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ST4 – Direito, Arte e Cultura
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EDUCAÇÃO SUPERIOR DO CURSO DE DIREITO
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Ana Paula Araújo de Holanda, Thales José
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RESUMO 
 

 
 

O presente trabalho tem como objetivo uma análise do conflito entre os princípios do 

direito à propriedade intelectual e do direito à liberdade de informação, focando-se no que diz 

respeito às leis restritivas ao compartilhamento de arquivos protegidos por direitos autorais na 

Internet, e como essas leis, do jeito que estão postas,   ferem a garantia constitucional da 

liberdade de expressão e informação. Atualmente, as inúmeras tentativas de proteção da 

propriedade intelectual não tem surtido o efeito esperado, não sendo páreas a facilidade e 

velocidade da difusão de informações na Internet. Numa abordagem da disputa entre os 

objetivos individuais e coletivos, trata-se ainda esta pesquisa dos interesses das grandes 

empresas distribuidoras de conteúdo, e como estes devem ser vistos frente aos prioritários 

interesses sociais. A busca, por fim, não é por uma erradicação da legislação referente ao 

assunto,  ou  a  total  liberdade  para  compartilhar,  sem  restrições,  mas  tão  somente  uma 

adaptação do modelo legislativo atual, para que ambas as garantias constitucionais possam 

conviver harmoniosamente. 
 

Palavras-Chave: Acesso à cultura e informação, Direitos Autorais, Propriedade Intelectual, 
Pirataria, Internet. 

 

 
 

ABSTRACT 
 

 
 

The present work has as its objective an analysis of the conflict between the principles 

of right to intellectual property and the right to freedom of information, focusing on the 

restrictive laws to banish the sharing of files protected by copyright on Internet, and how 

those laws, the way they’re written, hurt the constitutional right of freedom of expression and 

information. Currently, the innumerous attempts of protection of intellectual property haven’t 

yielded the expected effect, as they’re not match to the easiness and speed of propagation of 

information on Internet. On a approach of the dispute between the individual and the 

collective, this research also focuses on the interests of the industry’s distributors of content, 

and how those interests need to be seen against the priority of the social interests. Finally, the 

objective is not for an eradication of the laws about the subject, or the total freedom to share, 

without boundaries, but only an adaptation of the current legislative model, so both 

constitutional guarantees can live harmoniously. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
 

Quando se trata do estudo do direito no universo digital, vários trabalhos científicos e 

reportagens parecem focar parte de seus esforços na explicação de termos de informática para 

leigos, sem se aprofundar nos pormenores da doutrina do direito nesse âmbito. Este trabalho 

busca uma abordagem consonante com os caminhos seguidos por quem procura unir direito e 

internet na defesa do acesso à cultura, obviamente destoando o suficiente para garantir a 

originalidade da obra, mesmo este sendo de qualquer forma um assunto já bastante discutido 

pelos doutrinadores do direito digital. 
 

A presente pesquisa tem como objetivo a abordagem da quebra de direitos autorais na 

internet, simbolizada pelo termo “pirataria”. Além disso, visa analisar até onde um dos mais 

importantes princípios democráticos, a Liberdade de Expressão e Informação é ferida pelas 

restrições ao compartilhamento de vários tipos de arquivos protegidos, principalmente artigos 

de grande valor artístico e cultural para humanidade, como músicas, filmes e livros. 
 

A Internet é um universo de entes anônimos, e a ilusão da inimputabilidade que o 

anonimato pressupõe dificulta os mais recentes esforços para a eficácia de leis impeditivas 

que atinjam também o meio digital, ainda mais sendo recente a inserção do direito digital 

como matéria de foco no Brasil. 
 

Discute-se hoje de que forma o direito positivista utilizado nos conflitos do “mundo 

real”  precisa  ser  adaptado  às  necessidades  da  rede.  Por  exemplo,  vale  apontar  que  os 

mandados de prisão das investigações comuns dificilmente atingem os transgressores virtuais, 

que se escondem detrás de inúmeras barreiras cibernéticas que garantem o anonimato. Além 

disso, especificamente o problema da violação de direitos autorais enfrenta um desafio: Para 

muitos, nem ao menos constitui um problema, mas uma característica imutável da Internet, 

irrefreável em sua necessidade de compartilhar todo tipo de arquivo. Quanto mais legisladores 

de todo o mundo buscam meios de aniquilar a pirataria, incentivados também, obviamente, 

pelas grandes indústrias do entretenimento, mais os “piratas” exploram as brechas deixadas 

pelos que se propõem a policiar. 
 

Tendo isso em mente, esta pesquisa se propõe, a realizar uma crítica à certas 

iniciativas do poder legislativo no Brasil, nos Estados Unidos e em determinados países 

Europeus, onde a busca pela proteção antipirataria por parte do governo é tão intensa que por 

vezes coloca em risco a privacidade e a liberdade dos usuários, e ainda assim não são eficazes 

para a resolução deste conflito de interesses. 
 

 
 

1   DO USO DO TERMO “PIRATARIA” 
 

 
 

Pretende-se abortar, nesta pesquisa, de que forma a legislação brasileira no tocante aos 

direitos autorais entra em conflito com a liberdade de informação e o acesso à cultura, ao 

tentar, de maneiras que se provaram ineficazes, impedir o compartilhamento de arquivos de 

algum valor cultural e científico no âmbito da Internet. 
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Faz-se necessário, de início, definir certos conceitos chaves relevantes ao tema a ser 

discutido. “A cultura humana é basicamente construída e solidificada através do contínuo 

processo de compartilhamento de informações comuns”.
2
 

 

O compartilhamento de arquivos na Internet, sejam eles legais ou ilegais, se dá através 

de duas redes principais. Na primeira delas, os usuários estarão ligados a um servidor central, 

e as informações poderão ser baixadas diretamente deste servidor. Na segunda, a conhecida 

estrutura  “peer-to-peer”(P2P),  os  usuários  se  conectam  entre  si,  e  os  dados  a  serem 

transferidos ficam armazenados em seus próprios computadores. Aqui, os usuários são os 

servidores, não sendo possível, portanto, controlar de forma alguma a troca de dados entre 

eles. Este é o método principal de transferência de arquivos protegidos por direitos autorais, e 

a ação que recebe o nome de “pirataria”. 
 

Embora se utilize pirataria para denominar o uso e distribuição ilegal de arquivos 

protegidos por direitos autorais através da Internet, o termo deve ser utilizado com ressalvas 

pelo intérprete do direito. Este se trata de um conceito pouco objetivo, que perpetua a falsa 

ideia de que a violação de direitos autorais se assemelha, de alguma forma, ao delito de roubo. 

A definição do termo pirataria, atualmente, se estende o máximo possível, na busca por 

abarcar tantos indivíduos quanto forem possíveis sob o rótulo de criminosos casuais, ladrões 

de propriedade intelectual. Para os defensores das leis protetoras dos direitos autorais, não há 

que se diferenciar o indivíduo que reproduz uma obra sem autorização com objetivo de 

vendê-la, e um que reproduz a mesma obra com o objetivo de utilização individual, quando 

essa diferenciação é, na realidade, altamente necessária. 
 

O avanço dos debates sobre os direitos autorais no mundo já propiciou a criação de 
certas exceções à legislação referente à proteção dos direitos do autor. Nos Estados Unidos, a 
prática do fair use permite a utilização de trechos de obras para uso pessoal, contanto que 

sejam observados certos critérios.
3

 
 

A questão, no entanto, é se o uso e compartilhamento das obras deve ou não ser 

irrestrito, de modo a permitir a ampla circulação da cultura, ou se o direito de propriedade do 

autor deve ser protegido acima da coletividade. 
 

Ao mesmo tempo em que seria irreal permitir a livre distribuição sem nenhum tipo de 

garantia ao autor, cercear o usufruto de certas formas de expressão da humanidade é, em 

última instância, uma violação dos direitos humanos de acesso ao lazer a à cultura. 
 

O caráter censitário do modelo atual de distribuição de conhecimento acarreta em uma 

inconstitucionalidade. Mesmo entendendo que não há como evitar, no sistema capitalista, a 

necessidade do lucro pelo trabalho realizado, a priorização do capital acima do acesso à 

cultura e a tentativa de minimizar a característica mais importante da internet – a facilidade de 

transmissão de informações - constituiria um regresso social. 
 

Não se espera que desenvolvedores e autores produzam de graça. O tempo e esforço 

intelectual necessários à produção das obras digitais merecem igualitariamente recompensa, já 

que o lucro existe nesse plano como pré-requisito necessário para a movimentação do ciclo 

econômico. 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                
2  SIQUEIRA, Filipe Silva. Compartilhamento e Jornalismo: Um estudo do PirateBay no 
Jornal Estado de São Paulo. 2011, p. 9   
3  ULLMANN, Carla López. “Liberdade de acesso à informação versus direitos autorais 
na sociedade da informação: A responsabilidade civil por reproduções na Internet. p. 24  
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No entanto, quando a principal matéria prima para a produção da mídia digital é a 

criatividade do autor, não há motivos sólidos para se condenar de forma tão intensa a livre 

distribuição desses artigos. O valor monetário referente à compra de tais produtos funciona 

como restrição de acesso ao mais eficiente modelo atual de distribuição de conhecimento, o 

que gera a previamente citada inconstitucionalidade, no tocante à quebra do art. 215 da 

Constituição Federal. 
 

 
 

2 A     DIFICULDADE     NO     COMBATE     À     PRÁTICA     DO 

COMPARTILHAMENTO 
 

 

Sendo o compartilhamento ilegal o ato propriamente dito que viola os direitos autorais 

da propriedade intelectual, vale abordar esses dois conceitos. A definição de Propriedade 

Intelectual, segundo a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI)
4 

é: 
 

Soma  dos direitos  relativos  às obras  literárias,  artísticas  e científicas,  às interpretações  dos 

artistas intérpretes  e às execuções  dos artistas executantes,  aos fonogramas  e às emissões de 

radiodifusão,   às  invenções  em  todos  os  domínios  da  atividade  humana,  às  descobertas 

científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, 

bem como às firmas comerciais e denominações  comerciais, à proteção contra a concorrência 

desleal  e todos  os  outros  direitos  inerentes  à atividade  intelectual  nos  domínios  industrial, 

científico, literário e artístico.  (Organização Mundial de Propriedade Intelectual, 2013, WEB). 
 

A Lei 9.610/98 da CC/88 define os direitos autorais como “os direitos de autor e os 

que lhe são conexos”, sendo o direito de autor o conjunto de prerrogativas que todo criador 

intelectual tem sobre suas produções literárias, artísticas ou científicas detentoras de 

originalidade. 
 

Nas palavras de Carboni (2012, p. 36): 
 

[...]O direito de autor também é uma restrição ao pleno exercício da liberdade de expressão. À 

medida que aumenta o grau de proteção do direito de autor, aumenta o nível de interferência e 

de restrição  à liberdade  de expressão,  pois esta não pode se manifestar  de forma totalmente 

livre sobre uma expressão anteriormente  criada, a menos que haja uma expressa anuência do 

seu criador, ou em circunstâncias expressamente admitidas por lei, em caráter de exceção. 
 

As grandes indústrias de entretenimento, maiores interessadas no lucro gerado pela 

reprodução da propriedade intelectual, tem buscado combater agressivamente a cultura do 

compartilhamento ilegal de arquivos, na tentativa de manter o atual modelo de distribuição do 

conteúdo. Através de campanhas de conscientização dos usuários, ação judicial contra sites e 

indivíduos infratores e até bloqueio de cópias não autorizadas, assim como de um sistema de 

proteção inserido no próprio arquivo, denominado Digital Rights Management (DMR). No 

entanto, até hoje nenhum sistema DMR foi bem sucedido para impedir a distribuição ilegal. 
 

Apesar das tentativas, a cultura do compartilhamento é forte na maioria dos países, 

principalmente aqueles em desenvolvimento. Entre os países com altas taxas de pirataria do 

mundo encontram-se, segundo o 7º Estudo Anual Global de Pirataria de Software de 2010 

pela Industrial Data Corporation (IDC) estão no ranking o Zimbábue (92%), China (79%), 

Bolívia (80%), Paraguai (82%). O Brasil está no nível intermediário (52%). (TARGIAROLI, 

2010) 
 

No Brasil, grande parte dos usuários geralmente não consideram o compartilhamento 
 

                                                                                                                                                                                                                                                
4  ORGANIZAÇÃO Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI). Acesso em jul. 2013  
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de arquivos protegidos por direitos autorais um crime propriamente dito, em parte por se 

sentirem legitimados pela adesão de milhares de outros nessa prática,  em parte também pois 

internalizaram uma dinâmica de mercado onde se presume que tudo o que é digital é grátis, já 

que é mais difícil ter uma noção de valor sobre um bem imaterial. É possível observar que as 

comunidades  online  de  distribuição  digital  de  artigos  protegidos  não  se  veem  como 

criminosos, pois, diferente por exemplo dos vendedores de DVDs piratas, o download da 

mídia é para uso próprio, e não há lucro algum no compartilhamento. Apesar disso, ambos os 

casos são crimes na forma da lei. 
 

A liberdade de difusão de informações e o amplo acesso a cultura devem ser postos 
acima dos interesses das indústrias e dos autores. A livre distribuição da mídia digital 
permitiria a constante evolução e construção de certas obras. Estando o conteúdo inserido no 
meio digital, onde há grande quantidade de ferramentas de manipulação, abre-se a 
possibilidade de edição dessa mídia pelo usuário, e não mais haveria um estado de “arte 

acabada”, mas sim uma “arte processo”
5
, sempre se renovando e enriquecendo conforme os 

usuários alterassem seu conteúdo. 
 

Como afirma Lawrence Lessig (2004), a tecnologia digital poderia permitir que um 

número  extraordinário  de  pessoas  comuns  se  tornassem  parte  do  processo  criativo.  Para 

mover-se da vida de “consumidor” (passivo) de música, filmes, arte e comércio, em direção a 

uma vida onde alguém pode, individualmente e coletivamente, participar na criação de algo 

novo. 
 

Não se procura com isso insinuar que o objeto em seu formato digital, por não ser 

palpável em plano material, iria implicar para seu criador uma completa ausência de direitos 

sobre  as  obras.  No  entanto,  a  possibilidade  de  livre  modificação  de  obras  intelectuais 

literárias, artísticas e científicas, se for enquadrada sob o manto da liberdade de expressão, 

constitui em ainda em mais um agravante para o choque de interesses entre os usuários e os 

direitos autorais. 
 

De outro norte, é possível pensar que o direito autoral age como instrumento de 

proteção da inovação, equilibrando interesses públicos de acesso coletivo da obra (através do 

“domínio público”) e o retorno monetário aos criadores e desenvolvedores pelo investimento 

na criação, além de incentivar a inovação e refrear a paralisia de pensamento. Num Estado 

onde os direitos autorais não fossem assegurados, haveria a paralisia de pensamento, a falta 

do interesse em criar, já que a cópia e o compartilhamento seriam o padrão. 
 

Nessa prerrogativa de que os direitos do autor, por garantirem proventos econômicos 

referentes à distribuição legal do material, são uma forma de incentivo à produção intelectual, 

percebe-se que noção de incentivo é superestimada. Sabe-se que os criadores das obras 

intelectuais, na maioria das indústrias, não recebem uma recompensa monetária proporcional 

à quantidade de vendas de seus respectivos produtos. As empresas por trás da distribuição 

comercial desses artigos são as principais atingidas pelo compartilhamento da propriedade 

intelectual na internet. 
 

Da   mesma   forma,   esta   linha   de   raciocínio   peca   em   perceber   o   incentivo, 

principalmente  para  os  novos  autores,  da  possibilidade  de  espalhar  seu  trabalho  para  o 

máximo possível de pessoas ao redor do mundo, de forma rápida e barata. 
 

É danosa também a máxima simplista que afirma que a perda de grande quantidade de 

investimento das produtoras e distribuidoras das indústrias fonográfica, cinematográfica e 
 

                                                                                                                                                                                                                                                
5  CASTRO, Gisela G. S.. Pirataria na Música Digital: Internet, direito autoral e novas práticas 
de consumo. Unirevista, São Paulo, n. , p.1-11, 01 jul. 2006.  
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literária é consequência direta do compartilhamento de arquivos. Numa análise aprofundada, 

é possível perceber que entre fato (compartilhamento) e consequência (diminuição de lucros) 

se encontra inserida uma série de fatores que interferem e moldam esse processo. Cita-se 

principalmente a inabilidade de indústrias tradicionalistas e inertes de se adequar aos novos 

hábitos da era digital. Em 1999, quando se deu início à era da comodidade do acesso ao 

download de um álbum musical ou livro pela internet, tal possibilidade era negada àqueles 

que optassem pelas vias legais, e assim o foi por muito tempo. 
 

 
 

3 DIREITO  À  INFORMAÇÃO  OU  FURTO  DE  PROPRIEDADE 

INTELECTUAL 
 

 
Historicamente, a Constituição Brasileira sempre encarou a violação dos direitos 

autorais como matéria penal, independente do nível da transgressão. Já nos Estados Unidos e 

na Europa, é relativamente recente a criminalização da violação de direitos autorais para fins 

não-comerciais. 
 

Por tratar a violação dos direitos autorais como crime, independente da existência ou 

não de fins comerciais, a legislação brasileira provoca a percepção, na opinião pública, de que 

a aquisição de conteúdo protegido por esses direitos através da Internet se iguala a um “furto”, 

ou “roubo”, quando na verdade esta comparação é incorreta. Em ambos os atos, há apenas um 

produto, que é tirado de seu proprietário e passará a ser usufruto de outro indivíduo. Na 

Internet, o ato a ser feito é o de multiplicar a coisa existente. Assim, a coisa original 

permanece, mas haverão agora cópias perfeitas disponíveis para todos. 
 

