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1. Introdução 

 

Os direitos culturais são componentes dos direitos fundamentais do homem, 

nos termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Nesse sentido, as 

constituições ditas contemporâneas, dentre as quais se inclui a nossa Constituição de 1988, 

buscam instituir um ordenamento constitucional da cultura, que visa garantir o 

desenvolvimento cultural nacional, assegurando a todos o pleno exercício dos direitos 

culturais, tendo como pano de fundo a dignidade da pessoa humana. 

 

Vivemos um momento único na história da humanidade no que diz respeito às 

inúmeras possibilidades de produção e difusão de obras culturais. O desenvolvimento de 

novas tecnologias da informação e comunicação, aliado ao crescimento vertiginoso da 

internet, permitem a realização de atividades colaborativas e garantem uma facilidade de 

divulgação jamais vistas. É possível afirmar que nenhuma geração anterior teve a 

oportunidade de usufruir de obras culturais com tamanha intensidade. 

 

Todavia, essa “era de ouro” da liberdade criativa enfrenta uma séria resistência, 

que é materializada em inúmeras medidas que buscam garantir um maior grau de controle 

sobre a geração e difusão da informação que, em última medida, constitui a matéria - prima 

das obras culturais. Estamos no centro de uma disputa entre a liberdade de criação cultural e o 
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controle da informação. Os direitos autorais
2
 – e os direitos de propriedade intelectual como 

um todo – constituem um dos instrumentos mais destacados nessa batalha, na medida em que 

representam direitos de exclusivo, que implicam na restrição à liberdade de terceiros. 

 

Portanto, o objetivo do presente trabalho é o de propor uma reflexão sobre o 

papel dos direitos autorais, enquanto fator de promoção do desenvolvimento cultural nacional, 

sob a ótica da ordenação da cultura estabelecida na Constituição Federal de 1988. 
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2. Liberdade de criação cultural x Controle da informação 

 

Uma luta está sendo travada sob os nossos olhos nesse exato instante. De um 

lado do ringue nós temos uma dupla revolucionária: (i) novas tecnologias de informação e 

comunicação, que expandem a forma pela qual as pessoas podem desenvolver, em conjunto, 

novas obras culturais e (ii) o crescimento vertiginoso da internet
3
 

 

As redes peer-to-peer, comunidades wiki, softwares colaborativos, blogs, foto e 

videologs são ferramentas que permitem a qualquer pessoa dotada de pequena capacidade de 

investimento e conhecimentos básicos de informática criar e difundir novas obras intelectuais 

(inclusive em colaboração com terceiros). A wikipedia, o youtube e o creative commons 

constituem algumas das estrelas mais importantes desse fenômeno. Essa é a era da segunda 

geração da World Wide Web, a famosa Web 2.0, na qual os usuários passam a ser produtores 

e não meros consumidores de conteúdo. 

 

A Web 2.0 não constitui uma panacéia universal para todos os males, aliás, 

existem críticos ferozes, dentre os quais merece destaque Andrew Keen,que escreveu o anti-

web 2.0 manifesto. Nesse manifesto Keen sugere que o culto ao amadorismo é uma utopia 

digital nociva, uma vez que parte do princípio equivocado de que todo mundo tem algo 

interessante a dizer. Concorde-se ou não com as críticas acima, uma coisa sobre a Web 2.0 é 

certa: ela já é uma realidade. 

Do outro lado do rinque há um adversário igualmente agressivo, que não 

pretende assistir passivamente essa revolução da Web 2.0. Para simplificar iremos chamá-lo 

simplesmente de grande mídia. A grande mídia pretende retomar o controle sobre a 

informação e irá fazer uso de armas variadas: (i) limitando as possibilidades de uso privado 

das obras intelectuais; (ii) incentivando o aumento do prazo e escopo de proteção das obras 

intelectuais e (iii) promovendo a concentração do mercado. 

 

A grande mídia está diante de um desafio gigantesco: Como manter um sistema 

de direitos autorais baseado no controle sobre a reprodução das obras intelectuais no mundo 

digital? 
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Para que possamos ter uma noção concreta do conflito que está se 

desenrolando nesse exato momento, sob os nossos olhos, alguns exemplos são ilustrativos. 

