do ambiente, essa proteção não vem se efetivando. 

Contudo, a ineficácia da proteção ambiental no Brasil carece mais pela falta de 

aplicabilidade das normas, do que a ausência das mesmas. Nesse sentido, para que não 

venha a ocorrer o mesmo com as normas relativas aos direitos culturais é salutar a 

importância de se formular um sistema adequado a realidade social do país e que seja 

capaz de suprir a demanda cultural de maneira satisfatória, razão pela qual se busca 

aprofundar o estudo como forma de auxilio na superação de possíveis falhas quando dá 

estruturação do SNC. 

3 SISNAMA x SNC – Semelhanças e distinções (quadro comparativo)  

Para iniciar, convém definir o objeto de delimitação de cada um dos sistemas. 

Embora haja a ligação inicialmente referida em relação ao meio ambiente cultural, os 

sistemas irão tratar de objetos distintos, porém interligados. A primeira grande distinção 

quanto aos sistemas ora estudados está exatamente na definição do objeto ou política a 

ser gerida pelo respectivo sistema. Embora haja um limiar estreito de ligação entre o 

meio ambiente e a cultura, trata-se de coisas distintas.  

O SISNAMA tem como finalidade a criação de uma rede de agências 

governamentais nos diversos níveis da federação (GARCIA; THOMÈ, 2009, p.85), 

visando assegurar a proteção e a melhoria da qualidade ambiental em todos seus 

aspectos, enquanto que o SNC irá proporcionar a formulação e manutenção de funções 

relativas à gestão e formulação de políticas públicas participativa a nível federal, 

tratando-se de um verdadeiro plano nacional de desenvolvimento cultural (MEIRA; 

GAZZINELLI, 2006, p.19). 

O meio ambiente composto pelos diversos aspectos acima citados (natural, 

cultural, artificial e do trabalho), possui uma definição legal (embora essa não 

compreenda toda sua extensão), o que facilita a formulação das políticas a serem 



realizadas. Quando nos referimos à cultura a realidade é distinta, não há como 

estabelecer em apenas algumas palavras o que viria a ser considerado cultura, e em 

razão da complexidade que envolve o tema é que surge a dificuldade para se estabelecer 

parâmetros sistematizados. 

Em termos de estrutura o SISNAMA irá apresentar um aporte formado por pelos 

três níveis de governos (União, Estados e Municípios), a Sociedade Civil e o setor 

empresarial, (estes através da participação em órgãos como o CONAMA). De forma 

semelhante teremos a estrutura atualmente sugerida para o SNC, onde se pretende 

estabelecer a participação popular de maneira institucionalizada de modo a democratizar 

as decisões referentes à cultura. Portanto, ambos os sistemas baseiam-se em funções 

tripartites e participação popular. Além disso, a estrutura do Sistema Nacional de 

Cultura destaca-se pela descentralização, que será a mola estrutural principal, onde 

todos os entes da federação irão possuir funções próprias, sendo o município o ente que 

possui a maior quantidade de funções, já que está mais próximo da comunidade e 

conhecendo melhor seus anseios, bem como oferecendo de maneira mais rápida os bens 

e serviços culturais. 

O SNC apresenta vários elementos constitutivos, quais sejam: Órgãos gestores 

da cultura, Conselhos de política cultural, Conferências de cultura, Planos de cultura, 

Sistemas de financiamento à cultura, Sistemas setoriais de cultura, Comissões 

intergestores tripartite e bipartite, Sistemas de informações e indicadores culturais e 

Programa nacional de formação na área cultural. 