No universo digital, não cabe falar em “roubo” de propriedade intelectual, pois o 

objeto não é composto de átomos, mas por bits (unidade de medida de transmissão de dados). 

Não é cabível que se tente empurrar o compartilhamento arquivos debaixo de uma tipificação 

penal que claramente não corresponde ao ato praticado. Roubar e compartilhar são condutas 

diferentes, e então,   a partir do momento em que o objeto alvo do compartilhamento é 

imaterial, ele não mais pode ser abordado sob as mesmas perspectivas com que se aborda o 

roubo de objeto material. 
 

Existe, nos moldes da sociedade atual, a necessidade inerente ao sistema capitalista de 

proteger o direito à propriedade a todo custo, até mesmo em detrimento de interesses públicos 

primários, como o amplo acesso à cultura. Tenta-se garantir os direitos autorais de arquivos 

digitais através dos mesmos métodos coercitivos utilizados para proteger a propriedade 

material, sem atentar que a proteção dos direitos de propriedade intelectual imaterial exige 

uma estratégia diferenciada. As leis comuns de violação dos direitos autorais tem dificuldade 

em garantir eficácia contra o compartilhamento de arquivos protegidos na Internet, justamente 

pela natureza intangível dos dados. 
 

Aqui se faz necessário apontar a diferenciação entre o indivíduo que se utiliza do 

compartilhamento ilegal de arquivos para fins lucrativos ou não. Segundo a Constituição 

Federal (1988), nos artigos 5º, inciso XIV, e 215: 
 

XIV – é assegurado  a todos o acesso à informação  e resguardado  o sigilo da fonte, quando 

necessário ao exercício profissional. 

Art. 215. 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. 
 

Assim, mesmo o indivíduo que não tem condição de adquirir uma mídia pelos meios 

legais, tem o direito de acesso à cultura e informação. Segundo um estudo realizado pelo
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Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) (2008), os custos do material de leitura 

no primeiro ano dos cursos de direito e economia, em instituições públicas e privadas do Rio 

de Janeiro e São Paulo giram em torno de R$2578,46 nas universidades públicas e R$3907,89 

nas privadas. O salário mínimo no Brasil, em 2013, é de R$678,00 e é simplesmente inviável 

que os estudantes arquem com os custos dos livros se optarem por adquiri-los de forma legal. 
 

Dessa conclusão, surge o grande conflito entre essa necessidade de acesso à informação e 

a necessidade de proteção da propriedade intelectual, pois ambos são direitos fundamentais 

garantidos pela Constituição Federal. Apesar de um representar, em sua própria concepção, a 

limitação do outro, seria uma inverdade dizer que os direitos autorais e a liberdade de 

expressão são incapazes de coexistir em harmonia. Ambos são previstos na Constituição 

Brasileira como direito fundamentais, portanto são necessários para a sociedade geral. 
 

 
 

CONCLUSÃO 
 

 
 

As leis que visam impedir a violação dos direitos autorais, na forma como estão postas, 

são ineficazes quando se trata da Internet, e apenas conseguem o feito de dificultar o acesso à 

cultura e informação nesse meio cibernético. 
 

Os conflitos entre os direitos de autor e a tecnologia digital precisam ser reinterpretados 

levando-se em consideração o papel dessas tecnologias na ampliação das formas de expressão 

cultural, e a facilidade de distribuição de obras intelectuais de valor cultural elevado. Os 

direitos autorais não podem impedir a evolução trazida pela Internet. Esses devem ser 

adaptados de acordo com a nova realidade, e não o contrário. O desenvolvimento tecnológico 

e a facilitação da transmissão de informações é mais importante para o país numa perspectiva 

coletiva do que a proteção individual dos direitos de um autor. 
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RESUMO 

Produto de uma manifestação sociocultural, a música ao longo do tempo evoluiu 

concomitante sua forma de armazenamento, através da evolução tecnológica. O homem, em 

essência, é um ser cultural e de sua cultura advém das artes. A elas, impossível a não 

manifestação da música – a arte das musas – a combinação de sons e silêncio resultantes da 

melodia, da harmonia e do ritmo; sempre presente em todas as sociedades e voluntária ou 

intuitivamente manifestada para as mais diferentes finalidades, dos momentos ritualísticos ao 

mero entretenimento; na cura psíquica, musicoterapêutica, à extravagância furiosa da rebeldia 

adolescente. A música evolutiva, atemporal, transcendental; apropriada e desapropriada; 

protegida e vilipendiada. Com a consolidação dos Computadores Pessoais, sua propagação 

permitiu que seus custos de produção e reprodução caíssem a quase custo zero, alavancando 

novos meios colaborativos de distribuição como o Napster e Kazaa. A saída para as gigantes 

da indústria fonográfica para recuperar os lucros foi reivindicar seus ditos interesses através 

de processos judiciais e a criação de Gestão de Direitos Digitais. Esse trabalho busca, 

enquadrar essas reflexões na perspectiva de um novo direito autoral, coadunado com as novas 

lógicas jurídicas requisitadas pelo século XXI e as novas tecnologias da informação e 

comunicação dele surgidas: os conflitos morais e patrimoniais diante da nova era digital, as 

novas modalidades de distribuição e comercialização das obras músicas e as novas formas de 

criação e licenciamento. Dessarte, teve como perspectiva pincelar sobre a evolução da música 

quanto ao armazenamento, reprodução e distribuição, bem como as novas relações jurídicas 

no tocante aos direitos autorais.  

Palavras-chave: Música. Tecnologia. Direito Autoral. 

 

ABSTRACT 

Product of a socio-cultural manifestation, the music has evolved over time concomitant form 

of storage through the technological evolution. The man, in essence, is a cultural being and its 

culture comes arts. To them, impossible not to manifestation of music - the art of the Muses - 
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a combination of sounds and silence resulting from melody, harmony and rhythm; always 

present in all societies, voluntary or intuitively manifested for many different purposes, the 

moments ritual to mere entertainment, psychic healing, musictherapy, the mad extravagance 

of teenage rebellion. The evolutionary music, timeless, transcendental; appropriate and 

expropriated; protected and reviled. With the consolidation of the Personal Computer, its 

spread has allowed their costs of production and reproduction fell to almost zero cost, 

leveraging new collaborative media distribution such as Napster and Kazaa. The output for 

the giants of the music industry to recover profits claim was its sayings interests through 

litigation and the creation of Digital Rights Management. This work aims, framing these 

reflections from the perspective of a new copyright connected with new legal logic required 

by the twenty-first century and the new technologies of information and communication it 

emerged: the moral and economic conflicts on the new digital era, new modalities distribution 

and marketing of music works and new ways of creating and licensing. Thus faces had as 

brush perspective on the evolution of music in the storage, reproduction and distribution, as 

well as new legal relations with regard to copyright. 

Keywords: Music. Technology. Copyright. 

 

INTRODUÇÃO 

A música é e será sempre uma das principais manifestações artísticas e culturais de um 

povo, em qualquer época ou região. É um veículo usado para expressar os sentimentos 

humanos e, por isso, originou-se o hábito de consumi-la. Acredita-se que a música tenha 

surgido há 50.000 anos, sendo suas primeiras manifestações encontradas no continente 

africano, e expandindo conforme as colonizações que ocorreram ao longo do tempo. 

Através dos séculos, a música evoluiu, resultando numa grande variedade de gêneros. 

Ao ser reproduzida (ou criada), a música sofre influências nas esferas culturais, sociais e 

econômicas, além das influências tecnológicas em seu armazenamento. A partir destas 

tecnologias, houve a possibilidade dela ser consumida nos lares, por meio do rádio, televisão, 

fitas cassetes, dentre outros. 

Com a consolidação dos computadores pessoais, somado à era pós-napster, a música 

desmaterializou-se das mídias físicas, o que gerou um barateamento na produção musical e 

um crescente mercado de sistemas alternativos de distribuição colaborativa de música (as 

chamadas redes peer-to-peer). Tal processo proporcionou um aumento no consumo desse bem 

cultural, o que passou a ser uma ameaça à indústria fonográfica. Esta, por sua vez, teve um 

grande desafio para encontrar meios para recuperar os lucros. A saída foi procurar controlar e 

conter as novas alternativas tecnológicas que ora surgiam, através de processos judiciais e 

com a criação de tecnologias de proteção contra cópias ilegais (DRMs – Digital Rights 

Management). 

O presente artigo pretende mostrar como o desenvolvimento tecnológico influenciou na 

evolução musical no âmbito da comercialização, distribuição e criação, criando novas 

relações com o Direito, visto que o “boom” tecnológico que atinge a sociedade atual vem 

contribuindo para a quebra de barreiras para amadores e construindo novos caminhos para 

profissionais consolidados, surgindo, assim, novos modelos de mercado dentro da indústria 

musical, além de novas relações consumeristas que envolvem, principalmente o mercado do 

compartilhamento de mídias em massa. Outrossim, será apresentado no âmbito jurídico, as 

novas perspectivas em relação ao Direito Autoral. 
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Para o desenvolvimento deste trabalho, foi utilizado o método dedutivo, com uma 

abordagem qualitativa, através de um estudo bibliográfico, por meio de periódicos e ebooks.  

1 O PRODUTO “MÚSICA” E SUA “NOVA” RELAÇÃO COM O 

DIREITO 

Sem demérito da significância artístico-cultural que a música desempenha na sociedade, 

ela também é produto de consumo – e aqui é vista com esse foco –, daí sua importância 

jurídica, mormente quando de seu aspecto autoral patrimonial, afinal, quando se fala em 

Propriedade Intelectual, se entende stricto sensu a expressão propriedade, como qualquer 

outra, material ou imaterial, trazendo para si todas as prerrogativas de usar, gozar e dispor  

previstas legalmente e interpretadas doutrinariamente. 

Até o fim do século XIX, a única forma de comercializar a música popular era 

através da venda de partituras para piano, o que envolvia um complexo de interesses 

limitado: o do autor (isoladamente ou com parceiros, geralmente letristas), e o do 

editor-impressor da música (reduzida a símbolos reproduzidos no papel) e o dos 

fabricantes de instrumentos musicais, cujas vendas aumentavam à maneira que a 

música destinada ao lazer urbano se popularizava. (TINHORÃO, 1998, p.247). 

São três as mudanças que marcaram as tecnologias da informação ao longo dos séculos: 

A primeira aconteceu em meados do século passado, com a introdução das 

impressoras a vapor e do papel de jornal barato. O resultado foi a primeira mídia de 

massa verdadeira – os jornais “baratos” e as editoras de livros e revistas em grande 

escala. A segunda transformação ocorreu no início deste século, com a introdução da 

transmissão por ondas eletromagnéticas – o rádio em 1920 e a televisão em 1939. A 

terceira transformação na mídia de massa – que estamos presenciando agora – 

envolve uma transição para produção, armazenagem e distribuição de informação e 

entretenimento estruturadas em computadores. Ela nos leva para um mundo dos 

computadores multimídia, compact discs, bancos de dados portáteis, redes nacionais 

de fibras óticas, mensagens enviadas por fax de última geração, e outros serviços 

que não existiam há uma dúzia de anos. (DIZARD JR. 1998, p.55). 

O primeiro grande salto para comercialização “física” da música, através de um corpus 

mechanicus  – termo chave para os conceitos de “suporte” e “fixação”, previstos nas várias 

legislações autorais, inclusive a brasileira  – deu-se com o fonógrafo, inventado por Thomas 

Edison, em 1877 – um cilindro coberto com papel laminado, contra o qual se pressionava uma 

ponta aguda – posteriormente convertida em agulha – onde se conectava um disco fino em um 

receptor, que captava vibrações convertidas de sinais eletrônicos para sinais acústicos.  

[Desde então] [...] e após o advento da fita magnética na década de [19]40, as únicas 

formas de reprodução de sons eram o contato direto de superfícies, quer nos discos 

de vinil, em que a agulha lia os sulcos e captava as informações neles contidas, 

transformando as vibrações em sons no alto-falante, quer na fita magnetizada, em 

que uma cabeça lê as informações sonoras impressas na fita por magnetismo e 

também as envia para o alto-falante, onde se transformam em sons. (GUEIROS JR., 

2000, p.491). 

Com o CD – compact disc – no início dos anos 1980, inicia-se uma nova fase na técnica 

de reprodução do som, agora digital. Essa nova mídia, com leitura ótica a laser – daí o nome 

disc laser, bastante empregado na sua origem – permitiu que as produções musicais 

atingissem níveis de qualidade audiofônica até então impossíveis. 

Do CD ao MP3, o caminho foi, comparativamente, bem mais curto. A tangibilidade do 

corpus mechanicus passa a dar lugar ao virtual e, com ele, várias outras consequências. 

As tecnologias digitais possibilitam novas formas de gravação, armazenamento e 

distribuição dos sons musicais. Essa oferta de recursos viabiliza o acesso de mais 

pessoas aos modos inovadores de produção, criação e gravação de música. A 
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subjetividade do processo de produção musical mudou: criar e gravar músicas 

usando recursos digitais sofisticados tornou-se relativamente simples e comum. 

(LIMA E OLIVEIRA, 2005, p.21). 

Assim como fizeram em sua época a notação e a gravação, a digitalização instaura 

uma nova pragmática de criação e de audição musicais. [...] um dos principais 

efeitos da digitalização foi o de colocar o estúdio ao alcance dos orçamentos 

individuais de qualquer músico. [...] A partir de agora, os músicos podem controlar o 

conjunto da cadeia de produção da música e eventualmente colocar na rede os 

produtos de sua criatividade sem passar pelos intermediários que haviam sido 

introduzidos pelos sistemas de notação e de gravação. (LÉVY, 1999, p.140-141). 

Contudo, nem sempre o mundo jurídico consegue acompanhar, em concomitância, 

tantas transformações sociais, principalmente no acelerado contexto da atual pós-

modernidade. Assim sendo, novas problemáticas correlatas se multiplicam dia-a-dia, 

sobretudo com o desenvolvimento tecnológico de novos suportes de fixação de conteúdo e, 

mais que isso, pela intangibilidade e qualidade desses novos suportes. 

No mundo de hoje, podemos dizer que o desenvolvimento tecnológico é um dos 

fenômenos que mais diferencia as sociedades, tanto umas das outras, como as atuais 

das precedentes. Às relações entre desenvolvimento tecnológico e mutação social, o 

Direito não permanece imune. [...] Com efeito, na esfera do direito positivo, as 

ligações entre direito de autor e desenvolvimento tecnológico e dos meios de 

comunicação são evidentes. É do desenvolvimento tecnológico das formas de 

reprodução das criações intelectuais que surge o direito do autor. (CARBONI, 2003, 

p.32). 

Surge então a questão de modificarem-se, ou não, os parâmetros de proteção autoral, 

“[...] de modo a incluir sob o manto protetivo [...] manifestações artísticas antes não 

contempladas.” (TRIDENTE, 2008, p.46). 

Uma coisa é certa, o Direito caracteriza-se, essencialmente, pela prudência. Ele não se 

envolve com açodamentos e temeridades. Não se estabelece norma jurídica para controlar o 

incontrolável. Por outro lado, isso não significa o fim dos Direitos Autorais, evidentemente. 

Mas os grandes interessados, com certeza, estão preocupados e a discussão está apenas 

começando. (PILATI, 2000, p.133). 

2 RECONFIGURANDO O DIREITO AUTORAL 

2.1 Copyleft 

Em oposição ao direito autoral clássico, o chamado copyleft é uma nova maneira de 

usar as leis autorais com o objetivo de retirar barreiras à utilização, difusão e modificação de 

uma obra intelectual protegida pela norma tradicional. Como ensina Manuella Soares (2009, 

p.138), é um “mecanismo jurídico que visa garantir aos titulares de direito de propriedade 

intelectual que possam licenciar o uso de suas obras além dos limites da lei, ainda que 

amparados por ela.” Nessa perspectiva, surgem o Creative Commons e o ColorIURIS, 

modalidades de licença alternativa ao modelo padrão do copyright. 

2.1.1 O creative commons 

Idealizada, em 2001, pelo americano Lawrence Lessing, a Creative Commons 

Corporation é uma organização sem fins lucrativos criada para o desenvolvimento de métodos 

e tecnologias que facilitem o compartilhamento social de obras intelectuais e científicas. É a 

base para a criação de um sistema de licenciamento público – a Creative Commons Licence, 

representada pela sigla “CC” – que objetiva, numa visão macro-filosófica, criar uma maior 

razoabilidade de uso dos direitos autorais, em oposição aos extremos atualmente existentes, 

quais sejam, numa ponta, o all rights reserved – todos os direitos reservados –, monopolista 

por essência, e noutra o public domain – domínio público. 
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Através desse princípio, dá-se aos autores, titulares morais e patrimoniais de suas obras, 

a possibilidade de, publicamente, renunciarem a certos direitos que lhe são concedidos 

taxativamente por lei. “A vantagem dessas licenças está na criação de padrões que permitem a 

fácil identificação dos limites de uso concedidos pelo autor.” (PINHEIRO, 2009, p.107). 

A principal missão pragmática do Projeto Creative Commons é oferecer um sistema de 

licenciamento público, por meio do qual obras protegidas por direito autoral possam ser 

licenciadas diretamente pelos seus criadores à sociedade em geral. (TRIDENTE, 2008, 

p.121). 

Em outras palavras, o Creative Commons cria instrumentos jurídicos para que um 

autor, um criador ou uma entidade diga de modo claro e preciso, para as pessoas em 

geral, que uma determinada obra intelectual sua é livre para distribuição, cópia e 

utilização. Essas licenças criam uma alternativa ao direito da propriedade intelectual 

tradicional, fundada de baixo para cima, isto é, em vez de criadas por lei, elas se 

fundamentam no exercício das prerrogativas que cada indivíduo tem, como autor, de 

permitir o acesso às suas obras e a seus trabalhos, autorizando que outros possam 

utilizá-los e criar sobre eles. (LEMOS, 2005, p.83). 