 

Um indivíduo adquire um CD que contém um álbum fonográfico do seu artista 

predileto. Em seguida, resolve copiar o conteúdo do CD para o seu notebook e para o seu 

aparelho de MP3, com único intuito de poder ouvir as músicas em precisar carregar o CD à 

tiracolo. 

 

Sob a letra fria da Lei n. 9.610/98
4
 esse indivíduo acaba de cometer um ilícito 

passível de punição na esfera civil e penal (detenção de um mês a um ano, ou multa5). O art. 

46, inciso II, autoriza tão somente a cópia de pequenos trechos, para uso privado do copista, 

desde que feita por este, sem intuito de lucro. 

 

Pergunta-se: Essa previsão legal é adequada? 

 

Vamos imaginar, ainda, que o referido artista, em conjunto com o produtor 

fonográfico, tenha decidido dotar o CD de algum mecanismo tecnológico de proteção anti-

cópia (o famoso Digital Rights Management - DRM), que impeça a cópia pretendido pelo 

ouvinte. 

 

 

Pergunta-se: Essa restrição é legítima? 

      

     Em seu livro Cultura Livre: como a grande mídia usa a tecnologia e a lei para 

bloquear a cultura e controlar a criatividade, Lawrence Lessig noticia o fato de que a 

ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers) processou grupos de 

escoteiras que não pagaram direitos autorais ao cantarem músicas em volta da fogueira em 

seus acampamentos.
6
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     Pergunta-se: Essa medida efetivamente contribui para a proteção dos autores? 

 

     Os exemplos citados são manifestações de um mesmo fenômeno, que contribui 

para aumentar o grau de controle sobre os bens culturais: a limitação às possibilidades de uso 

privado de obras culturais. 

 

Limita-se o uso privado sobre dos bens culturais quando a legislação é alterada 

para restringir tais possibilidades; quando a adoção de mecanismos tecnológicos de controle 

se torna uma prática banal ou, ainda, quando ações supostamente repressivas escondem uma 

verdadeira política de intimidação – que pretende incutir nas pessoas a idéia de que qualquer 

utilização é ilícita. 

 

                 A resposta às perguntas formuladas acima depende, naturalmente, do entendimento 

do observador sobre a real função social dos direitos de autor. Em outra palavras, é preciso 

saber se o direito de autor tem por finalidade exclusiva a proteção da figura do autor (e de 

seus herdeiros), tratando-se, portanto, de um direito de viés eminentemente individualista, ou 

por outro lado, se o direito de autor pode ser considerado como um simples instrumento para 

que um fim maior seja atingido. 

 

De forma sintética podemos afirmar que é preciso verificar se é possível identificar 

no ordenamento jurídico alguma função social aos direitos de autor e, em caso positivo, 

delimitar tal função. Para tanto iremos analisar o desenvolvimento cultural no plano 

internacional, o ordenamento constitucional da cultura, e os direitos autorais sob uma 

perspectiva constitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Desenvolvimento cultural no plano internacional 

 

A criação, em 1945, da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência 

e a Cultura - UNESCO- garantiu o reconhecimento da cultura enquanto elemento fundamental 

da ordem político - jurídica internacional. O preâmbulo da Constituição da Unesco traduz esse 

entendimento, ao dispor que "a ampla difusão da cultura e da educação da humanidade para 

a justiça, a liberdade e a paz são indispensáveis para a dignidade do homem e constituem um 

dever sagrado que todas as nações devem cumprir com um espírito de responsabilidade e de 

ajuda mútua.” 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 vinculou, definitivamente, 

os direitos culturais aos direitos fundamentais dos homens, ao estabelecer no seu art. 27 que 

"toda pessoa tem direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de gozar 

das artes e de participar do progresso científico e nos benefícios que dele resultam, e toda 

pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais que lhe correspondem por 

razão das produções científicas, literárias ou artísticas de que seja autor." 