Ainda com relação às bases estruturais, vimos que dentro do SISNAMA o 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) é órgão de destaque por ser 

responsável por inúmeras atribuições de gerenciamento do sistema, tendo assumido uma 

posição de relevo no que concerne às políticas ambientalistas. Referido órgão conta com 

a participação popular paritária como forma de democratizar o acesso as decisões em 

matéria ambiental. No mesmo caminho temos a instituição do Conselho Nacional de 

Política Cultural (CNPC), que deverá ser uma instância colegiada e permanente de 

caráter consultivo e deliberativo, integrante da estrutura básica do Ministério da Cultura, 

tendo como finalidade o acompanhamento da execução, fiscalização e avaliação das 

políticas públicas da cultura. Como se viu a instituição de um Conselho Nacional de 

Políticas Culturais, nos mesmos moldes do Conselho Nacional do Meio Ambiente, 

propiciará a efetiva participação popular nas matérias concernentes à cultura, sendo este 

diálogo entre governo e sociedade de extrema importância para concretização do 



sistema. Assim sendo, um dos pontos favoráveis que poderia servir como paradigma 

para o SNC seria o funcionamento e formação do CONAMA. 

Uma crítica que merece ressalva e coloca em contraponto ambos os sistemas, é 

no que concerne à divisão das competências. Quando nos referimos à competência 

ambiental há uma celeuma doutrinária acerca da competência dos municípios para 

legislar. Os adeptos da corrente que defende a competência municipal para legislar, 

fundamentam sua posição na norma prevista no art.30, I da CF/88, que estabelece ser de 

competência dos municípios a legislação de assuntos de interesse local. Devendo ser 

aplicado o principio da predominância do interesse ter-se-ia a definição de qual ente 

compete legislar, no entanto, como definir o que seria de interesse local? Em razão do 

caráter transfronteiriço e holístico dos bens, direitos e interesses ambientais, torna-se 

difícil a tarefa de estabelecer critérios objetivos para delimitar o que seria de interesse 

local. Inversamente com que ocorre ao meio ambiente, as políticas culturais formuladas 

pelo SNC terão no município um espécie de ancora, posto que por serem as estruturas 

administrativas mais próximas dos cidadãos possibilitarão o exercício de uma atividade 

cultural mais intensa. 

Tanto o SISNAMA como SNC tem sua mecânica de funcionamento pautada na 

divisão tripartite de competência. Embora a competência legislativa em matéria 

ambiental seja questionada por alguns, é válido ressaltar que a discussão apresentada 

refere-se tão somente a competência legislativa, não abrangendo a competência 

material. Essa é comum a todos os entes por força da previsão constante no art. 23 da 

CF/88. 

Em relação à matéria de cunho cultural, também há uma problemática em torno 

das competências, mas em aspectos distintos. A dificuldade aqui encontrada pauta-se na 

definição das competências e repartições de funções, pois em razão do caráter plural da 

cultura não se tem como estabelecer o que seria de interesse para o Município, Estado e 

União. Com este entendimento Francisco Humberto Cunha Filho (2009, mimeo) afirma 

não ser possível distinguir os papéis de cada ente simplesmente por critérios presentes 

em outros sistemas, rematando que: 

De pronto, qualquer pessoa com mínima reflexão sobre políticas públicas nota 

serem inservíveis, ao menos em regra, os critérios acima referidos, para o campo 

cultural, dadas as diversidade e multiplicidade das manifestações, a 

impossibilidade de estabelecer níveis (superior, médio e fundamental) para a 

grande maioria das atividades em apreço e,tampouco, aferir, com segurança, 

degraus de complexidade das mesmas, por padrões que tenham natureza 

universal.  

 



Partindo dessa reflexão, o jurista sugere a análise da possibilidade de constituir 

critérios específicos do campo cultural para definição dos papéis dos entes da 

Federação, chegando à conclusão que para estabelecer uma divisão equânime e sem 

disparidades é necessário a junção de diversos critérios. Esses critérios seriam: a divisão 

através dos diversos momentos da atividade cultural, a especificação de atividades de 

responsabilidade de cada ente, o escalonamento pecuniário conforme a necessidade do 

ente, devendo os mesmos ser mixados para a formação útil de um critério de divisão.  

Essa problemática se acentua em razão do caráter multifacetado dos direitos 

culturais muitas vezes imbuídos de imaterialidade. Quanto ao meio ambiente torna-se de 

mais fácil solução em razão da “materialidade” física dos bens ambientais, podendo 

perfeitamente definir os limites de responsabilidade de cada órgão. 