O Brasil foi o terceiro país a aderir ao projeto mundial creative commons, inclusive com 

apoio oficial do governo federal, através do então Ministro da Cultura, Gilberto Gil, que, na 

ocasião, subscreveu “[...] a primeira licença creative commons brasileira, por meio da qual 

disponibilizou para acesso e utilização pública a sua música ‘Olodum’.” (TRIDENTE, 2008, 

p.123). 

Com o creative commons, novos e velhos compositores, intérpretes, produtores, 

arranjadores e demais partícipes da indústria e criação musical passaram a compartilhar e 

permutar suas obras, ensejando a “explosiva” prática – descrita alhures – da releitura, 

reconfiguração, remixagem etc. de obras anteriores. 

Muitas vezes, permitir a distribuição de uma canção através de uma licença do 

Creative Commons é a melhor forma de maximizar as receitas provenientes de cada 

um desses produtos. Quanto mais ouvido e conhecido um artista, maior é o consumo 

de produtos conexos a ele, nos mais diversos âmbitos. (LEMOS, 2005, p.183). 

2.1.2 Tipos de licenças 

Há quatros tipos básicos de licenças creative commons: 

1. Attribution/Atribuição (BY): Os licenciados têm o direito de copiar, distribuir, exibir 

e executar a obra e fazer trabalhos derivados dela, desde que dêem créditos devidos ao autor 

ou licenciador da maneira especificada por estes; 

2. Non-commercial/Uso Não comercial (NC): Os licenciados podem copiar, distribuir, 

exibir e executar a obra e fazer trabalhos derivados, desde que sejam para fins não-comerciais; 

3. Non-derivative/Não a obras derivadas (ND): Os licenciados podem copiar, distribuir, 

exibir e executar apenas cópias exatas da obra, não podendo criar derivações da mesma; 

4. Share-alike/Compartilhamento pela mesma licença (SA): Os licenciados devem 

distribuir obras derivadas somente sob uma licença idêntica à que governa a obra original. 

2.1.2.1 Combinações de licenças de uso regular 

Há seis combinações de licenças de uso regular: 

1. Atribuição (BY); 

2. Atribuição + Uso não comercial (BY-NC); 

3. Atribuição + Não a obras derivadas (BY-ND); 
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4. Atribuição + Compartilhamento pela mesma licença (BY-SA); 

5. Atribuição + Uso não comercial + Não a obras derivadas (BY-NC-ND); 

6. Atribuição + Uso não comercial + Compartilhamento pela mesma licença (BY-NC-

SA). 

Em essência, quando se utiliza música preexistente, as autorizações dependem da 

utilização que se deseja e da fonte de onde provém a música. Por exemplo, música 

gravada preexistente tem dois copyrights, um da própria composição musical, e o 

segundo da gravação sonora desta música. (GANDELMAN, 1997, p.144). 

Contudo, essa máxima parece perder espaço diante das possibilidades de licença 

alternativa ao direito autoral clássico e, notadamente, das novas tecnologias de captação, 

modificação, adaptação e produção de elementos sonoros. Afinal, “[...] sons são signos de 

comunicação e, ao mesmo tempo, insumos para produção de novas obras.” (TRIDENTE, 

2008, p.94). 

Uma das características mais constantes da ciberarte é a participação nas obras daqueles 

que as provam, interpretam, exploram ou lêem. Nesse caso, não se trata apenas de uma 

participação na construção do sentido, mas sim uma co-produção da obra, já que o 

“espectador” é chamado a intervir diretamente na atualização [...] de uma seqüência de signos 

ou de acontecimentos. (LÉVY, 1999, p.135-136). 

“A música eletrônica [...] é um exemplo marcante da ciberarte, sendo atualizada hoje 

com a música tecno e o movimento dos zippies e ravers.” (LEMOS, 2004, p.182). A 

recombinação de obras preexistentes, característica essencial desse estilo, ocupa um espaço 

cada vez maior no mundo das artes, sendo considerada, por muitos, como uma nova proposta 

estética, “[...] em que se valoriza a criação como ato coletivo e se reconhece nas obras 

derivadas importância e mérito artístico equivalente ao das obras originais.” (TRIDENTE, 

2008, p.116). 

Aliás, ainda que criticado por muitos, para o direito autoral, o senso de mérito inexiste 

para sua aplicação à criação intelectual, sobretudo pela dificuldade racional de se 

convencionar valor artístico àquilo que se é criado. Assim, toda concepção do espírito se 

beneficia da proteção autoral, seja ela o fruto da genialidade humana ou do simples produto 

da técnica ou da paciência. Todavia, essa assertiva, ainda que majoritariamente aceita, não se 

mostra unânime. 

[...] saltou-nos aos olhos a forma como indivíduos que não possuem, 

necessariamente, conhecimento musical tradicional passam a fazer música a partir 

de colagens de sons de outros compositores, além de criarem novos ritmos e timbres 

com o auxílio dos computadores, num processo de apropriação, recorte e reciclagem 

de informações extremamente ágil e eficaz, graças ao rápido desenvolvimento de 

tecnologias digitais especializadas em lidar com sons. (SÁ, 2003, p.154-154). 

[De qualquer forma] A democratização da criatividade certamente não transformará 

todas as pessoas em grandes artistas, porque as novas tecnologias não têm o condão 

de dotar os indivíduos de repentino talento, mas elas permitem que pessoas 

talentosas que antes não podiam transpor as barreiras do acesso ao mercado criativo 

tenham agora condições de nele ingressar. (TRIDENTE, 2008, p.77). 

3 O COMPARTILHAMENTO DE ARQUIVOS MUSICAIS 

O músico na era da Internet manuseia dispositivos físicos, como monitor e placa de 

som. Neles são registradas as informações (em áudio) e pode-se produzir e 

reproduzir arquivos, definindo parâmetros de resolução sonora. O registro digital 

permite ao músico experimentar com facilidade a composição e o arranjo sonoros. 

As novas tecnologias alteram o modo de fazer e experimentar a arte musical. 

Tornam possível a conversão dos sons em linguagem binária. [...] A digitalização do 
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som torna seu conteúdo totalmente plástico, podendo ser integralmente reprocessado 

e transmitido através da Internet em tempo real. (LIMA E OLIVEIRA, 2005, p.11). 

Essa nova reconfiguração do modo de compor e distribuir música pela grande rede 

encontra seu ápice nos chamados sistemas P2P, redes de compartilhamento de arquivos, cuja 

facilidade e baixo custo, “[...] inspirou milhões a apreciarem música de uma forma como 

jamais fizeram antes.” (LESSIG, 2005, p.81). 

Os programas P2P surgiram há mais de 10 anos e tinham o objetivo de facilitar a 

comunicação e a utilização de recursos nas empresas, através de computadores conectados em 

rede. Sua característica principal é a não existência de um papel fixo entre cliente ou 

hospedeiro, mas um igual nível e em que, concomitantemente, uma máquina assume ambos 

papeis, dependendo da transação sendo iniciada ou recebida de um outro par da mesma rede. 

Apesar das fortes críticas e processos judiciais advindos tanto da indústria fonográfica 

como de artistas e/ou seus representantes, contra os sistemas P2P, cumpre distinguir o direito 

à liberdade de informação e compartilhamento, da contrafação. O compartilhamento de 

arquivos pela internet, sem finalidade de lucro, para uso estritamente pessoal, equivale a um 

“empréstimo” da obra entre pessoas, o que, notadamente, não infringe a legislação autoral. 

Milhares de jovens no mundo adotam entusiasticamente essas tecnologias, trocando 

suas músicas favoritas na Net e sacudindo as bases da indústria fonográfica. As 

companhias ainda estão tentando fazer face ao fenômeno, desenvolvendo 

simultaneamente tecnologias de segurança [...] ao mesmo tempo que vão aos 

tribunais para proteger seus direitos de propriedade e imaginam novos modelos de 

negócio. (CASTELLS, 2003, p.161). 

4 NOVAS FORMAS LEGAIS NO “NOVO MERCADO” DA MÚSICA 

Priscilla Albuquerque Crespo (2009) descreve muito bem os tipos de utilização dos 

fonogramas e as providências que devem ser observadas para a sua correta utilização e 

comercialização. 

Para a autora, as regras ou “receitas” para a comercialização de musica, enquanto 

produto, não mais podem estar adstritas apenas à venda de CDs ou DVDs – corpus 

mechanicus – tangível, mas também ao comércio da música digital – desprovida de suporte 

corpóreo para fixação do conteúdo – onde se incluem os chamados mobile music (celulares), 

os downloads pela internet, a sincronização em filmes para o cinema e pa-ra campanhas 

publicitárias ou institucionais e a utilização em jogos eletrônicos. 

Para cada situação de per si, há de se considerar diferentes modalidades de uso do 

direito autoral – em especial patrimonial –, de modo que: 

1. Os suportes físicos – mormente CDs e DVDs – precedem contratos de cessão de 

direitos dos titulares – artistas intérpretes, compositores, produtores, arranjadores, executores 

etc. – para a gravadora, que normalmente assegura para si própria a exclusividade dos 

fonogramas durante a vigência do contrato – quando não indefinidamente. Aqui, ela será a 

proprietária e titular dos direitos de exploração dos fonogramas e/ou videofonogramas 

produzidos, pelo prazo estipulado de proteção dos direitos e mediante o pagamento de 

royalties pelo período em que os produtos estiverem em seu catálogo de vendas; 

2. A fixação em outros suportes – ditos não convencionais – como os celulares  e outros 

aparelhos portáteis, hoje amplamente adaptados para reprodução de arquivos MP3 e/ou 

similares, cria uma dupla possibilidade de convenção contratual, em nível de titularidade de 

direitos autorais, que pode obedecer tanto aos acordos já habitualmente válidos para os 

suportes físicos expostos no item anterior, como criar uma possibilidade de negociação direta 
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com o autor, que se permite figurar cada vez com mais titular independente de sua própria 

criação, a revelia dos editores musicais, outrora fundamentais à administração de tais direitos; 

3. À distribuição digital via downloads pela internet – e assim também às chamadas 

“rádios e TVs digitais” – atribui-se prerrogativas igualmente análogas do ponto da vista da 

observância de contratos de transferência de propriedade intelectual, contudo, por 

características da própria web, nem sempre se é fácil controlar e saber a quem pertencem tais 

direitos, assim: 

[...] a tendência das grandes lojas virtuais é contratar agregadores de conteúdo que 

cuidem de todo o processo, desde procurar e entrar em contato individualmente com 

cada proprietário de fonograma até o posterior repasse dos catálogos já autorizados 

às lojas. (CRESPO, 2009, p.79);  

4. A sincronização, por exemplo em filmes para o cinema e para campanhas 

publicitárias ou institucionais, pressupõe, à produtora, a responsabilidade de solicitar as 

autorizações dos autores, intérpretes, gravadoras e selos para inclusão dos fonogramas. A ela 

cabe informar, notadamente em contrato, “[...] o título do filme, o diretor, a forma, o tempo de 

sincronização, o prazo, o território e as mídias solicitadas, para que elas possam fazer a 

cobrança de acordo com a extensão dos direitos concedidos.” (CRESPO, 2009, p.80); 

5. A utilização de fonogramas em jogos eletrônicos obedece regras bastante similares às 

licenças de sincronização, já que são cobrados, normalmente, valores únicos, o que não 

impede “[...] que existam autorizações ou licenças que gerem royalties para seus titulares.” 

(CRESPO, 2009, p.80). 

CONCLUSÃO 

O construto teórico apresentado neste trabalho enseja bases para discutir os aspectos 

pertinentes do acesso às mídias culturais e sua comercialização, em específico, a música. 

Destarte, é substancial a abertura dos meios de comunicação, possibilitando assim, processo 

de democratização para as mais diversas camadas sociais.  

Ao longo da presente revisão textual, ora já publicada, de forma mais ampla, por Lima 

(2011), se externou pontos conceituais, tais como: Copyleft, Creative Commons e redes de 

compartilhamento P2P, configurados com clara influência da tecnologia aos ícones 

multiculturais, sendo realizadas críticas acerca da temática.  

Hoje, a música se dissipa com maior velocidade aos seus consumidores, a composição e 

distribuição dos sons por seus autores não é diversa, como dissertado, os músicos manejam 

recursos tecnológicos – ou tendem a isto – para os fins de ampla acessibilidade dos seus 

destinatários.         

Um dos tópicos relevantes tratado foi a ramificação da grande rede, a dita internet, que 

traduz a grande leitura do novo modo de conceber, reproduzir e adquirir música; a 

volatilidade contribui para a ideia inicial defendida neste artigo que é o da capilarização da 

música, gerando, por conseguinte, propenso mercado consumidor – em especial o público 

jovem. 

O comércio fonográfico digital, ademais, enseja a uma nova visão sob os direitos 

autorais, devido a atual face mercadológica, os suportes, os downloads, rádios e TVs digitais, 

são exemplos que demonstram a necessidade de debates e fomento de normas consoante as 

nuances da sociedade.      

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



 

ISSN-e: 2316-9982 

CARBONI, Guilherme C. O direito de autor na multimídia. São Paulo: Quartier Latin, 

2003. 

CASTELLS, Manuel. A galáxia da internet: reflexões sobre a internet, os negócios e a 

sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 

CRESPO, Priscilla Albuquerque. Produção de obras musicais. In: FRANCEZ, André. 

COSTA NETTO, José Carlos. D’ANTINO, Sérgio Famá (Orgs.). Manual do direito do 

entretenimento: guia de produção cultural. São Paulo: Senac/SESC, 2009. 

DIZARD JR., Wilson. A nova mídia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. 

GANDELMAN, Henrique. De Gutemberg à internet: direitos autorais na era digital. Rio de 

Janeiro: Record, 1997. 

GUEIROS JR., Nehemias. O direito autoral no show buiness: a música. Rio de Janeiro: 

Gryphus, 2000. 

LEMOS, André. Cibercultura: tecnologia e vida social na cultura contemporânea. 2.ed. 

Porto Alegre: Sulina, 2004. 

LEMOS, Ronaldo. Direito, tecnologia e cultura. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2005. 

LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999. 

LIMA, Clóvis. et al. MP3: Música, comunicação e cultura. Rio de Janeiro: E-Papers, 2005. 

LIMA, João Ademar de Andrade. Novos olhares sobre o direito autoral na era da música 

digital. Porto Alegre: Simplíssimo, 2011. 

PILATI, Isaac. Direitos autorais e internet. In: ROVER, Aires José (Org.). Direito, sociedade 

e informática: limites e perspectivas da vida digital. Florianópolis: Boiteux, 2000. p.127-134. 

PINHEIRO, Patrícia Pack. Direito digital. São Paulo: Saraiva, 2009. 

SÁ, Simone Pereira de. Música eletrônica e tecnologia; reconfigurando a discotecagem. In: 

LEMOS, André. CUNHA, Paulo (Orgs.). Olhares sobre a cibercultura. Porto Alegre: 

Sulina, 2003. p.153-173. 

TINHORÃO, José Ramos. História social da música popular brasileira. São Paulo: Editora 

34, 1998. 

TRIDENTE, Alessandra. Direito autoral: paradoxos e contribuições para revisão da 

tecnologia jurídica no século XXI. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 



 

ISSN-e: 2316-9982 

 

AUTORIA E TITULARIDADE DOS DIREITOS DE AUTOR: PESSOA 
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RESUMO: O presente trabalho foi elaborado com o desiderato de se constatar a possibilidade 

ou não da pessoa jurídica ser classificada como autora, em todos os aspectos, ou seja, tanto 

nas questões patrimoniais quanto nas questões morais, dando-se ênfase aos ordenamentos 

jurídicos do Brasil e de Portugal. Foi feito, portanto, um estudo comparado entre a legislação 

desses dois países acerca do tema em questão. No primeiro capítulo, fez-se um levantamento 

histórico sobre o tema para, no segundo, adentrar propriamente dito na problemática proposta 

pelo trabalho, explicando, para melhorar facilitar o questionamento jurídico que pretendeu o 

artigo, as teorias monista e dualista referente aos direitos autorais, bem como diferenciar a 

aquisição originária da derivada e autoria de titularidade. Percebe-se que, em ambos os países 

em análise, não existem conflitos em considerar a possibilidade de a pessoa jurídica ser titular 

dos direitos autorais nas questões patrimoniais, o problema surge, todavia, a respeito de a 

pessoa  jurídica  ser  detentora  dos  aspectos  morais  dos  direitos  autorais.  Conclui-se,  no 

presente trabalho, em que pese argumentos em contrário, pela possibilidade de se classificar a 

pessoa jurídica como autora, e assim detentora também dos direitos morais, se atender a 

certos requisitos exigidos. 
 
Palavras-chave: Pessoa Jurídica. Autor. Titularidade. Autoria. 

 
ABSTRACT: This paper was prepared with the desideratum to note when is possible or not 

the legan person be an author, in all respects, both in heritage issues as moral issues, using the 

legal systems of Brazil and Portugal. Was made, therefore, a comparative study between the 

laws of these two countries on the subject in question. In the first chapter, it was a historical 

survey on the topic, for after, enter itself in the problem proposed by this paper, explaining to 

improve facilitate legal questioning the intended article monistic and dualistic theories 

regarding copyright, and differentiate the original acquisition of the derivative of ownership 

and ownership and authorship. It is noticed that, in both countries under review, there are no 

conflicts to consider the possibility that the entity hold the copyright on heritage issues, the 

problem arises, however, as to the legal person being the holder of the moral aspects of 

copyright. We conclude, in this work, despite arguments to the contrary, the possibility of 

classifying the corporation as an author, and thus also holds moral rights, if it meets certain 

requirements. 
 