 

O desenvolvimento da questão em âmbito internacional ampliou o entendimento 

sobre o significado e as funções exercidas pela cultura, que usualmente era vista como 

simples expressão das belas artes e literatura. Há uma transição para o conceito de identidade 

cultural que, finalmente, desaguou na Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural da 

UNESCO (2001) que entende a cultura "como um conjunto distinto de elementos espirituais, 

materiais, intelectuais e emocionais de uma sociedade ou de um grupo social. Além da arte e 

da literatura, ela abarca também os estilos de vida, modos de convivência, sistemas de 

valores, tradições e crenças." 

 

Vem se desenvolvendo nas últimas décadas um grande debate em nível 

internacional sobre os efeitos potencialmente nocivos da globalização frente à diversidade 

cultural e, consequentemente, ao desenvolvilmento cultural das nações. 

 

Essa questão, muito embora já despertasse atenção desde o início das atividades da 

Unesco, se intensificou mais recentemenete com o surgimento da chamada Sociedade da 

Informação. Dentre os principais fatores que contribuiram decisivamente para a Sociedade da 

Informação existem três que merecem destaque: (i) convergência de base tecnológica, 



representada pela capacidade de digitalização da informação; (ii) queda contínua dos preços 

dos computadores e (iii) crescimento vertiginoso da Internet.
7
 

 

A Sociedade da Informação ao mesmo passo em que possibilita benefícios 

inquestionáveis, ao promover a integração, reduzir a distância entre as pessoas e aumentar o 

seu nível geral de informação, dá margem à disseminação de padrões culturais globalizados, 

que tendem a se sobrepor à identidade cultural própria de cada nação.
8
 

 

Esse panorama possibilita interpretações francamente críticas quanto às 

consequências da globalização sobre a identidade cultural. JOSE AFONSO DA SILVA, 

citando pensamento de Ernesto Sabato, comunga dessa visão, ao afirmar que: “a globalização 

não tende a unir culturas, ao contrário, tende a impor sobre elas o único padrão que lhes 

permita ficar dentro do sistema mundial.”
9
 

 

As discussões sobre diversidade cultural deram origem a dois tratados 

internacionais geridos pela Unesco, que assentaram conceitos básicos sobre o tema, de suma 

importância para o pleno entendimento da questão: a Declaração Universal da Diversidade 

Cultural (2001) e a Convenção pela Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões 

Culturais (2005). 

 

A Declaração Universal da Diversidade Cultural (2001) explicita uma série de 

conceitos relevantes, dentre quais devem ser destacados: (i) o processo de globalização, 

apesar de constituir um desafio para a diversidade cultural, abre novas janelas de diálogo entre 

civilizações e culturas (preâmbulo); (ii) a diversidade cultural constitui patrimônio comum da 

humanidade (art. 1); (iii) a diversidade cultural é fator de desenvolvimento, não apenas 

econômico, mas também como meio de acesso a uma existência intelectual, afetiva, moral e 

espiritual satisfatória (art. 3); (iv) a defesa da diversidade cultural é um imperativo ético, 

inseparável do respeito à dignidade humana (art. 4); (v) bens e serviços culturais possuem 

natureza dupla (econômica e cultural), razão pela qual não devem ser considerados como 

mercadorias ou bens de consumo como os demais (art. 8). 
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A Convenção pela Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais 

(2005), por seu turno, reafirma o direito soberano de cada Estado em adotar e implementar 

políticas e medidas julgadas necessárias para a proteção e promoção da diversidade cultural 

em seu território e institui uma estrutura administrativa entre os membros. 

 

Verifica-se, portanto, que os tratados supracitados marcam definitivamente o papel 

de destaque da cultura na agenda política internacional, a partir da necessidade de 

humanização do processo de globalização, e como vetor de desenvolvimento econômico e 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Ordenamento constitucional da cultura 

 

JOSÉ AFONSO DA SILVA esclarece que as Constituições posteriores ao declínio 

dos regimes fascistas e militares após a década de 70 trataram de absorver o princípio acima 

transcrito da Declaração Universal dos Direitos Humanos e "alargaram os horizontes da 

proteção da cultura, surgindo daí uma idéia de direitos culturais como dimensão dos direitos 

fundamentais do homem..."
10

 

 