Outro ponto de relevância no estudo comparado entre os dois sistemas é quanto 

à análise de seus princípios informadores. A lei nº 6.938/81 não previu nenhum 

princípio explícito. Tal constatação prejudica o sistema, pois apesar de haver vários 

outros implícitos, a não redação, na lei, de princípios informadores pode ocasionar 

verdadeiros embates quando do sopesamento dos mesmos. 

Por decorrência lógica, pode-se perfeitamente citar os princípios do direito 

ambiental como princípios implícitos do SISNAMA.. 

O Sistema Nacional de Cultura, por outro lado, traz como princípios sistemáticos 

onze postulados fundamentais, dentre eles, o princípio da diversidade, universalidade, 

fomento, cooperação, integração e interação, complementaridade, transversalidade, 

autonomia, transparência, democratização e descentralização. De tal forma que também 

peca o SNC, mas agora pelo exagero na escolha de princípios informadores do próprio 

sistema. Isso porque a abundância principiológica também prejudica a estrutura 

sistêmica, podendo gerar colisão entre eles. Afinal, com tantos princípios torna-se difícil 

um sopesamento ainda mais quando se trata bens e serviços culturais, onde todos 

possuem o mesmo grau de importância. 

Deste modo, os dois sistemas, SISNAMA e SNC, ainda têm muito a aperfeiçoar 

no que se diz respeito aos princípios fundamentais de seus funcionamentos, já que esses 

são as diretrizes gerais de todo e qualquer sistema. 

Outro ponto a ser discutido se refere à comparação entre o sistema de 

financiamento do SISNAMA e do SNC. O fato é que, na verdade, não se pode utilizar o 

SISNAMA como referência ao Sistema Nacional de Cultura quando se fala em recursos 

gerenciais. Isso porque esse sistema não possui nenhum aplicativo referente ao 



financiamento ambiental. Há apenas a menção quanto à taxa de controle e fiscalização 

ambiental (SOTERO; LEME, 2008, on-line), mas nada que se possa dizer ser uma 

estrutura, um sistema de financiamento. A Lei que institui o Sistema não trata de 

aspectos referentes ao financiamento, e do mesmo modo a Constituição mantêm-se 

omissa. 

Entretanto não se pode olvidar, neste momento, que um ano após a promulgação 

da Constituição Federal foi criado o Fundo Nacional do Meio Ambiente que tem como 

finalidade o desenvolvimento de projetos que estimulem o uso racional e sustentável 

dos recursos naturais. Ocorre que tais recursos não são gerenciados de maneira 

sistêmica pelos entes federativos, assim como ocorre, por exemplo, no SUS. Isto 

acarreta uma séria crise institucional no próprio sistema, pois inviabiliza a criação e a 

implantação de políticas ambientais de forma sistematizada entre os entes. 

Tantas discussões acerca do assunto deram origem a algumas evoluções quanto à 

questão.  Em 2006 foi promulgada a lei nº 11.284 que traz as diretrizes quanto à gestão 

das florestas públicas, bem como informa alguns instrumentos de gestão do meio 

ambiente, como a servidão, concessão e seguro ambiental. Hoje as políticas públicas 

ambientais são financiadas tanto pelo setor público quanto pelo privado, mas estas ações 

possuem pouca conexão entre si. Os entes públicos que mais se destacam são os fundos 

socioambientais federais, estaduais e municipais (existem mais de mil, sendo a maioria 

municipais), como também algumas ONGs. No entanto, é importante que se frise que 

todos esses fundos não repassem obrigatoriamente seus recursos ao meio ambiente o 

que fragiliza e muito o sistema de captação de recursos à implantação de políticas 

públicas ambientais. Portanto, o SISNAMA antes de se mostrar como modelo estrutural 

para outros sistemas, deve primeiramente fortalecer suas bases. 

O sistema de financiamento escolhido pelo SNC, por sua vez, é formado por 

investimentos do setor público e privado, devendo estas ações se dar de forma articulada 

para o melhor funcionamento do próprio sistema. A Proposta de Emenda Constitucional 

(PEC) nº150/2005 visa o estabelecimento de um valor mínimo de recursos a serem 

destinados à cultura por cada ente federativo. Como se vê muito se diferencia do 

SISNAMA nesse aspecto, mostrando-se mais estruturado e articulado quanto à captação 

de recursos. 