Keywords: Legal person. Author. Tittle of copy right. Authorship. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

O chamado Direito de Autor ganhou contornos relevantes com o desenvolvimento da 

imprensa, servindo, inicialmente, como um mecanismo de censura e controle do status quo 

vigente, para empós se transmutar e passar a ter como primado a difusão das informações e 

servir de mecanismo de incentivo às novas criações. Essa transmutação não se deu de maneira 

simples e linear, por isso existem diversas concepções doutrinárias, legais e jurisprudenciais a 

cerca do tema. 

 
Inicialmente, foi feito um levantamento histórico da matéria, em escala global, com uma 

visão mais genérica, após isso se elaborou uma dimensão histórica em escala mais local, 

notadamente no Brasil e em Portugal, tendo em vista que assim poderemos verificar se a 

legislação  local  amolda-se  às  diretrizes  internacionais,  como  o  Tratado  de  Roma,  por 

exemplo. A escolha por traçar um paralelo entre Brasil e Portugal se deu, principalmente, por 

conta da herança que o Brasil recebeu diretamente de Portugal na seara jurídica. 

 
No segundo capítulo, abordou-se as teorias de pensamento do direito de autor, dando-se 

enfoque a teoria monista e a teoria dualista. Elaborou-se uma distinção entre aquisição 

originária e derivada dos direitos de autor. Analisou-se, também, a questão da autoria e da 

titularidade do direito de autor, elaborando-se, ao final, uma exposição dos chamados 

corporate copyright, usando como base o levantamento histórico feito no capítulo primeiro. 

 

1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA 
 
 

A evolução do Direito de Autor se identifica com a evolução da imprensa e da liberdade 

de expressão. No início, o direito de autor era um privilégio de edição concedido pelo poder 

central, pelo poder régio, e não um direito pertencente ao criador. Percebe-se, portanto, que o 

Direito de Autor iniciou não como um direito do criador, mas sim dos editores (LEVISON 

apud PEREIRA, 2008, p. 14), já que estes só podiam imprimir e reimprimir determinada obra 

com a autorização do poder central. 

 
1.1.      No Mundo 

 
 

No renascimento cultural, a visão empregada de Direito de Autor foi modificada, em 

vez de ser um privilégio concedido aos livreiros, passou a ser um direito de propriedade dos 

criadores. A primeira legislação a adotar essa visão foi o ordenamento inglês, com a Lei da



 

ISSN-e: 2316-9982 

 

Rainha Ana. Essa Lei empregava o copyright inglês de uma visão de property rights servindo 

como mecanismo para a promoção da aprendizagem (DAVIES apud PEREIRA, 2008, p. 15) 

Nitidamente, essa legislação empregou um viés público ao Direito de Autor, porquanto o 

copyright se justificava pelo interesse de promover a aprendizagem da população inglesa. 

Sousa Alves (2008, p. 6458), no entanto, salienta que a Lei da Rainha Ana foi simplesmente 

voltada para a regulação do comércio de livros, sendo uma iniciativa voltada a acabar com o 

monopólio então existente. 

 
Além das alterações legislativas, a jurisprudência desempenhou importante papel no fim 

do monopólio dos livreiros na Inglaterra. Em vários julgamentos foi reafirmado o direito de 

autor, enquanto direito do criador da obra literária ou artística. 

 
É na Inglaterra, também, que o direito de autor assume a sua feição mais mercantilista, 

sendo o copyright um puro direito de propriedade. Essa feição mercantilista foi o que mais 

interessou o legislador britânico “sobretudo, pela proteção das obras como bens mercantis, em 

razão do seu grande significado na vida econômica”. (PEREIRA, 2008, p. 26) 

 
Sousa Alves (2008, p. 6459) salienta que na França, até a Revolução Francesa, havia 

um grupo de editores parisienses que gozavam dos privilégios reais a semelhança do ocorria 

na Inglaterra. O citado autor continua afirmando que os autores não gozavam de qualquer 

direito, seja porque, segundo o pensamento medieval, as ideias eram uma graça de Deus e não 

uma propriedade do autor. 

 
Na época da Revolução Francesa, aboliram-se os privilégios de classe, inclusive os 

privilégios dos livreiros. Com a declaração universal dos direitos do homem e do cidadão 

criou-se os Direito de Autor para os criadores de obras literárias e artísticas. As Leis 

Revolucionárias de 19 de janeiro de 1971 e de 19 de julho de 1973 instituíram em território 

Francês o direito de propriedade sobre a obra literária e artística (PEREIRA, 2008, p. 23). 

 
Pela legislação acima dita, os autores tinha o direito de “vender, fazer vender e distribuir 

as suas obras”, podendo vender ou ceder esse direito a terceiros. O direito de autor, nessa 

época, é entendido como um direito de propriedade justificado pelo aspecto moral e 

personalíssimo do autor. 

 
A legislação moldada na era revolucionaria perdurou até ser revogada em 1957. Em 

 

1995,  o  Direito  de  Autor  foi  integrado  ao  Código  de  Propriedade  Intelectual  francês,
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consolidando esse direito como um direito erga omnes, exclusivo e oponível a todos. Por fim, 

vigora atualmente na França uma Lei de 2006 que adequou o regime legal do Direito de Autor 

francês as diretrizes do direito internacional. 

 
Não é por outro motivo que as duas principais tradições do Direito de Autor advêm da 

Inglaterra e da França. Em síntese, o droit d’auteur estatui uma ampla proteção ao autor, tanto 

de ordem moral, quanto no que pertine ao patrimônio, dispensando qualquer formalidade para 

a  proteção  do  seu  direito,  por  outro  lado  o  copyright  anglo-saxão  é  um  sistema  mais 

comercial, exigindo formalidades para o reconhecimento do direito e da proteção conferida. 

(ALVES, 2008, p. 6460) 

 
Dito isso, vale frisar que o Direito de Autor possui um viés internacional, notadamente 

com o incremento e desenvolvimento das relações comerciais globais e das trocas de 

informações. Souza (2009, p. 6) salienta que: 

 
O caráter internacional dos direitos autorais e sua inter-relação com o direito interno 

são históricos e reflexivos, pois a sua internacionalização estabeleceu os parâmetros 

pelos quais as leis nacionais foram elaboradas, pois os objetivos principais destas 

convenções são o de promoção da universalização e uniformização dos estatutos 

nacionais. Atualmente os tratados internacionais vigentes nacionalmente sobre a 

matéria são a Convenção de Berna, o acordo TRIPS, a Convenção Universal, a 

Convenção Interamericana e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

 

Frise-se, ainda, a existência de diretrizes comunitárias da União Europeia que buscam 

unificar o tema no continente europeu. A maioria dos países signatários da UE seguem as 

diretrizes, como por exemplo, o tempo de proteção do Direito do Autor que está praticamente 

unificado  em  70  anos  após  a  morte  do  criador  da  obra.  Passa-se,  agora,  a  analisar, 

detidamente, a evolução histórica de Portugal e do Brasil. 

 
1.2.      Em Portugal 

 
 

Seguindo a evolução histórica existente nos outros países, notadamente europeus, 

Portugal, no antigo regime, era adepto dos privilégios concedidos pelo poder real. Tais 

privilégios eram concedidos pelo Rei com autorização exclusiva para impressão, venda e 

distribuição das obras em todo o Reino de Portugal. 

 
A evolução de um mero privilégio concedido à alguém por um Poder Régio para um 

Direito de Propriedade e do criador da obras ocorreu, em Portugal, sob o pano de fundo das 

Revoluções Liberais e a instituição da Monarquia Constitucional. Na realidade, o Direito de 

Autor foi, primeiramente, consagrado na Carta Magna do Estado Português. A Constituição
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de 1826 falou só sobre os inventores, não adentrando na seara, propriamente dita, do Direito 

de Autor, porém a Carta de 1838 afirma que “garante-se aos inventores a propriedade de suas 

descobertas e aos escritores a de seus escritos, pelo tempo e na forma que a lei determinar” 

(PORTUGAL, 1838). 

 
A primeira Lei portuguesa que tratou do assunto foi uma Lei de 1851, 13 (treze) anos 

após  a  Constituição  determinar  a  proteção  ao  Direito  de  Autor.  Tal  norma  delimitou  e 

protegeu a chamada propriedade literária, percebe-se, então, que o Direito de Autor, em 

Portugal, desde o seu início, foi tratado como um direito de propriedade. 

 
Após essa Lei, o regime legal foi alterado diversas vezes, em 1867 com o Código Civil, 

em 1927, em 1966 com a instituição do Código de Direito de Autor, em 1979, em 1980, em 

1982, em 1985 com o Código do Direito do Autor e dos Direitos Conexos, embora tenha se 

tido várias alterações legislativas, o caráter patrimonial do direito de propriedade foi sempre 

mantido e até, em certos casos, reforçado. 

 
O Direito de Autor é um direito de propriedade e um direito moral, sendo o criador da 

obra o proprietário, tendo, portanto, o direito de usufruir, usar e dispor do seu Direito, porém, 

assim como todo direito de propriedade, existem certos limites que devem ser obedecidos e 

são elencados pela legislação pertinente. 

 
Outro ponto que necessita de destaque faz referência ao sujeito dos Direitos de Autor 

em Portugal. O criador é, nitidamente, o proprietário dos ditos direitos, contudo existem 

exceções que permitem entender a empresa como autora. Esse entendimento, como será 

demonstrado no tópico correspondente, não nos parece equivocado. 

 
Especificamente no que tange ao tempo de proteção, Portugal, atualmente, segue as 

diretrizes internacionais de 70 anos post mortem auctoris, salientando que esse prazo para os 

herdeiros foi objeto de alteração em quase todas as mudanças normativas existentes e 

constatadas em Portugal. 

 
1.3.      No Brasil 

 
 

No início da colonização portuguesa, era proibido, no Brasil, a realização de impressão 

e publicação de obras. O que podia ser feito de maneira lícita era a importação, com a 

autorização do Poder Real, de livros de Portugal. (ALVES, 2010, p. 7988).
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Em 1808, com a chegada da família real no território brasileiro, tiveram que ser tomadas 

várias medidas, com vistas a criar no Brasil um aparato burocrático e governamental para 

propiciar  a  administração  do  império  português.  Uma  dessas  medidas  foi  a  criação  da 

imprensa Régia, fato esse de grande representatividade para a publicação e impressão de 

obras, haja vista que o desenvolvimento dos direitos de autor está intimamente ligado ao 

desenvolvimento da imprensa e da liberdade de expressão. 

 
O primeiro regramento jurídico de direito de autor brasileiro foi promulgado em 1827, 

tendo sido concedido apenas aos professores dos cursos de Ciências Jurídicas - recém-criados 

- a exclusividade das obras. 
 

 

Após essa legislação, o Brasil foi signatário da Convenção de Berna e, em 1891, dispôs 

expressamente no texto da Constituição sobre os Direitos de Autor, garantindo aos autores o 

direito exclusivo sobre a obra por toda a sua vida e delegou à Lei a função de estabelecer o 

tempo de proteção após a morte. A dita lei foi promulgada em 1898 e garantiu aos herdeiros o 

prazo de 50 (cinquenta) anos de exclusividade após a morte do autor. Esse prazo foi 

posteriormente alargado pelo Código Civil de 1916 que estabeleceu o período de 60 (sessenta) 

anos após a morte. A Lei 5.988/1973 sistematizando os direitos de autor estatuiu que caberia 

ao autor "o direito de utilizar, fruir e  dispor de obra literária, artística ou científica, bem como 

o de autorizar sua utilização ou fruição por terceiros, no todo ou em parte". Enquanto aos 

editores  se  garantia,  "mediante  contrato  de  edição",  o  direito  exclusivo  a  publicar  obra 

literária, artística, ou científica (Art. 57), no prazo de sessenta anos, a contar do dia 1º de 

janeiro ao ano subsequente ao falecimento do autor. (ALVES, 2010, p. 7989). 

 
Em 1988, os direitos de autor regressaram ao patamar Constitucional, com a 

promulgação da Carta Constitucional, determinado em seu artigo 5º, XXVII (BRASIL, 1988) 

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

obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar”. 

 
O regramento jurídico brasileiro sobre o tema, na atualidade, é regido pela Lei Federal 

de nº. 9.610, de 1998,  dispondo, entre outras  coisas, que são  garantidos os direitos aos 

herdeiros pelo prazo de 70 (setenta anos) após a morte do autor, seguindo assim as diretrizes 

internacionais sobre o assunto. Ressalta-se que o prazo de exclusividade dos herdeiros começa 

a contar a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à morte do criador. 

 

2. AUTORIA E TITULARIDADE DOS DIREITOS DE AUTOR
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Os direitos do autor possuem uma amplitude de pensamentos, todos com argumentos 

válidos, que permite que cada Estado adote a noção que mais condiz com a sua construção 

história e jurídica. 

 
Em razão dessa diversidade de correntes doutrinárias, vários são os pensamentos sobre a 

titularidade dos direitos de autor. A indagação preponderante, neste artigo, é se a empresa 

empregadora pode ser titular dos direitos de autor de alguma criação dos seus subordinados 

diretos e, principalmente, pagos para concretizar aquela criação. 

 
2.1.     Teoria monista e teoria dualista 

 

 

As linhas de pensamento filosófico dos Direito de Autor se distinguem, praticamente, 

em duas grandes teorias, a visão monista e a visão dualista desses direitos. Embora se 

distingam em suas linhas gerais, ambas adotam a visão híbrida, empregando ao direito de 

autor uma visão patrimonial e uma visão moral. 

 
Na teoria monista, adotada pela Alemanha, entende-se que o direito de autor é uno, mas 

com  duas  feições.  Faz  até  a  comparação  com  uma  árvore  com  dois  tipos  de  galhos. 

Salientando que essas feições são indissociáveis, não sendo permitido se ceder apenas uma de 

suas feições, já que se encara o direito de autor como algo uno e inseparável. 

 
Justamente por isso é que na Alemanha, assim como em Estados que adotam essa visão, 

só é possível a cessão integral dos direitos de autor, sem se autorizar em se resguardar 

nenhuma parcela desse tipo de direito para o autor-cedente. 

 
Em contraposição a isso, os países que adotam a teoria dualista, a exemplo do direito 

Francês, Brasileiro e Português, entendem que os direitos de autor são compostos por dois 

tipos de direitos, um de viés de propriedade e outro de um viés personalíssimo e moral. 

 
Essa linha de pensamento entende que a feição moral e personalíssimo do direito de 

autor é inalienável, não podendo ser cedido, vendido ou transferido, mesmo se isso for da 

vontade expressa do autor da obra. Afirmam que apenas a feição patrimonial da propriedade 

pode ser cedida. 

 
A consequência prática disto é que o autor, mesmo tendo firmado contratos de cessão 

ou algo que o valha, poderá, a depender dos casos, postular em defesa da moral de suas obras, 

algo impossível de ser entendido e concebido nos países que adotam a teoria monista, onde o
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legitimo  para  postular  algo  em  defesa  das  obras  sempre  será  o  titular  dos  direitos, 

independente desse titular ser ou não o autor da criação. 

 
2.2.     Aquisição originária e derivada dos direitos de autor. 

 

 

Antes de adentrarmos no assunto propriamente dito da autoria e da titularidade, vale 

explicar o que se conceitua como aquisição originária e aquisição derivada de direito de autor. 

 
A aquisição originária se dá quando o próprio autor da criação é o titular dos direitos, ou 

seja, a pessoa física ou jurídica que é considerada autora da obra detém os direitos de autor, 

tanto na índole moral quanto na índole patrimonial da propriedade. Por exemplo, a entidade 

responsável pela organização de uma obra coletiva é considerada a autora da criação, detendo, 

de início, os direitos de autor. 

 
Enquanto a aquisição derivada se dá quando o  autor, enquanto titular original dos 

direitos, cede esses direitos a terceiros mediante a assinatura de um contrato ou a celebração 

de um negócio jurídico válido. Essa aquisição derivada nada mais é do que uma cessão de 

direitos, notadamente os de propriedade. No Brasil essa aquisição derivada é permitida pela 

Lei Federal de nº. 9.610/1998 no seu artigo 49. 

 
Entender essa distinção é de suma importância para o correto entendimento da diferença 

entre autoria e titularidade de direitos e, principalmente, para compreender em quais casos a 

pessoa jurídica é sim considerada autora e não uma simples titular de direitos. 

 
2.3.     Autoria e titularidade 

 

 

Para uns, o Direito de Autor é um direito de índole meramente comercial, enquanto para 

outros é uma miscelânea entre um direito moral e um direito de propriedade. O que se nota, 

entrementes,  é  que,  independente  da  concepção  e  da  dogmática  adotada,  a  visão  de 

propriedade foi essencial para a evolução do conceito, em grande parte porque somente se 

entendendo esse direito como uma propriedade se pôde garantir aos autores o uso, o gozo e 

fruto de suas criações artísticas e literárias e, ao mesmo tempo, acabar com os privilégios 

utilizados no antigo regime. 

 
Essa opção necessária pelo conceito de propriedade e abolição dos antigos privilégios 

ocasionou um desenvolvimento no âmbito das criações artísticas e literárias, ensejando 

questionamentos  pertinentes,  como  por  exemplo,  se  todo  criador  é  titular  do  direito  de
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propriedade intelectual da sua obra ou se podem existir titulares de direitos de propriedade 

intelectual que não sejam criadores da dita obra. A opção legislativa, tanto no Brasil como em 

Portugal se deu no sentido de permitir, em casos excepcionais, de o criador não ser titular do 

direito, ou seja, titular do direito não ser o criador da obra. 

 
Cumpre elaborar uma distinção entre a autoria e a titularidade dos direitos de autor. A 

autoria diz respeito, como assevera Foucault, a existência de uma relação intrínseca com a 

obra criada, enquanto a titularidade diz respeito ao exercício efetivo do direito da propriedade 

intelectual. 