Essa vinculação entre os direitos culturais e os direitos fundamentais do homem, 

indica a necessidade de se realizar uma interpretação sistêmica da ordenação constitucional da 

cultura, ou seja, uma avaliação do papel da cultura diante dos princípios constitucionais 

fundamentais. Aqui, cabe ressaltar o ensinamento de EROS ROBERTO GRAU no sentido de 

que "não se interpreta a Constiuição em tiras, aos pedaços. A interpretação de qualquer 

norma da Constituição impõe ao intérprete, sempre, em qualquer circunstância, o caminho 

pelo percurso que se projeta a partir dela - da norma - até a Constituição."
11

 

 

JOSÉ AFONSO DA SILVA, amparado nos ensinamentos de Canotilho, assume a 

distinção dos princípios constitucionais entre princípios político - constitucionais e princípios 

jurídicos - constitucionais.
12

 Os primeiros são aqueles princípios fundamentais contidos nos 

arts. 1º a 4º do Título I da Constituição, que traduzem decisões políticas fundamentais "sobre 

a particular forma de existência política da nação"'
13

 que foram acolhidos no documento 

constitucional. 
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Dentre tais princípios político - constitucionais destacam - se aqueles listados no 

art. 1º da Constituição, que constituem fundamentos do Estado Brasileiro e, particularmente, a 

cidadania (art. 1º, inciso II) e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III). 

 

O conceito de cidadania deve ser entendido de forma ampla e não simplesmente 

como uma posição de titularidade de direitos políticos. A cidadania "qualifica os 

participantes da vida do Estado, o reconhecimento do indivíduo como pessoa integrada na 

sociedade estatal"
14

 e possui conexão inequívoca com a dignidade da pessoa humana e com 

os objetivos da educação
15

. 

 

A dignidade da pessoa humana, por seu turno, constitui o núcleo essencial dos 

direitos humanos ou, nas palavras de JOSÉ AFONSO DA SILVA, "é um valor supremo que 

atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida."
16

 

 

No art. 3º a Constituição enumera como objetivos fundamentais do Estado 

Brasileiro: a construção de uma sociedade livre, justa e solidária; a garantia do 

desenvolvimento nacional; a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das 

desigualdades sociais e regionais; a promoção do bem estar de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e de outras formas de discriminação. Todos esses objetivos tem 

por fim efetivar, na prática, a dignidade da pessoa humana
17

. 

 

O termo cultura é adotado na Constituição de 1988 de forma ampla, abrangendo a 

formação educacional do povo, as expressões criadoras da pessoa e das projeções do espírito 

humano materializadas em suportes expressivos, portadores de referências à identidade, à 

ação, à memória dos diferentes grupo formadores da sociedade brasileira.
18

 

 

Nesse sentido, a norma constitucional está em conformidade com os textos das 

convenções internacionais mais recentes sobre o tema, dentre as quais merece destaque a 
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Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural da UNESCO (2001), já mencionada 

anteriormente. 

 

O art. 5º, IX, combinado com o art. 215, constitui o foco central do ordenamento 

constitucional da cultura. O primeiro estabelece a liberdade de expressão da atividade 

intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, 

ao passo que o segundo estabelece que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos 

direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e 

a difusão das manifestações culturais. 

 

Mas quais seriam, então, os direitos culturais assegurados no texto constitucional? 

Para JOSÉ AFONSO DA SILVA, são direitos culturais: (i) liberdade de expressão da 

atividade intelectual, artística e científica; (ii) direito de criação cultural, compreendidas as 

criações artísticas, científicas e tecnológicas; (iii) direito de acesso às fontes da cultura 

nacional; (iv) direito de difusão das manifestações culturais; (v) direito de proteção às 

manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e de outros grupos 

participantes do processo civilizatório nacional e (vi) direito-dever estatal de formação do 

patrimônio cultural brasileiro e de proteção dos bens de cultura.
19

 

 

O direito de acesso às fontes da cultura nacional e de criação cultural merecem 

uma avaliação mais cuidadosa. Entendemos que o direito de acesso deve ser interpretado de 

forma ampla. Garantir o acesso não significa apenas assegurar que os indivíduos conheçam as 

obras culturais. Ter acesso significa, sobretudo, o direito de criar a partir dessas obras. 

Portanto, direito de acesso e direito de criação cultural possuem uma relação simbiótica, uma 

vez que o segundo depende do primeiro para se realizar plenamente. 