No que pese a ausência de estruturação do SISNAMA e o modelo já previsto 

para o SNC, a realidade é que atualmente, tanto os investimentos na área ambiental 

quanto da cultura são ínfimos se comparados a outros setores governamentais. No ano 



de 2008, por exemplo, de todo o orçamento foram gastos 0,50% no Ministério da 

Cultura e 1,29% para o Ministério do Meio Ambiente . 

Entretanto, é válido salientar que não basta fornecer recursos para a formulação 

de políticas culturais, é preciso que se desenvolva serviços públicos voltados a cultura, 

como o que se tem pretendido fazer com a formulação do Sistema Nacional de Cultura, 

para que assim haja um real direito à cultura.  

Conclusão  

O surgimento dos sistemas se deu conforme a necessidade de se estabelecer uma 

gestão descentralizada em diversas áreas. Nessa tendência foi que se previu a 

necessidade de formulação de um sistema capaz de dar aporte as políticas culturais, 

razão pela qual surgiu a PEC nº 416/2005 com o objetivo de instituir o Sistema 

Nacional de Cultura.  

Embora o modelo paradigmático do SNC tenha sido as bases do Sistema Único 

de Saúde, o estudo dos outros modelos de sistemas existentes no Brasil poderá auxiliar 

em uma melhor construção do SNC, afastando o cometimento de erros já realizados no 

passado e possibilitando acertos em decorrência das experiências já vividas. 

 Da comparação dos sistemas, verificou-se que é preciso a realização de estudos 

que possibilitem uma formação coerente com o objeto a ser gerido, ou seja, é preciso 

que o sistema contenha instrumentos capazes de efetivar, proteger, abranger, fomentar, 

desenvolver e tudo mais o que se fizer necessário para que se torne um sistema real. 

O fato de a cultura possuir uma abstratividade imensurável se traduz na maior 

dificuldade de se instituir um sistema equânime, pois se torna difícil uma estruturação 

abrangente e que seja capaz de adentrar em todos os aspectos da cultura de maneira 

igualitária, sem prevalecer determinados setores, até mesmo porque não se pode valorar 

qual manifestação cultural é mais importante: o “Boi-Bumbá” do norte brasileiro ou o 

carnaval carioca? 

As comparações ora analisadas serviram de norte para que se preveja a 

necessidade de uma estrutura minuciosa, quando possível, para que não se cometa o 

mesmo erro do SISNAMA ao simplesmente prever os órgãos estruturantes do sistema 

sem definir as competências e atividades de cada um pormenorizadamente. Outro fator 

de grande importância é a necessidade de fortalecer o sistema com bases sólidas e 

conforme a realidade da gestão na área. É preciso cautela para que não se caia no erro 

de apenas institucionalizar, normatizar e não efetivar.  



Os recursos destinados a ambos os setores, meio ambiente e cultura, são ínfimos 

se comparados ao valor total de arrecadação do país, diferentemente do ocorre em 

países Europeus. 

Em linhas gerais, não há como adaptar a estruturação do SISNAMA ao SNC, 

embora haja uma ligação em razão do meio ambiente cultural, ocorre que além da 

estrutura do SISNAMA ser baseada em uma ordem meramente esquelética, havendo 

somente indicação dos órgãos e competências unicamente do CONAMA, ele se mostra 

como um sistema estático voltado para a proteção de um bem papável e material que é o 

meio ambiente. Embora os biomas brasileiros sejam distintos de uma região para outra, 

não há como compará-lo a abrangência e abstratividade da cultura, que necessita de 

maior atenção para que o sistema seja efetivo. 

Assim sendo, diante as peculiaridades que cercam os temas relativos à cultura, 

nenhum sistema pré-definido será compatível, de forma que se deve fazer um real 

esforço para formulação de um sistema novo e que seja capaz de abranger as diversas 

necessidades das inerentes as políticas culturais. 
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