 
Foucault  nas  décadas  de  60  (sessenta)  e  70  (setenta)  elaborou  textos  debatendo  a 

questão da autoria e da titularidade dos direitos de propriedade intelectual. Para Foucault, o 

autor é uma função, fruto de uma relação com as obras, que se exerce através de uma série de 

operações específicas que nada têm de uniformes e espontâneas, ou seja, o conceito de autor é 

imposto ao texto, não se confundindo com o escrito ou com o indivíduo que o produziu, 

“sendo antes um princípio aglutinador de discursos (impondo aos mesmos certa coesão 

conceitual e unidade estilística).” Percebe-se que o autor moderno “(marcado pela 

individualidade, centralidade, homogeneidade e autoridade, legalmente protegidas) tem sua 

gênese juntamente com o sistema do direito autoral” (ALVES, 2008, p. 6462). Decorre daí o 

pensamento de que o autor pode não ser, necessariamente, o criador ou escritor, tendo em 

vista que para a criação ou realização do escrito podem ter sido necessário uma conjugação de 

fatores que só foi possível por conta da relação de um terceiro com a obra criada. 

 
Se não se entende da maneira que Foucault defendeu, pode-se acreditar que, por via 

lógica, o criador será, necessariamente, o titular do direito de propriedade sobre a obra. O 

Código de Direitos do Autor e dos Direitos Conexos Português afirma: 

 
Artigo 27.º (Paternidade da obra): 1 – Salvo disposição em contrário, autor é o 

criador  intelectual da  obra.  2  –  Presume-se autor  aquele  cujo  nome  tiver  sido 

indicado como tal na obra, conforme o uso consagrado, ou anunciado em qualquer 

forma de utilização ou comunicação ao público. 3 – Salvo disposição em contrário, a 

referência ao autor abrange o sucessor e o transmissário dos respectivos direitos. 

 
Em regra geral, portanto, o titular do direito é sim o criador intelectual da obra, 

entrementes tal situação pode ser, licitamente, excepcionada. No Brasil, a Lei Federal de nº. 

9.610/1998 regula o assunto, estipulando no seu artigo 11 que “autor é a pessoa física criadora 

de obra literária, artística ou científica” e no seu parágrafo único que “a proteção concedida ao 

autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos previstos nesta Lei.”.
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A situação vista no ordenamento jurídico português é repetida na legislação brasileira, 

ou seja, há uma identificação entre as normas ao permitir, em casos legalmente estabelecidos, 

que o criador da obra não seja o titular dos direitos, sem se caracterizar como, simplesmente, 

uma aquisição derivada dos respectivos direitos. 

 
As normas, tanto a brasileira como a portuguesa, escolheram tratar as pessoas jurídicas, 

nos casos excepcionais, como se autoras fossem, e como de fato são. Existem várias críticas a 

essa escolha legislativa,  vários  pensadores  de renome defendem  que não  há a  aquisição 

originária do direito, mas sim a aquisição derivada e somente dos aspectos patrimoniais, 

nunca dos aspectos morais e pessoais do autor. 

 
Explicando melhor, no ordenamento jurídico brasileiro e português existem os direitos 

morais de autor e os direitos de propriedade de autor. Em virtude dessa dualidade, os 

pensadores que criticam os dispositivos legais transcritos afirmam que somente há, por parte 

da pessoa jurídica, a aquisição derivada dos direitos de propriedade, mantendo-se na pessoa 

do autor os chamados direitos morais. 

 
Alexandre Libório Dias Pereira (2008, p. 358) afirma que a questão da titularidade por 

pessoas jurídicas é marcante no domínio das obras coletivas “cuja a criação é dirigida por uma 

entidade”. Nesses casos a lei, aqui em questão, a atribuem a essa entidade “os direitos de 

autor, mas deve entender-se que se trata de uma aquisição derivada de direitos econômicos 

mediante cessio legis”. Continua afirmando que “a direção da criação e a publicação da obra 

não são factos constitutivos dos direitos de autor”, tendo em vista que, para o autor, os 

direitos já “nascem na esfera jurídica dos autores” no exato instante da criação. Afirma, ainda, 

que os mesmos princípios valem para as “obras criadas por encomenda ou no contexto das 

relações laborais”. 

 
As críticas existentes à possibilidade das pessoas jurídicas serem enquadradas como 

autoras se baseiam na premissa de que o ente, por ser uma ficção abstrata, não teria condições 

de envidar os esforços necessários para a consecução da criação. Assim, vale demonstrar 

quais sãos as possibilidades que a legislação brasileira e portuguesa entende como possível a 

pessoa jurídica deter a plenitude dos direitos de autor. 

 
A primeira situação diz respeito às obras coletivas organizadas por pessoas jurídicas. 

Nesse caso a entidade envida todos os esforços, traça planos e metas, institui organograma e 

disponibiliza todos os meios para a efetivação da obra, criando, efetivamente, uma relação
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entre a entidade organizador e a obra. As legislações entendem que tal ente é o verdadeiro 

autor da obra e lhes dão a titularidade originária de todas as feições dos direitos de autor, 

inclusive o víeis moral. A pessoa jurídica pode sim sofrer abalos a sua honra objetiva e 

pleitear indenização pelos danos morais sofridos. No Brasil, ela será titular de todos os 

direitos morais elencados no art. 24 da Lei de n. 9.610/1988. 

 
Além das obras coletivas, são casos de aquisição originária dos direitos de autor, a 

criação de obras decorrentes de relações de emprego e as obras por encomenda. Na criação de 

obras decorrentes da relação de emprego, a pessoa jurídica empregadora tem como objetivo 

social  a  criação  de  novas  obras  e  para  isso  monta  toda  uma  estrutura,  investe  em 

equipamentos, cria uma organização e um clima de criatividade e contrata funcionários que 

terão  como  objetivo  na  relação  de emprego  realizar as  criações  imaginadas  pela pessoa 

jurídica. Esses empregados serão meros instrumentos para a consecução dos desígnios da 

pessoa jurídica. Exatamente o mesmo se dá nas criações por encomenda, no qual a pessoa 

jurídica traça as linhas mestras da criação e depois contrata uma pessoa física para 

simplesmente terminar ou concluir o já imaginado pelo ente. Esses três casos são os que a 

legislação enquadra a pessoa jurídica como autora, sendo, então, titular originária da plenitude 

dos direitos de autor. 

 
Após se ver essas possibilidades, faz-se necessária, com o intento de explicar a opção de 

entender essas pessoas como autoras, uma retomada do o pensamento de Foucault, de que a 

função-autor exige um relacionamento com a obra, será que a relação do empregado-criador 

com a obra seria possível sem o intermédio da pessoa jurídica empregadora? Ou então, será 

que aquele empregado-criador conseguiria desenvolver sozinho a obra, sem a ajuda e sem os 

esforços da companhia? 

 
Se se entende o autor de determinada obra no contexto da função para a consecução da 

criação, podemos perceber a importância clara da pessoa jurídica nos casos, principalmente, 

de obra por encomenda ou decorrente de uma relação laboral. A dita pessoa jurídica emprega 

os mais variados esforços, possui os mais variados equipamentos, a mais variada organização 

e uma capacidade financeira que possibilitará ao empregado-criador, por exemplo, as 

condições necessárias e essenciais para que a obra fosse corretamente desenvolvida. 

 
É correto dizer que a pessoa jurídica não envidou nenhum esforço na concretização da 

criação? Por certo que não, tendo em vista que foi esse ente que montou uma estrutura,
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elaborou uma organização que permitiu a concretização da dita obra. Entender de forma 

diversa é pensar que aquelas mesmas pessoas criadoras da obra coletiva iriam certamente se 

encontrar para finalizar a criação da obra sem qualquer intervenção da pessoa jurídica. A 

relação que existe com a obra não é de cada criador isoladamente, mas sim da própria pessoa 

jurídica que organizou e compilou a determinada obra de caráter coletivo. Essa posição está 

albergada por decisões da justiça brasileira, veja-se o caso decidido pelo Tribunal de Justiça 

de São Paulo (Proc. 9182936-93.2007.8.26.0000) que representa o entendimento já 

consolidado pelo TJSP, tendo o dito tribunal afirmado que a pessoa jurídica que comprovar 

ter atuado de modo criativo, “em caráter de coordenação e direção, proporcionado aos 

elaboradores” todos “os instrumentos e materiais de que necessitam, de modo a reduzi-los à 

condição de meros executores” deverá ser qualificada como “titular originário dos direitos de 

autor em todos os seus aspectos”. 

 
Se a pessoa jurídica, portanto, criar uma relação, nas palavras de Foucault, com a obra 

de tal monta que as pessoas físicas criadoras seja meras executoras dos planos de criação, 

organização e direcionamento, essa pessoa jurídica deve sim ser entendida e caracterizada 

como autora, em todos os aspectos, da obra criada. 

 
Exatamente o mesmo raciocínio pode e dever ser aplicado nos casos de relação laboral e 

de obras por encomenda, no primeiro caso o que propiciou a criação da obra foi a relação de 

emprego existente entre a pessoa jurídica e o empregado-criador, já no segundo caso a obra só 

foi criada, efetivamente, porque existiu a encomenda e, necessariamente, o pagamento da 

remuneração devida. 

 
O argumento de que a pessoa jurídica não tem condições, por ser uma mera ficção 

jurídica, de ser caracterizada com autora, não merece prosperar, tendo em visa que se assim 

fosse entendido, a pessoa jurídica não poderia ser titular de nenhum direito, porquanto quem 

de fato deveria exercer esses direitos seriam as pessoas físicas encarregadas de determinada 

função. 

 
Não há, portanto, nenhum óbice de se entender e de se defender a pessoa jurídica como 

autora das obras, porquanto existe sim uma relação entre o ente e a obra criada, notadamente 

nos  casos  de obras  coletivas,  decorrentes  de relações  de emprego  e  de obras  feitas  por 

encomenda. 

 

CONCLUSÃO
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Após realizar um levantamento histórico do direito do autor no capítulo um, demonstrar 

uma distinção entre autoria e titularidade e nos posicionarmos quanto à polêmica da pessoa 

jurídica ser caracterizada ou não como autora, deve-se agora apresentar as conclusões deste 

trabalho. 

 
O que se percebeu, no decorrente trabalho, é que as duas principais tradições do Direito 

de Autor advêm da Inglaterra e da França. Em síntese, o droit d’auteur estatui uma ampla 

proteção ao autor, tanto de ordem moral, quanto no que pertine ao patrimônio, dispensando 

qualquer formalidade para a proteção do seu direito, por outro lado o copyright anglo-saxão é 

um sistema mais comercial, exigindo formalidades para o reconhecimento do direito e da 

proteção conferida. (Sousa Alves, 2008, p. 6460). 

 
Como visto, a evolução dos direitos de autor foi não linear com várias linhas de 

pensamento filosófico sobre o tema, uns empregando um viés mais patrimonial, outros mais 

moral e outros defendendo o monismo das duas feições. Em paralelo a essa evolução 

aparentemente conflitante existiu uma expansão da feição mais internacional, principalmente 

por conta do incremento das relações globais existentes entres os países. 

 
Constatou-se a distinção entre a teoria monista e a teoria dualista dos direitos de autor, 

enquanto a primeira defende um direito de autor uno, com suas duas feições unidas de forma 

indissolúvel, o segundo prega um direito de autor dividido em direitos morais e direitos de 

propriedade, podendo o autor somente transmitir este, sendo o primeiro inalienável e 

personalíssimo. 

 
Tendo em vista a possibilidade de cessão dos direitos de propriedade, verificou-se a 

diferença entre aquisição originária de direitos de autor e aquisição derivada, no primeiro caso 

o próprio autor da obra é titular de todos os direitos de autor, enquanto no segundo o autor 

transmite a um terceiro os direitos de propriedade sobre a obra. 

 
Nesse diapasão, em virtude das necessidades econômicas, as discussões sobre 

autor/titular ou da natureza jurídica dos direito de autor perdem um pouco o enfoque 

utilitarista, já que as legislações, quase sem exceção, permitem a cessão dos direitos de autor, 

as divergências estão na cessão dos chamados diretos morais, mas o viés patrimonial pode 

sim ser transmitido. 
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A visão de propriedade dos direitos de autor já é, em larga escala, utilizada, até porque 

foi o mecanismo básico de superação dos privilégios de classe do antigo regime. O 

aprofundamento dessa visão é que pode interessar a comunidade internacional, tendo em vista 

que pode propiciar um incremento nas relações mercantis globais. 

 
Em decorrência disso, foi-se necessário elaborar uma distinção entre autor e titular de 

direitos de autor. A autoria diz respeito, como assevera Foucault, a existência de uma relação 

intrínseca com a obra criada, enquanto a titularidade diz respeito ao exercício efetivo do 

direito da propriedade intelectual. 

 
No que pertine a possibilidade de pessoas jurídicas serem consideradas autoras, as 

normas, tanto brasileira como portuguesa, escolheram tratar as pessoas jurídicas, nos casos 

excepcionais, como se autoras fossem.  Existem várias críticas a essa escolha legislativa, 

vários pensadores de renome defendem que não há a aquisição originária do direito, mas sim 

a aquisição  derivada  e  somente dos  aspectos  patrimoniais,  nunca dos  aspectos  morais  e 

pessoais do autor. 

 
Retomando o pensamento de Foucault, de que a função-autor exige um relacionamento 

com a obra, será que a relação do  empregado-criador com a obra seria possível sem o 

intermédio da pessoa jurídica empregadora? Ou então, será que aquele empregado-criador 

conseguiria desenvolver sozinho, sem a ajuda e sem os esforços da companhia? 

 
Se entendermos o autor de determinada obra no contexto da função para a consecução 

da   criação,   podemos   perceber   a   importância   clara   da   pessoa   jurídica   nos   casos, 

principalmente, de obra por encomenda ou decorrente de uma relação laboral. A dita pessoa 

jurídica emprega os mais variados esforços, possui os mais variados equipamentos, a mais 

variada organização e uma capacidade financeira que possibilitará ao empregado-criador, por 

exemplo, as condições necessárias e essenciais para que a obra fosse corretamente 

desenvolvida. 

 
É esse, portanto, o pensamento que se deseja defender aqui neste trabalho. Se a pessoa 

jurídica criar uma relação, nas palavras de Foucault, com a obra de tal monta que as pessoas 

físicas criadoras seja meras executoras dos planos de criação, organização e direcionamento, 

essa  pessoa  jurídica  deve  sim  ser  entendida  e  caracterizada  como  autora,  em  todos  os 

aspectos, da obra criada. 
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Não há, portanto, nenhum óbice de se entender e de se defender a pessoa jurídica como 

autora, enquanto titular dos direitos de autor em todas as suas vertentes, porquanto existe sim 

uma  relação  entre  o  ente  e  a  obra  criada,  notadamente  nos  casos  de  obras  coletivas, 

decorrentes de relações de emprego e de obras feitas por encomenda. 
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Resumo: O sistema de gestão coletiva dos direitos autorais tem suporte efetivo e eficaz 

principalmente na tecnologia da Sociedade da Informação, que aumenta as possibilidades de 

atuação dos organismos que fiscalizam o uso das obras em nome dos titulares de direitos de 

autor e de direitos conexos. A gestão coletiva, assim e particularmente nesta época de 

revolução tecnológica, mostra-se indiscutivelmente como uma excelente possibilidade de 

atender os interesses econômicos dos titulares desses direitos. Ao mesmo tempo, esta 

sistemática enfrenta certa crise em decorrência de críticas vindas de vários lados à atuação do 

órgão principal e centralizador da gestão coletiva sobre obras musicais e literomusicais no 

Brasil, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição dos Direitos Autorais – ECAD. 

Duas Comissões Parlamentares de Inquérito enfrentadas e a imposição, mesmo pendente de 

recurso, de milionária multa ao ECAD pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – 

CADE bem ilustram nuances da crise e a necessidade de modificações na forma de atuação. A 

Lei no 12.853, de 14 de agosto de 2013, trouxe novos mecanismos nesta linha de mira ao 

firmamento autoralista brasileiro, cujos principais preceitos serão analisados neste artigo de 

forma ilustrativa, na tentativa de construir um sistema de gestão coletiva ao mesmo tempo 

mais eficaz e, especialmente, vinculado de forma plena a um sistema cultural e autoral mais 

democrático e socialmente mais justo em termos amplos. 

Palavras-chave: Direitos Autorais. Gestão coletiva. Lei no 9.610/1998. Lei no 12.853/2013. 

ECAD. 

Abstract: The collective management system of copyrights has effective and efficient support 

mainly in the technology of the Information Society, which increases the possibilities of 

action from organizations who supervise the use of works on behalf of copyright and related 

rights holders. Collective management, particularly in this age of the technological revolution, 

is indisputably an excellent possibility of granting the economical interests of these rights’ 

holders. At the same time, in Brazil this systematic faces certain crisis as a result of criticism 

from various sides to actions of the main and centralizer organ of collective management on 

music pieces and literary musical works, the Central Bureau of Collection and Distribution of 

Royalties – ECAD. Two Parliamentary Committees of Inquiry faced, and also the imposing 

on of a millionaire fine to the ECAD by the Administrative Council for Economic Defense - 

CADE, even pending of resource, well illustrate nuances of such crisis and the need for 

alterations in the way of actuating. Law no. 12.853, sanctioned at August 14, 2013, has 

brought new mechanisms to the Brazilian authorial firmament, whose main precepts will be 

analyzed in this article in an illustrative form as an attempt to building a collective 

management system at the same time more effective and especially fully linked to a more 

democratic and socially fair cultural and authorial system in broad terms. 