 

Assim, o direito à cultura constitui um direito protegido em sede constitucional, 

que demanda uma ação positiva do Estado, emoldurada por uma política cultural oficial, que 

proporcione o pleno exercício dos direitos culturais. 

 

Recentemente, a Emenda Constitucional n. 48/2005 criou o Plano Plurianual da 

Cultura (art. 215, § 3º), que tem como diretrizes: (i) a defesa e valorização do patrimônio 
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cultural brasileiro; (ii) a produção, promoção e difusão de bens culturais; (iii) a formação de 

pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões; (iv) a 

democratização do acesso aos bens de cultura e (v) a valorização da diversidade étnica e 

regional. 

 

Em resumo, podemos afirmar que o ordenamento constitucional da cultural tem 

por objetivo assegurar a realização dos princípios fundamentais da cidadania e dignidade da 

pessoa humana, mediante a instituição de uma política cultural oficial que garanta o pleno 

exercício dos direitos culturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Direitos autorais sob uma perspectiva constitucional 

 

O art. 5, inciso XXVII, da Constituição de 1988 estabelece o princípio 

fundamental do regramento constitucional sobre os direitos autorais: o reconhecimento de que 

pertence aos autores o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, 

transmissível aos herdeiro pelo tempo que a lei fixar. 

A leitura do referido dispositivo nos permite inferir algumas condições relevantes 

da tutela jurídica assegurada aos autores de obras intelectuais em nosso ordenamento. Em 

primeiro plano, é preciso ressaltar que trata-se de um direito de exclusivo que, portanto, 

implica numa restrição à liberdade de terceiros na utilização da obra intelectual criada. Em 

segundo plano, destaca-se que o referido direito de exclusivo é intrinsecamente temporário. 

 

Não há, contudo, no texto constitucional, ou mesmo na legislação 

infraconstitucional, qualquer menção expressa ao objetivo – ou objetivos - da concessão de tal 

direito exclusivo, o que demanda um esforço exegético do intérprete para que se possam 

delimitar os interesses que devem ser ponderados na aplicação da norma jurídica. 

 

É interessante notar que o constituinte, ao dispor sobre os inventos industriais, as 

criações industriais e marcas, no art. 5, inciso XXIX, da Constituição de 1988, teve a cautela 

de incluir uma cláusula finalística que vincula todo o regime de proteção ao interesse social 

do País e ao favorecimento o desenvolvimento tecnológico e econômico do País 

 

Em outros ordenamentos jurídicos a questão da finalidade dos direitos autorais é 

explicitada claramente. É interessante ressaltar que mesmo entre nações que possuem visões 

absolutamente díspares no que diz respeito à organização econômica e social, há identidade 

sobre a função a ser executada pela concessão de direitos exclusivos aos autores de obras 

intelectuais: a promoção da cultura e o progresso da ciência e das artes. 

 

Nesse sentido, temos a Constituição dos Estados Unidos da América que prevê na 

cláusula 8, da seção 8, do artigo I, que “O Congresso tem o poder de promover o progresso 

da ciência e das artes utilitárias, assegurando por tempo limitado aos artistas e inventores os 

direitos exclusivos às suas respectivas obras e descobertas.” 

 



A legislação cubana de direito de autor (Lei n. 14 de 30/12/77) possui regramento 

similar ao dispor que: “La protección al derecho de autor que se establece em esta Ley está 

subordinada al interés superior que impone la necesidad social de la más amplia difusión de 

la ciência, la tecnica, la educacíon y la cultura en general. El ejercicio de los derechos 

reconocidos en esta Ley no puede afectar estos intereses sociales y culturales” (art. 3). 

 

Nos dois exemplos citados acima, não resta qualquer dúvida sobre uma 

característica fundamental – e muitas vezes ignorada – dos direitos autorais: a 

instrumentalidade. A concessão de um direito exclusivo aos autores de obras literárias, 

artísticas ou científicas não constitui um fim em si mesmo, mas um instrumento para se 

atingir o fim maior da promoção e difusão dos bens culturais e dos valores a eles associados. 

 

A questão que se coloca é: o texto da Constituição de 1988 admite esse caráter 

instrumental dos direitos autorais? 