Keywords: Copyright. Collective management. Law no. 9.610/1998. Law no. 12.853/2013. ECAD. 
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1 Introdução 

Este texto busca fundamentar a gestão coletiva dos direitos autorais em tempos de 

fantásticas inovações tecnológicas como uma maneira eficaz de bem sustentar os interesses 

econômicos de titulares de direitos de autor e de direitos que lhes são conexos. Num primeiro 

momento, pretende demonstrar a nova realidade da gestão coletiva na Sociedade da 

Informação, e no segundo momento demonstrará, mesmo que de passagem, mas de forma 

cabal, a crise que enfrenta o sistema unificado no ECAD no Brasil, ao ponto de ser 

questionado no nível de atuação do CADE e com imposição de multa em valores 

significativos. 

Na sequência analisará, de forma pragmática, as principais alterações introduzidas no 

sistema de arrecadação e distribuição e, em decorrência, na atuação do ECAD após a 

promulgação da Lei no 12.853, de 14 de agosto de 2013. 

Ao final, algumas breves considerações crítico-construtivas na tentativa de construir um 

sistema de gestão de arrecadação e distribuição de direitos autorais em harmonia plena e mais 

ampla possível com os ditames principiológicos do Estado Democrático de Direito. 

2 A crise da gestão coletiva dos direitos autorais na Sociedade da Informação e a nova 

formatação legal da atuação do ECAD 

A gestão coletiva do Direito Autoral, historicamente concebida e formulada a partir de 

um modelo anterior à revolução tecnológica da Sociedade da Informação, igualmente entra 

em xeque na nova era, não sendo poucas as novas circunstâncias e interrogações que a 

circundam. O próprio “modelo de negócios” circundante ao mundo dos direitos autorais 

apropositado às obras musicais, passa por entranhada crise no atual contexto (WACHOWICZ, 

SILVA, 2012, p. 345-346). As imensuráveis possibilidades de divulgação de obras musicais 

trazidas á tona pelas redes sociais, no que de fato pode ser apelidado de “era da grande 

exibição” (KEEN, 2012, p. 130-152) bem pinta esta nova realidade e a(s) crise(s) dela 

oriunda(a)s, já que dá para afirmar num primeiro instante a possibilidade jurídica desta 

disposição das obras musicais em rede pelos respctivos titulares (SCORZELLI, 2012, p. 39). 

A nova realidade é tão complexa que as análises propostas também assumem esta 

complexidade, indo desde uma visão estritamente futurista, que ressalta unicamente os 

aspectos que a gestão coletiva enfrentará na era digital, até perspectivas pontuais que tratam, 

por exemplo, dos guichês únicos (one-stop-shops), ou do papel dos Estados e os modelos de 

gestão coletiva que virão a ser adotados (CORDEIRO, 2001, v. II, p. 33). No entanto, parece 

clara a necessidade de se levar em conta as novas possibilidades de gestão de direitos na 

Sociedade da Informação, uma vez que muitos conceitos tradicionais serão objeto de 

redefinição no ambiente digital, pois as redes eletrônicas possibilitaram novas formas de 

exploração que levam à indagação de quais direitos deverão ser geridos pela via coletiva ou 

individualmente (PEREIRA, 2003, v. IV, p. 442). 

Registre-se, por oportuno, que a nova situação comunicacional clama por uma 

reformulação não somente da gestão coletiva que é objeto de foco aqui particularmente, mas 

do padrão legal de Direitos Autorais no enfoque global (DIAS, 2012, p. 169).  

A gestão coletiva é uma realidade que atende tanto os interesses dos autores e titulares 

de direitos como dos utilizadores das obras autorais. Em relação aos primeiros, possibilita o 

controle das utilizações e a arrecadação de receitas. Aos utilizadores das obras, torna possível 

a existência de um organismo junto ao qual podem obter autorizações de utilizações das 

obras, sem necessidade de negociação individual com cada titular de direitos (PEREIRA, 

2003, v. IV, p. 436-437).  



 

A ideia da gestão coletiva tem em sua gênese alguma relação com a própria tecnologia, 

embora de menor alcance quando comparada à da atualidade, pois os titulares perceberam as 

enormes dificuldades para a fiscalização e o acompanhamento, individualmente, das variadas 

formas e dos mais amplos possíveis quadrantes de suas criações intelectuais. Não há como 

negar, então, que seu aparecimento se dá como resposta à evolução tecnológica e à 

correspondente utilização indiscriminada das obras e prestações (CORDEIRO, 2001, v. II, p. 33). 

Indiscutivelmente, questões como qual o espaço que as grandes empresas e os grandes 

setores de usuários vão comportar perante as possibilidades de utilização serão relevantes. No 

entanto, mesmo com o novo modelo que surge, onde a tecnologia digital por certo assumirá 

contornos importantes, há quem sustente que o atual modelo persistirá; vale dizer que as 

utilizações digitais e sua consequente gestão não monopolizarão o mercado, mantendo-se 

largo espaço para o modelo analógico (CORDEIRO, 2001, v. II, p. 35). Outros vão além e 

concluem que somente as sociedades de gestão coletiva poderão fazer respeitar as 

prerrogativas dos titulares de direitos, em decorrência do sistema de acordos de representação 

recíproca que permitem recorrer aos serviços das homólogas estrangeiras 

(DOUTRELEPONT, p. 92, 2000).  

Neste tabuleiro, põe-se em xeque o papel que estará reservado para a gestão coletiva na 

Sociedade da Informação: 

Serão estas entidades ‘dispensáveis’ no ambiente digital? Acabarão estas entidades 

por ser substituídas pelas empresas de conteúdos, que adquirem os direitos junto dos 

autores, acrescentando-lhes o valor de produtores de bases de dados e negociando 

directamente com os utilizadores os direitos adquiridos? Ou será que aquelas 

entidades vão obter do legislador a concessão de privilégios de gestão em nome, 

caro está, da protecção dos autores? (PEREIRA, 2003, v. IV, p. 445). 

A indagação que se põe é: “O que esperar da gestão coletiva perante a expansão dos 

meios informáticos?” Trata-se da problemática referida de forma dominante em relação às 

novas tecnologias, e onde a posição dos titulares de direito em face destas alternativas assume 

papel considerável (ASCENSÃO, 2002, p. 295). Como sustentou outro autor e é de amplo 

domínio, não há mais como encarar qualquer atividade sem se valer da tecnologia, e isso vale 

para todos os setores, todos os tamnhos de organização e todos os países (KLEINDORFER, 

2012, p. 7). A preocupação constante com esta nova realidade tecnológica chega até a atuação 

dos governos, e criou expressão denominada “economia digital” (SOUZA, VIDAL, e 

ZWICKER, 2008, p. 209). 

Na verdade, o que está em debate é a própria necessidade de não afastar o criador 

intelectual do centro do Direito Autoral, pois na nova realidade as obras passam a ser tratadas 

como um imenso número de dados, e não como criações intelectuais, e a digitalização e os 

novos meios comunicacionais conduzem a um aumento significativo do uso de obras literárias 

e artísticas, e a volatilidade que elas adquirem torna vulneráveis os titulares de direitos, 

sujeitos a perder o domínio jurídico sobre elas (CORDEIRO, 2001, v. II, p. 33).  

Aí a relevância da ideia de que o ponto de partida deve estar sempre no titular dos 

Direitos Intelectuais (ASCENSÃO, 2002, p. 283). E com isso parece concordar Fuentes 

(2003, p. 287):  

[...] los creadores – autores y artistas intérpretes o ejecutantes – son los convidados 

de piedra en el debate internacional acerca de la propriedad intelectual en el entorno 

digital. Sus intereses no pueden identificarse enteramente con los de los grandes 

grupos, de los cuales incluso pueden liberarse en un entorno de descentralización de 

la distribución de los contenidos como es Internet; pero tampoco podrán ser 

garantizados por el discurso de oposición a la propiedad intelectual, que no ha sido 

capaz hasta el momento de formular los mecanismos para los creadores obtengan 

una remuneración adecuada a su trabajo intelectual si se prescinde de los sistemas de 



 

propiedad intelectual. Es necesario, pues, volver a situar a la creación y a sus 

protagonistas en el centro del debate sobre la propiedad intelectual. 

No aspecto interno do problema, ele conduz à necessidade de uma readequação da 

formulação e do agir das próprias entidades de gestão coletiva, pois a nova configuração 

implica entidades de gestão coletiva modernas, transparentes e rápidas. Elas deverão fazer uso 

dos novos meios que o desenvolvimento tecnológico põe à disposição, para prestar serviços 

mais adequados aos titulares de direitos e aos utilizadores de obras e prestações, efetivando 

uma gestão coletiva tão eficaz e transparente quanto possível, em moldes não comparáveis 

com os atuais que, indiscutivelmente, apresentam pontos de vulnerabilidade (CORDEIRO, 

2001, v. II, p. 33). A nova realidade em comento demonstra que foram depositadas muitas 

esperanças nos sistemas chamados de informação sobre os direitos; no entanto, há que se 

observar se o Direito Intelectual, aparentemente protegido, não fica por fim dissolvido, como 

um mero conteúdo entre os outros, o que não é bom para o Direito Autoral, “que ficaria 

definitivamente ultrapassado por meras preocupações economicistas na Sociedade Global da 

Informação” (ASCENSÃO, 2002, p. 299). 

No entanto, a leitura das possibilidades tecnológicas é tão ampla que, inclusive neste 

domínio, se verifica a probabilidade de seguir dois caminhos, embora opostos. No primeiro, a 

multiplicação de utilizações permitidas tornará o exercício individual dos direitos muito mais 

problemático do que é na atual conjuntura; de outro lado, na previsão de evolução em sentido 

contrário, as novas técnicas de identificação digital, os objetos protegidos e a concessão 

eletrônica de licenças de utilização tornarão possível uma gestão dos direitos mais 

individualizada (CORDEIRO, 2001, v. II, p. 36). Esta última possibilidade inevitavelmente 

reconduziria à gestão individual, e então “a gestão colectiva que apareceu como resposta à 

evolução tecnológica que permitiu o uso massivo de obras e prestações se tornaria agora 

dispensável em virtude dessa mesma evolução tecnológica”. Dito de outro modo, “a 

exclusividade jurídica será, assim, reforçada por uma exclusividade técnica” (CORDEIRO, 

2001, v. II, p. 36). Isso decorre das várias possibilidades que os mecanismos tecnológicos 

põem ao dispor dos titulares interessados na fiscalização da utilização de suas criações, com 

proteção por intermédio de aplicações da tecnologia informática, seja pela criptografia 

(cifragem, assinaturas digitais e envelopes criptográficos) ou pela estenografia (a “marca 

d’água” ou tatuagem eletrônica) (PEREIRA, 2003, v. IV, p. 440-441). Alguns juristas, como 

Ascensão (2002, p. 301-303), entendem que nesta discussão se voltaria à análise dos atores 

mais e menos poderosos neste domínio, já que as grandes empresas ou os mais importantes 

titulares indiscutivelmente poderiam dispensar o recurso da gestão coletiva e bastar-se com 

seus próprios meios, evitando intermediários e lançando seus próprios sistemas de gestão, o 

que não ocorreria com os titulares comuns. O autor cita afirmação de Bill Gates de que “seria 

possível futuramente controlar todas as utilizações com tal precisão e tal fiabilidade que os 

mastodontes caros que são as sociedades de gestão coletiva estariam condenados a tornar-se 

os dinossauros das autoestradas da informação” (ASCENSÃO, 2002, p. 301). 

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual realizou, em maio de 1997, em 

Sevilha, um Fórum sobre o exercício e a gestão do Direito de Autor e dos Direitos Conexos 

face aos desafios da tecnologia digital, cujas conclusões apontam para a defesa da 

manutenção do atual modelo, que Ficsor (p. 111-112, 2002), ex-Diretor-Geral da instituição, 

classifica como conclusões e princípios. Seriam conclusões:  

1. necessidade de reforçar a gestão coletiva no mundo digital, especialmente em 

áreas onde tem maior importância, como nas produções multimídia;  

2. reforçar a liberdade de escolha aos titulares de direitos, entre gestão individual e 

gestão coletiva, desde que os possam exercer diretamente na Internet, embora as 

dúvidas se o modelo digital superará definitivamente o tradicional, analógico;  



 

3. estão sendo desenvolvidas novas formas de gestão de direitos, que inclusive 

mesclam gestão individual e gestão coletiva, como os “copyright clearence centres”, 

bastante utilizados na administração de direitos reprográficos, constituindo-se em 

fonte de licenciamento centralizado mas aplicando tarifas e condições distintas, 

determinadas pelos titulares do direitos;   

4. diante das inúmeras possibilidades que o aparato tecnológico disponível põe ao 

alcance das entidades, mesmo aquelas sociedades “tradicionais” poderão sair deste 

período mais fortalecidas e aperfeiçoadas;   

5. principalmente em decorrência da multimídia, seja pelas produções off-line ou 

pela utilização conjunta em redes digitais globais de diferentes categorias de obras e 

prestações envolvidas, demonstra a necessidade de “coligações” das entidades, de 

modo a possibilitar uma fonte centralizada de operações (one-stop shops), ou numa 

cooperação genérica, que pode, inclusive, se dar com a participação individual do 

titular nesta formatação. 

E os princípios são, basicamente, três: 

1. a tecnologia digital é apenas mais uma das tecnologias e coexistirá pacificamente 

com o mundo analógico, não havendo razão para negligenciar estas formas 

tradicionais de gestão, que continuarão existindo; 

2. a questão da escolha do modelo de gestão, se coletivo ou individual, não pode 

assentar-se unicamente nas possibilidades tecnológicas que a atual técnica possibilita 

agora a este, mas fixar-se nas razões maiores que levaram à fundação do sistema, 

especialmente de que em conjunto o exercício dos direitos é mais eficaz, sendo um 

equívoco esquecê-lo apenas porque surgiu nova tecnologia; 

3. confirmação da natureza exclusiva dos direitos básicos dos autores e dos direitos 

conexos nas redes de comunicação do novo mundo digital, não existindo razão ou 

justificação plausível para restringir os direitos exclusivos somente porque se 

verificam novos desenvolvimentos tecnológicos (FICSOR, p. 111-113, 2002). 

Assim, é possível perceber a manutenção da gestão coletiva do Direito Autoral, mesmo 

que com outro modelo, talvez deixando de ser de amplitude nacional para ser planetária, 

acompanhando a evolução do próprio Direito Autoral, implicando a criação de infraestruturas 

que, sob os aspectos humano e material, dificilmente serão compatíveis com uma gestão 

individualizada, e ainda na clara necessidade de cooperação global entre as várias entidades 

de gestão representativas de todos os direitos que salvaguardem as necessidades culturais que 

a gestão coletiva visa prover (CORDEIRO, 2001, v. II, p. 38-39). 

Esta cooperação se daria, na visão de Ascensão (2002, p. 304), em duas perspectivas: 

“- cooperar para responder aos novos retoss e não se tornar um obstáculo à expansão das 

obras intelectuais; - cooperar para não uniformizar, como alternativa à formação de grandes 

centrais que apagariam a diversidades e esmagariam o titular de direitos”. Sempre com a 

atenção redobrada para que se evite que o paradigma neste domínio seja, afinal, o 

fortalecimento incessante das empresas de conteúdos e dos que ficam a jusante delas, “para as 

quais haver ou não titularidade de direitos intelectuais é indiferente, porque todos os 

conteúdos se equivalem” (ASCENSÃO, 2002, p. 304). 

Um processo na esfera de atuação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – 

CADE –, que teve julgamento em 20 de março de 2013, literalmente “sacudiu” o mundo dos 

Direitos Autorais em terra brasilis. Nesse feito figuram no polo passivo o Escritório Central 

de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais – ECAD e outras seis instituições: 

Sociedade Independente de Compositores e Autores Musicais (SICAM), Sociedade Brasileira 

de Autores Compositores e Escritores de Música (SBACEM), Associação de Músicos, 

Arranjadores e Regentes (AMAR), Associação Brasileira de Música e Artes (ABRAMUS), 

Sociedade Brasileira de Administração e Proteção de Direitos Intelectuais (SOCIMPRO), e 

União Brasileira de Compositores (UBC). Expediu-se ementa autoexplicativa que aqui se 

reproduz na íntegra para interpretação diante de sua riqueza: 



 

O Plenário, por unanimidade, determinou a condenação de todos os representados, 

com fundamento nos artigos 20 e 21 da Lei no 8.884/94. O Plenário, por maioria, 

considerou todos os representados incursos nos artigos 20, I c/c o artigo 21, I, II e 

XXIV da Lei no 8.884/1994, bem como considerou o Escritório Central de 

Arrecadação e Distribuição – ECAD incurso também nos artigos 20, I, II e IV c/c o 

artigo 21, IV e V da Lei no 8.884/1994, e condenou-os ao pagamento de multa, a ser 

comprovada no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta decisão, nos 

seguintes termos: (i) Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, no 

valor de R$ 6.416.460,00 (seis milhões, quatrocentos e dezesseis mil, quatrocentos e 

sessenta reais); (ii) União Brasileira de Compositores – UBC, no valor de R$ 

5.347.050,00 (cinco milhões, trezentos e quarenta e sete mil e cinquenta reais); (iii) 

Sociedade Brasileira de Administração e Proteção de Direitos Intelectuais − 

SOCIMPRO, no valor de R$ 5.347.050,00 (cinco milhões, trezentos e quarenta e 

sete mil e cinquenta reais); (iv) Associação Brasileira de Música e Artes – 

ABRAMUS, no valor de R$ 5.347.050,00 (cinco milhões, trezentos e quarenta e 

sete mil e cinquenta reais); (v) Associação de Músicos Arranjadores e Regentes – 

AMAR, no valor de R$ 5.347.050,00 (cinco milhões, trezentos e quarenta e sete mil 

e cinquenta reais); (vi) Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Escritores 

de Música – SBACEM, no valor de R$ 5.347.050,00 (cinco milhões, trezentos e 

quarenta e sete mil e cinquenta reais); (vii) Sociedade Independente de 

Compositores e Autores Musicais – SICAM, no valor de R$ 5.347.050,00 (cinco 

milhões, trezentos e quarenta e sete mil e cinquenta reais), bem como às demais 

penalidades impostas, tudo nos termos do voto do Conselheiro Relator. Vencidos os 

Conselheiros Marcos Paulo Verissimo e Ana Frazão, que divergiram quanto à 

tipificação das condutas classificadas pelo Conselheiro Relator como hipóteses 

adicionais de abuso de posição dominante, quanto à imposição das sanções 

comportamentais previstas no parágrafo 464, incisos III a VII do voto do 

Conselheiro Relator, substituindo-os pelos seguintes: que as Representadas 

abstenham-se de formular e impor tabelas unilaterais de preços, cessando 

imediatamente sua utilização; que ao invés engajem-se na negociação bilateral de 

condições de contratação com usuários ou associações de usuários, devendo, em 

caso de não ser possível atingir acordo, licenciar desde logo os direitos em apreço, 

recorrendo, em seguida, para o arbitramento judicial ou extrajudicial do preço e das 

condições de contratação; que as Requerentes se abstenham de impor condições 

fixas de contratação do tipo blanket licence ou one stop shop, abrindo-se à 

negociação de licenças parciais sempre que isso for de interesse do usuário, 

determinando ainda a condenação dos representados ao pagamento de multa, a ser 

comprovada no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta decisão, nos 

seguintes termos: (i) Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, no 

valor de 4.200.000 de UFIR; (ii) União Brasileira de Compositores – UBC, no valor 

de 3.500.000 de UFIR; (iii) Sociedade Brasileira de Administração e Proteção de 

Direitos Intelectuais – SOCIMPRO, no valor de 3.500.000 de UFIR; (iv) Associação 

Brasileira de Música e Artes – ABRAMUS, no valor de 3.500.000 de UFIR; (v) 

Associação de Músicos Arranjadores e Regentes – AMAR, no valor de 3.500.000 de 

UFIR; (vi) Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Escritores de Música – 

SBACEM, no valor de 3.500.000 de UFIR; (vii) Sociedade Independente de 

Compositores e Autores Musicais – SICAM, no valor de 3.500.000 de UFIR. O 

Presidente Substituto, Ricardo Machado Ruiz e o Conselheiro Marcos Paulo 

Verissimo apresentarão declarações de voto por escrito (BRASIL, CADE, 2013). 

A decisão pendente de recurso, é necessário que se frise, indiscutivelmente passa a ser 

um marco na interpretação dos direitos autorais no Brasil, maximamente pela nova 

interpretação que cimenta a respeito da atuação de instituições de gestão coletiva na defesa de 

seus representados. 

Não há dúvidas de que a gestão coletiva dos direitos autorais é uma excelente 

alternativa para defender os autores, singularmente aqueles que são “trabalhadores de direitos 

autorais” e sobrevivem de seu labor intelectual. A forma como se concretiza a gestão coletiva 

é que pode (e deve!) ser repensada no bojo das transformações legislativas que deverão ser 

levadas a cabo.  



 

Houve ou não abuso de direito na atuação dessas instituições? As respostas ficarão para 

o porvir, após a tramitação e o julgamento dos recursos cabíveis.2 

Como já se sustentou com maior profundidade alhures, entre outros autoralistas que 

enfocam a crise do modelo autoralista contemporâneo, os direitos autorais no Brasil precisam 

ser redimensionados (ADOLFO, 2008). Afinal, como bem foca Barroso (2007, [não-

paginado]), torna-se difícil o cotejo entre direito privado e justiça social em uma ordem 

jurídica civil esteada na economia de mercado. Para ele, “corrigir esta distorção consiste em 

uma tarefa inarredável do Estado Democrático de Direito”. 

Esta situação estava envolta em uma polêmica maior, que se dava desde as várias 

discussões públicas feitas para tratar de um Anteprojeto de nova Lei de Direitos Autorais 

brasileira, uma iniciativa capitaneada pelo Ministério da Cultura (MinC). 

A instalação de mais uma Comissão Paralamentar de Inquérito no Congreso Nacional 

bem ilustrou o estado de ânimos existente no que concerne à temática, mormente com relação 

à atuação do ECAD, tanto que era denominada por muitos “CPI do ECAD”. 

A própria concepção da supervisão estatal da atuação das entidades de gestão coletiva, 

com todas as polêmicas e críticas que não serão objeto de perquirição aqui por questões de 

foco e de espaço, não é nova (SOARES FILHO, 2012, p. 106-117). 

Tudo desaguou na promulgação, em 14 de agosto de 2013, da Lei no 12.853, que 

“Altera os arts. 5o, 68, 97, 98, 99 e 100, acrescenta arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-A, 99-B, 100-A, 

100-B e 109-A e revoga o art. 94 da Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, para dispor 

sobre a gestão coletiva de direitos autorais, e dá outras providências”. 

Passa-se a uma breve análise dos principais pontos de inovação trazidos, mesmo que em 

voo de pássaro. 

Logo no início, é acrescentado o inciso XIV ao artigo 5o da Lei no 9.610, definindo 

como titular originário “o autor de obra intelectual, o intérprete, o executante, o produtor 

fonográfico e as empresas de radiodifusão”. Esta definição legal tem importância na medida 

em que, nas disposições seguintes da lei, serão incorporadas prerrogativas que serão restritas 

aos titulares originários, o que significa dizer que com vedação a herdeiros ou outros titulares, 

como cessionários, por exemplo. 

O novo parágrafo 6o do artigo 68 da Lei dos Direitos Autorais alterou o mesmo 

parágrafo na forma atualmente erigida, alterando o dever de prestar as informações 

pertinentes à execução ou exibição pública do empresário ao usuário, o que é uma 

modificação que merece relevo. Além da relação completa das obras e fonogramas utilizados, 

no que não difere muito da atual perspectiva, obriga o usuário a tornar público e de livre 

acesso este rol, ainda divulgando os valores pagos em seu sítio eletrônico ou no local de 

comunicação e em sua sede. 

Também foi introduzido um parágrafo 8o no mesmo artigo 68 dando prazo até o décimo 

dia útil do mês imediatamente posterior da utilização das obras às empresas cinematográficas 

e de radiodifusão para a divulgação da respectiva relação de obras, valores pagos e demais 

dados exigidos. 

Outra prescrição digna de registro é aquela que foi introduzida pela Lei no 12.853 no 

artigo 97 da Lei de Direitos Autorais, sustentando que as associações de arrecadação das quais 

                                                 
2
 O pesquisador autor destas linhas já solicitou ao CADE cópia integral do feito, para novos estudos e 

ampliações. 



 

trata o caput “exercem atividade de interesse público, por determinação desta Lei, devendo 

atender a sua função social”. 

Os parágrafos 5o e 6o acrescentados ao artigo 97 são importantes na medida em que 

afirmam que somente os titulares de direitos de autor ou de direitos conexos poderão votar e 

ser votados nas respectivas associações de gestão coletiva de arrecadação autoral, bem como 

assumir cargos diretivos nas ditas agremiações. 

O artigo que mais sofreu alterações foi o de no 98, que na atual construção tem um 

parágrafo único (que se transformou com mudanças no parágrafo 15 com modificações) e 

agora tem 16 parágrafos. 

O parágrafo 1o diz que os atos de cobrança referidos no caput somente são lícitos para 

as associações que obtiverem habilitação em órgão da Administração Pública Federal, como 

prevê na sequência o artigo 98-A, e também foi somado ao Digesto Autoral brasileiro. 

O parágrafo 2o é importante ao determinar que as associações de arrecadação deverão 

adotar os princípios da isonomia, da eficiência e da transparência em suas ações de cobrança 

pela utilização das obras. 

Na fixação dos preços a serem cobrados pela utilização das obras, as associações estão 

compelidas por força de lei a obervar a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização 

de suas obras. É o que impõe o parágrafo 3o do artigo 98 agora ampliado. 

O parágrafo seguinte (4o) leva em conta a importância da execução pública no exercício 

de suas atividades e as particularidades de cada segmento, dispondo que a cobrança será 

sempre proporcional ao grau de utilização das obras e fonogramas pelo usuário. Minúcias 

desta operacionalização são remetidas ao regulamento posterior da lei ora em comento. 

Imposição de tratamento aos sócios de forma equitativa e vedando desigualdade neste 

aspecto é a novidade da redação do parágrafo 5o. 

O parágrafo 6o do artigo 98 é um pouco mais extenso, impondo às associações de gestão 

coletiva um cadastro centralizado de todos os contratos, declarações ou outros documentos de 

qualquer natureza comprobatórios de autoria e titularidade das obras e fonogramas, bem como 

as participações inidividuais neles. O parágrafo refere que esta medida visa prevenir o 

falseamento de dados e as fraudes e promover a desambiguação de títulos similares de obras. 

Estas informações do parágrafo 6o são de interesse público e o acesso a elas deve ser o 

mais amplo possível, efetivado de forma gratuita por meio eletrônico aos interessados. Igual 

prerrogativa de acesso tem o Ministério da Cultura. É o que instaura o parágrafo 7o do artigo 98. 

Se as informações referidas no parágrafo 7o forem inconsistentes, o parágrafos seguinte 

(8o) institui a prerrogativa ao Ministério da Cultura de determinar retificações e demais 

medidas necessárias, consoante o rito que definirá o futuro regulamento próprio dessas regras, 

sempre e em todo caso observando a ampla defesa e o contraditório como princípios 

constitucionais. 

Bastante interresante em época de utilização plena de computadores e outros 

instrumentos de acesso na Sociedade da Informação é o edificado no parágrafo 9o do artigo 98 

da Lei dos Direitos Autorais, compelindo as associações a disponibilizarem sistema de 

informação para comunicação periódica pelo usuário da totalidade de obras e fonogramas 

utilizados. O sistema servirá, ainda, para que os titulares de direitos possam averiguar os 

valores arrecadados e distribuídos. 

O 10o parágrafo ordena que os créditos e os valores não identificados deverão ficar à 

disposição dos titulares pelo prazo de cinco anos, sendo distribuídos à medida de sua 



 

identificação. No parágrafo 11 o comando legal consigna que, passado este quiquênio sem 

identificação dos créditos e dos valores retidos, eles serão distribuídos aos titulares de direitos 

de autor e direitos conexos na mesma rubrica em que foram arrecadados e na proporção de 

suas arrecadações nos cinco anos anteriores, sendo proibida sua designação para outro fim. 

O princípio da proporcionalidade mais uma vez entra em cena no parágrafo 12 ao este 

referir que a taxa de administração praticada pelas associações nos atos de arrecadação e 

distribuição de direitos autorais deverá ser proporcional ao custo real de suas operações, 

levando-se em conta as peculiariedades de cada uma delas. 

Os parágrafos 13 e 14 estão relacionados aos dirigentes das associações. O primeiro 

estabelece mandato de três anos, facultando-se uma reeleição por meio de novo certame, e o 

segundo firma atuação direta aos dirigentes na gestão através de voto pessoal, desautorizando 

atuação por representação. 

O parágrafo 15, como dito antes, praticamente manteve idêntica redação do atual 

parágrafo único do artigo 98, especialmente inserindo um prazo mínimo de 48 horas para a 

prática pessoal dos atos de defesa de seus direitos referidos no caput do dispositivo. 

Por fim, o parágrafo 16 faculta às associações a destinação de 20% (vinte por cento) da 

totalidade ou parte dos recursos arrecadados para ações de caráter cultural e social que 

amparem os associados de forma coletiva. 

Outro dispositivo legal do novel diploma que, de certa forma, faz modificações dignas 

de nota é o parágrafo 4o agora introduzido no artigo 99: prevê que a parcela do valor 

arrecadado destinada aos titulares não pode ser em um ano inferior a 77,5%, aumentando-se 

em 2,5% ao ano até chegar a 85% em quatro anos. 

O parágrafo 8o deste mesmo artigo 99 prevê em sua nova redação que as associações 

devem estabelecer e unificar o preço de seus repertórios junto ao ente arrecadador para fins de 

cobrança. 

Fora estas alterações no texto da Lei no 9.610, outros dispositivos lhe foram acrescidos, 

a começar pelo artigo 98-A, que fixa a dependência do exercício das atividades de cobrança à 

habilitação anterior em órgão da Administração Pública Federal de acordo com o previsto em 

regulamento, e sinaliza para a prática necessária de transparência nas ações, com exigência de 

todos os requisitos legais e apresentação de demonstrativos, cadastros, contratos, estatutos, 

atas, relatórios, acordos, e até planos de cargos e salários. Estes documentos todos deverão ser 

apresentados anualmente ao Ministério da Cultura. 

O artigo 98-B também caminha na linha da transparência ao ordenar em seus sete 

incisos ações dos órgãos de arrecadação junto aos titulares de direitos autorais e ao público 

consumidor, de modo a aperfeiçoar o sistema e torná-lo mais cristalino e eficaz. 

A prestação de contas obrigatória aos associados encontra esteio no novo artigo 99-C. 

Se as contas não forem prestadas ao titular, poderá o Ministério da Cultura, após provocado, 

exigi-lo da associação, na forma prevista no regulamento. 

A vinculação das associações de arrecadação e distribuição de direitos autorais ao 

sistema concorrencial erigido na legislação própria que regula a prevenção e a repressão às 

infrações contra a ordem econômica é a novidade instituída pelo artigo 99-B da Lei no 9.610 

introduzido pela Lei no 12.853. 

O artigo 100-A também inovou ao dizer que os dirigentes das associações em comento 

respondem solidariamente com seus bens particulares por desvio de finalidade ou no que tem 

a ver com o inadimplemento das obrigações para com os associados com dolo ou culpa. 



 

A possibilidade de solução de eventuais litígios entre usuários e titulares de direitos 

autorais ou seus mandatários por meio de mediação ou de arbitragem é a inovação do artigo 

100-B, que também surge no ordenamento legislado neste instante. 

Finalizando, o artigo 7o prediz que o Ministério da Cultura constituirá no prazo e nos 

termos previstos em regulamento comissão permanente para o aprimoramento contínuo da 

gestão coletiva de direitos autorais no Brasil, “por meio da análise da atuação e dos resultados 

obtidos pelas entidades brasileiras, bem como do exame das melhores práticas 

internacionais”. 

Muitas são as questões econômicas que circundam os Direitos Intelectuais em geral e 

pontualmente os Direitos Autorais e a gestão coletiva destes. As questões em torno do custo 

da cultura, no entanto, não podem ser colocadas de lado no instante em que de forma muito 

justa e própria se labora para melhor proteger os titulares. Afinal, uma das hipóteses 

econômicas reiteradas é aquela que entona que quanto maiores os custos de transação, menos 

provável será que a legislação reconheça direitos de propriedade de amplo alcance para 

regular estes negócios jurídicos (LANDES, POSNER,2006, p. 546). 

A Lei no 12.853 foi sancionada em 14 de agosto de 2013. Publicada em 15 de agosto de 

2013, entrará em vigor dia 15 de dezembro deste ano, em decorrência do prazo de 120 (cento 

e vinte) dias da publicação previsto em seu artigo 10. 

Aqui se estabeleceu uma breve (re)eitura da gestão coletiva dos Direitos Autorais no 

Brasil.  Não há dúvida de que tantas outras serão formadas nos próximos tempos em asserções 

que, desde já, se anunciam e são trazidas neste texto inicial e provocatório. 

 

3 Conclusão 

O sistema autoral legislado é fruto do final do século XIX. É dele a Convenção de 

Berna, que já no quase século XX regulou num primeiro instante, em nível internacional, a 

construção do modelo de Direitos Autorais que se espalhou mundo afora, mormente naquele 

oriundo do sistema francês que imperou na Europa continental. 

Este modelo hoje está em crise por vários fatores, desde a regulação, que deve ser 

urgentemente atualizada em decorrência, principalmente, do verdadeiro tsunami ocorrido no 

modelo a partir da nova realidade imposta pela tecnologia, até a adequação das previsões 

infraconstitucionais aos princípios emanados da Constituição Federal.  

Os focos e os níveis de conflitos, então, são inúmeros. E não são restritos às obras 

musicais, vão muito além e para criações de outros naipes, como bem faz notar Allan Rocha 

de Souza (2013). 

O trato dos cuidados com os interesses daqueles que vivem de suas criações intelectuais 

em nível de obras musicais e lítero-musicais tem um bom sustentáculo na gestão coletiva de 

direitos autorais. 

Este padrão, no entanto, enfrenta ao mesmo tempo igual crise, como no que pertine ao 

modelo global de Direitos Autorais. De um lado, o extasiamento com o que a técnica de 

possibilidades cada vez mais infinitas mostra ser possível alcançar com os novos mecanismos 

em instantes, e de outro, um sistema que, de certo modo, se configura como injusto ao tirar de 

seu epicentro aquele que deveria ser sempre a figura principal, o autor. 

Inacreditavelmente, foi construído um Direito Autoral no qual se tem a impressão de 

que o sujeito menos importante é o autor. Dito de outro modo, se poderia falar em Direitos 

Autorais sem autores (PINHEIRO, 2012). E isso, é claro, é inadmissível. 



 

Nesta linha de mira, e para melhor e mais eficazmente proteger os autores, 

especialmente aqueles que sobrevivem desta atuação cultural, a denominada gestão coletiva 

dos Direitos Autorais é, indubitavelmente, uma boa solução para a proteção dos titulares, seja 

de direitos de autor de forma estrita ou dos direitos conexos (particularemente os dos artistas, 

intérpretes e executantes musicais). 

A técnica fantástica destes anos, sem dúvida, muito agregará nesta perspectiva. 