 

Ao nosso sentir a resposta deve ser inequivocamente positiva. A avaliação do 

ordenamento constitucional da cultura, já realizada na seção anterior do presente trabalho, nos 

indica que a política pública cultural deve ter como norte a democratização dos bens culturais, 

seja no que diz respeito ao acesso, produção, promoção ou difusão dos mesmos. 

 

Democratização essa que tem por finalidade precípua garantir o cumprimento dos 

próprios fundamentos do Estado brasileiro, especificamente no que tange à construção da 

cidadania e da dignidade da pessoa humana. 

 

Sob essa ótica, o direito de exclusivo garantido ao autor de obra artística, literária 

ou científica não se justifica do ponto de vista do seu interesse privado, mas sim “pelo 

benefício público decorrente da outorga temporária do exclusivo”
20

, ou seja, pelo incentivo à 

criação literária, artística ou científica que decorre naturalmente do privilégio. 

 

Há, portanto, um predomínio do interesse público sobre os interesses privados, o 

que implica em dizer que a extensão do exclusivo será determinada em função da necessidade 

de se atingir o objetivo da democratização dos bens culturais. 
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Guilherme Carboni parte de uma premissa distinta para atingir um resultado 

semelhante. O referido autor não enxerga na Constituição Federal brasileira qualquer previsão 

expressa à função dos direitos autorais no seio da sociedade mas, amparado na doutrina de 

José de Oliveira Ascenção, defende que o conceito de função social da propriedade deve ser 

aplicado aos direitos patrimoniais privados, dentre os quais de incluem os direitos 

(patrimoniais) de autor.
21

 

 

Para Carboni o art. 7º do Trips (que é parte integrante do ordenamento jurídico 

brasileiro) positiva o conceito de função social do direito de autor, representado pela 

"promoção do desenvolvimento econômico, cultural e tecnológico, mediante a concessão de 

um direito exclusivo para a utilização e exploração de determinadas obras intelectuais por 

um certo prazo, findo o qual a obra cai em domínio público e pode ser utilizada livremente 

por qualquer pessoa."
22

 

 

Muito embora seja possível construir, a partir de uma interpretação sistemática do 

regramento constitucional da cultura, o conceito de função social dos direitos autorais, a nossa 

legislação, doutrina e manifestações jurisprudenciais, continuam apegados a ideais de caráter 

exageradamente privatísticos, que privilegiam apenas aspectos subjetivos da criação 

intelectual, em detrimento de seus objetivos maiores. 

 

O reconhecimento do caráter instrumental dos direitos de autor, ou da sua função 

social nos dizeres de Guilherme Carboni, implica na criação de uma pauta interpretativa de 

todo o regramento dos direitos de autor. Essa "função interpretadora" abrange não apenas 

questões relacionadas com os seus aspectos intrísecos (tais como objeto e duração da 

proteção, por exemplo), mas ainda, aspectos extrínsecos (tais como exercício abusivo dos 

direitos e regras contratuais, por exemplo). 

 

Em última instância é possível sustentar que a instrumentalidade dos direitos 

autorais dá origem a uma função interpretativa ao mesmo tempo em que constitui uma causa 

limitadora do exercício dos referidos direitos. 
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6. Conclusões 

 

 A partir da exposição contida no presente trabalho, é possível concluir que: 

 

(i) os direitos culturais são parte constitutiva dos direitos fundamentais do 

homem, conforme consta expressamente da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos; 

 

(ii) o ordenamento constitucional da cultura tem por objetivo assegurar a 

realização dos princípios fundamentais da cidadania e dignidade da pessoa 

humana, mediante a instituição de uma política cultural oficial que garanta o 

pleno exercício dos direitos culturais. 

(iii) os direitos autorais têm caráter instrumental e objetivam a promoção do 

desenvolvimento econômico, cultural e tecnológico mediante a democratização 

dos bens culturais; 

 

(iv) A instrumentalidade dos direitos autorais implica no reconhecimento de 

uma função de interpretação que abrange aspectos intrínsecos e extrínsecos. 

 

(v) toda e qualquer proposta de alteração da legislação sobre direitos autorais 

deve levar em conta o seu caráter instrumental. 
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