A atuação desde 1973 (com a Lei de então, a de no 5.988) de um órgão central 

arrecadador único, o ECAD, no entanto, sempre foi alvo de críticas de vários atores deste 

teatro, de titulares de direitos autorais a empresas e passando pelo público consumidor. Em 

alguns instantes chegou a ser unanimidade. 

Observe-se, ainda, como uma boa ideia pode se perder em um emaranhado burocrático 

e econômico de várias significações. A gestão coletiva, e nela o ECAD, sem dúvida, são 

excelentes ideias e estampam várias possibilidades. 

Agora, a crise é a mesma: o ECAD não pode ser maior que o autor. Ou sufocá-lo. E a 

gestão coletiva não pode deixar de levar conta interesses outros do público consumidor, 

muitas vezes garantidos por sustentáculos também constitucionais como são os Direitos 

Autorais. O direito à educação, à cultura e à informação são alguns deles. 

Passados 40 anos, após Comissões Parlamentares de Investigação de sua atuação, e 

ainda de ter sido parte passiva em processo administrativo no CADE com imposição de multa 

significativa, a gestão coletiva em geral e o ECAD particularmente terão nova configuração 

no Brasil em 15 de dezembro de 2013, com a entrada em vigor da Lei no 12.853. 

Os dispositivos aqui analisados demonstram que, ao menos em tese e na construção 

legal, os autores estarão no centro do sistema, que observa também com olhar atento o 

interesse dos consumidores. 

Democracia e transparência são valores que emergem cristalinamente no novo sistema 

construído na Lei de Direitos Autorais com as alterações introduzidas. 

Oxalá os dados estatísticos e a prática do porvir comprovem que estávamos certos ao 

assim construir. E os autores que sobrevivem de sua arte possam ser o verdadeiro centro do 

sistema autoralista pátrio, continuando no futuro cada vez mais a construir um país de mais 

paz, harmonia e justiça social com sua arte transformadora e libertadora. 
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PRELIMINARMENTE 

1ª PRELIMINAR 

GRATUIDADE PROCESSUAL 

Os requerentes não apresentam condições de demandar em juízo para 

ver seus direitos protegidos, sem prejuízo de seu próprio sustento e de suas 

proles, motivo pelo qual, vem requerer o benefício da gratuidade processual, 

pois preenchidos os requisitos legais que a autorizam. 

2ª PRELIMINAR 

DO LITISCONSÓRICO ATIVO FACULTATIVO 

As partes ora demandantes participaram em conjunto de um certame 

público, através da modalidade de Edital, promovido pela Secretaria Municipal 

de Educação de Fortaleza, no ano de 2012. Todos os que aqui se encontram 
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no pólo ativo da demanda, submeteram-se as mesmas regras e foram também 

premiados, após vencerem o certame no qual se inscreveram. 

Diante de tais fatos, existe absoluta similitude na situação jurídica na 

qual todos se apresentam de forma a justificar a existência do litisconsórcio que 

ora se requer, visto que preenchidos todos os requisitos necessários à sua 

existência. 

O artigo 46 do CPC elenca as hipóteses onde estão especificadas as 

condições para a existência do litisconsórcio facultativo, a saber: 

I – comunhão de direitos ou obrigações 

relativamente à lide. 

II – Direitos e obrigações derivados do mesmo 

fundamento de fato e de direito. 

III – Conexão pelo objeto ou pela causa de pedir. 

IV – Afinidade de questões por um ponto comum de 

fato ou de direito. 

 Da simples leitura da inteligência do artigo 46, verifica-se que os autores, 

preenchem todos os requisitos que autorizem a reunião dos mesmo no pólo 

ativo da demanda, formado pelo presente litisconsórcio. 

 

 3ª PRELIMINAR 

 DA ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA 

DOS FATOS 

 

 Antes que se adentre na possibilidade de antecipar parcialmente os 

efeitos da tutela, no presente caso concreto, necessário se faz compilar o 

arrazoado fático que justificará a concessão da medida, a fim de esclarecer a 
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este Douto Juízo, a injustiça e vexatória incoerência administrativa a que foram 

submetidos os autores, de forma a demonstrar a certeza e lisura do pedido que 

ora se formula, tornando também esse arrazoado, os fatos que compõe a 

presente ação. 

 No ano de 2012, na data de 23 de abril, a Secretaria de Educação do 

Município de Fortaleza, publicou Edital de Incentivo à Literatura de número 

08⁄2012. 

 O Edital supra mencionado em seu caput mencionava o seguinte: 

 “O Secretário Municipal de Educação e a Secretária de Cultura de 

Fortaleza, no uso de suas respectivas atribuições legais, tornam pública a 

realização do concurso público literário de Fortaleza, com o objetivo de 

descobrir e apoiar e publicar valores literários da Capital cearense” ( EDITAL 

08⁄2012). 

 Da leitura da abertura do respectivo edital verifica-se que o eu objetivo 

fundamental além de descobrir novos talentos da literatura é também prestigiar 

e apoiar os já escritores, através de regras bem estabelecidas. 

 O Edital trouxe condigo todos os dados fundamentais à sua execução, à 

saber: Órgão interessado, no caso as Secretarias da Cultura e da Educação, a 

modalidade, no caso edital, o regime de execução através de seleção e 

premiação. 

 A utilização de Editais de premiação em artes, tem sido praticada por 

órgãos públicos em todo o Pais, inclusive e principalmente pelo Ministério da 

Cultura, por ser a forma de acesso mais democrática e transparente aos 

recursos públicos dedicados ao fomento da arte e da cultura nacional.  

Extraídos dos termos do próprio Edital, foram estabelecidas as seguintes 

categorias: 
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Os critérios de participação foram rigorosos, exigindo de todos os 

participantes a apresentação de obras literárias  inéditas, especificando 

inclusive suas categorias, senão vejamos: 

 

  

A exigência estabelecida no Edital, no caso de obra inédita, impediu que 

as obras inscritas no certame pudessem concorrer a qualquer outra premiação, 
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tanto nas esferas públicas quanto privadas, bloqueando o trabalho dos autores 

e vinculando os mesmos ao referido certame. 

 

 O processo de julgamento das obras apresentadas seguiu o percurso 

legal nos exatos termos estabelecidos pelo Edital 08⁄2012, a seguir transcrito: 

 

   Os membros integrantes da comissão julgadora foram escolhidos entre 

renomados escritores da Capital cearense, com notória produção na área de 

literatura, senão vejamos os nomes da respectiva comissão: 

1. Sânzio de Azevedo  

Breve curriculo 

 Filho do poeta e pintor Otacílio de Azevedo, trabalhou inicialmente como desenhista de rótulos 

de aguardente. 

 Foi revisor do jornal O Estado de S. Paulo. Cursou Letras na Universidade Federal do Ceará (UFC), 

tornando-se professor do curso de Letras da mesma instituição. Seu doutorado foi efetuado na UFRJ tendo 

como orientador Afrânio Coutinho. A tese versava sobre a Padaria Espiritual e o Simbolismo no Ceará. 

 Desde 1973 é membro da cadeira número 1 da Academia Cearense de Letras cujo patrono é Adolfo 

Caminha. 

 Desempenha um papel preponderante como pesquisador, especialmente no que diz respeito às letras 

do Ceará, sendo referência no assunto. 

 Fez mais de vinte livros, a maioria composta de ensaios. Alguns trabalhos foram publicados na 

Colóquio/Letras de Lisboa e na Revista Brasileira da ABL. 

 É autor da antologia Parnasianismo, 2006, da editora Global. Também editou Alberto de Oliveira na 

série Melhores poemas. ( WIKIPEDIA, 2013). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Otac%C3%ADlio_de_Azevedo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aguardente
http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Estado_de_S._Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_do_Cear%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/UFRJ
http://pt.wikipedia.org/wiki/Afr%C3%A2nio_Coutinho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Padaria_Espiritual
http://pt.wikipedia.org/wiki/Simbolismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/1973
http://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_Cearense_de_Letras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adolfo_Caminha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adolfo_Caminha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
http://pt.wikipedia.org/wiki/ABL
http://pt.wikipedia.org/wiki/2006
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alberto_de_Oliveira
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2. Fernanda Coutinho 

 

Breve currículo 

 

Possui graduação em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco e Universidade Estadual do Ceará 

(1984), mestrado em Literatura Brasileira pela Universidade Federal do Ceará (1991) e doutorado em Teoria 

da Literatura pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pernambuco (2004). 

Desde 1992, é professora efetiva do Departamento de Literatura da UFC. Coordena, atualmente, o grupo de 

pesquisa Ateliê de Literatura e Arte, que congrega estudantes de graduação e pós-graduação da UFC. No 

momento, é responsável pelo projeto de pesquisa intitulado Infância e Interculturalidade, o qual tem por 

objetivo refletir sobre a construção e desconstrução da noção de infância num movimento histórico-sócio-

ideológico que se estende da racionalidade da Ilustração aos dias atuais, examinando a caracterização do 

mundo infantil face às matrizes comportamentais da época contemporânea. A pesquisa procura, dessa 

forma, verificar a presença da criança no texto literário encenando papéis sociais, que envolvem uma gama 

de situações em que a questão ética aflora de forma perceptível, dando margem à avaliação da postura da 

criança como agente criador de sua própria subjetividade e à comparação com experiências de vivências 

infantis de outros momentos históricos. O trabalho é operado em uma perspectiva interdisciplinar e 

comparatista, razão pela qual os discursos de outras literaturas, além da nossa, são chamados a compor o 

diálogo textual. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Teoria Literária e Literatura Comparada, 

atuando principalmente nos seguintes temas: infância, história cultural, ficções do "eu", imaginário, afetos, 

sociologia dos costumes.Realizou estágio pós-doutoral na área de Literatura Comparada, junto à UFMG e à 

Université de la Sorbonne - Paris 4, sob a supervisão, respectivamente, das professoras Maria Ester Maciel 

de Oliveira Borges e Véronique Gély, enfocando o tema Crianças e Animais na obra de Graciliano Ramos. 

Atuou, de setembro/2009 a fevereiro/2010 como pesquisadora convidada do Centre de Recherche en 

Littérature Comparée, ligado à Universidade de Paris - Sorbonne - Paris 4. Entre dezembro de 2010 e 

fevereiro de 2011, esteve, como professora convidada, na Universidade de Colônia, consolidando a criação 

do Centro Cultural Rachel de Queiroz, e inaugurando suas atividades acadêmicas, por intermédio do Curso 

de Inverno Uma Rachel: quantas escritas - ficção, teatro, memória, histórias do dia a dia, que visou dar a 

conhecer a multiplicidade de facetas contidas na criação da escritora em foco. (Texto informado pelo autor) 

( PLATAFORMA LATTES, 2013). 

 

3. Auto Filho 

 

Breve Currículo 

Filósofo e professor universitário Auto Filho foi titular da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará (JORNAL 

DIÁRIO DO NORDESTE, 2009). 

 

4. Batista Lima   

 

Breve Currículo 

Aos 26 anos, graduou-se em Letras pela Faculdade de Filosofia do Ceará, em 1975, e 

em Pedagogia pela UECE, em 1981. Especializou-se em Teoria da Linguagem pela Unifor. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Letras
http://pt.wikipedia.org/wiki/1975
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedagogia
http://pt.wikipedia.org/wiki/UECE
http://pt.wikipedia.org/wiki/1981
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unifor
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Mestre em Literatura pela Universidade Federal do Ceará, Batista de Lima teve sua dissertação 

sobre Moreira Campos - A escritura da ordem e da desordem publicada pela Secult em 1993.  

É professor comprometido com a formação de seus alunos. Leciona na Uece e Unifor, já tendo ensinado nos 

colégios Casimiro de Abreu, Brasil, General Osório, Júlia Giffoni e Colégio Militar de Fortaleza. 

Leciona a disciplina de Literatura Cearense na Universidade Estadual do Ceará - UECE. (WIKIPEDIA, 2013). 

 

 

5. Tércia Montenegro 

 

Breve Curriculo 

 

É professora e escritora brasileira com graduação em Letras pela Universidade Federal do Ceará, mestrado 

em Literatura Brasileira e doutorado em linguistica pela mesma instituição. 

Sua obra de estreia foi o livro de contos O Vendedor de Judas (Edições UFC; 2ª ed., Fundação Demócrito 

Rocha), em 1998, que recebeu o prêmio Funarte. Esse livro é adotado, desde 2002, como livro paradidático 

em diversas escolas em Fortaleza. No ano de 2008, foi selecionado pelo PNBE do MEC como um título 

recomendado pelo governo para o Ensino Fundamental. 

Em 2001, publicou o livro Linha Férrea (São Paulo: Lemos Editorial, 2001) , através do Prêmio Redescoberta 

da Literatura Brasileira, promovido pela Revista Cult. O Grupo Teatral Cabauêba adaptou oito contos do livro 

para o teatro. A peça homônima ficou em cartaz nos teatros Sesc Emiliano Queiroz e Dragão do Mar no ano 

de 2004. 

Seu terceiro livro de contos, O Resto de teu Corpo no Aquário, foi lançado em 2005 pela Secretaria de 

Cultura do Estado do Ceará, através do Prêmio de Incentivo à Publicação e Divulgação de Obra Inédita. 

A escritora também escreve literatura infantil, tendo quatro livros publicados na área: Um pequeno gesto 

(Fortaleza: Demócrito Rocha / APDMCE, 2006), O gosto dos nomes (Fortaleza: Seduc, 2006, 2ª ed., 

IMEPEH, 2007), Vítor cabeça-de-vento (Brasília: Conhecimento, 2008) e História de uma calça (Fortaleza: 

Tecnograf, 2008). 

Tércia Montenegro, desde 2009, é professora adjunta do Departamento de Letras Vernáculas da 

Universidade Federal do Ceará. (WIKIPEDIA, 2013). 

 

 Verifica-se que a comissão julgadora do certame ao qual os autores 

submeteram suas obras foi composta pela mais alta corte de escritores 

cearenses, que além de escritores são também acadêmicos, pois em sua 

grande maioria integram as Universidades Públicas de nosso Estado. Nomes 

de tão alta reputação, que jamais se proporiam a validar qualquer tipo de Edital 

que comprometesse sua credibilidade. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_do_Cear%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/1993
http://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A9gio_Militar_de_Fortaleza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_do_Cear%C3%A1
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 Os autores cumpriram todas as regras disciplinadas pelo Edital e ao final 

tiveram suas obras selecionadas pela comissão julgadora com suas obras 

premiadas. 

A premiação dos autores foi regularmente publicada através da Portaria 

248⁄2012, na condição de ganhadores do referido Edital com publicação em 30 

de outubro de 2012. 

De acordo com a regra estabelecida na cláusula 8 do referido Edital 

restou estabelecido o seguinte: 

“ 8 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Concluído o trabalho das 

Comissões Julgadoras, a Secretaria Municipal de Educação e a 

Secretaria de Cultura de Fortaleza farão a proclamação pública 

dos selecionados e entregarão o prêmio em dinheiro a cada ator 

em solenidade cuja data será definida pela Comissão de Inscrição 

do Concurso Literário de Fortaleza, com divulgação nos meios de 

comunicação local”. 

Os trabalhos foram concluídos e os recursos para pagamento da 

premiação obtida pelos autores foram inclusive “empenhados” pela 

municipalidade, com a publicação das verbas de empenho e dos tributos de 

cada premiação publicados no Portal da Transparência do Município de 

Fortaleza (vide documentação em anexo). 

Ocorre que, até a presente data, decorridos mais de 5 (cinco) meses 

do certame no qual os autores consagraram-se vencedores, não foi realizada a 

premiação dos mesmos, na forma prevista para o Edital. 

Sequer foi feito o evento de premiação descrito na cláusula 8 do 

referido Edital e acima transcrita. 

Angustiados e aflitos, em razão da situação em que se encontravam os 

autores, dirigiram-se por diversas vezes à Secretaria Municipal de Educação, 

não obtendo qualquer retorno sobre o pagamento que lhes era devido. 
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Encontram-se hoje os autores em vexatória e constrangedora situação, 

pois suas obras já premiadas e objeto de Edital público, não mais se prestam a 

novos concursos, visto que uma das cláusulas de tais certames, 

rotineiramente, é o ineditismo. 

Constrangidos ainda publicamente em suas carreiras de escritores, 

pois fizeram comunicações e celebraram compromissos a serem honrados com 

a premiação  a que fazem jus, e hoje, não sabem seque o que responder a 

quem lhes pergunte sobre o assunto. 

Nas freqüentes visitas e comunicações escritas com o Secretário de 

Educação do Município de Fortaleza, nunca obtiveram uma reposta concreta 

ao seu pleito. 

O mais grave de tudo é que os Autores, tomaram ciência da anulação 

do Edital através de matéria jornalística publicada no periódico O POVO, em 

seu caderno Vida E Arte. 

A humilhação pública dos autores foi levada ao extremo ao saberem 

que após todo o tortuoso percurso sofrido, ainda foram submetidos ao escárnio 

público, com a divulgação pública de que se expuseram a um certame nulo e 

sem qualquer validade. 

Pior, de acordo com a referida matéria, nenhum do autores tinha 

conhecimento da anulação do referido Edital, o que afronta textualmente a 

Constituição Federal, ao prever a garantia  DE AMPLA DEFESA E 

CONTRADITÓRIO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS. 

A garantia da AMPLA DEFESA E CONTRADITORIO é corolário 

fundamental da República Brasileira e um dos pressupostos basilares de sua 

democracia. 

A própria Lei que regula os atos adminsitrativos, no caso 8.666-93, 

disciplina que “No caso de desfazimento do processo licitatório, FICA 

ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA” 
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Então nos deparamos com o absurdo de ver a anulação de um Edital 

Público, corretamente publicado e devidamente cumprido, ser comunicado 

através da imprensa local, sem ciência do interessados e sem a permissão de 

Estranha-se sobremaneira, um Edital de Artes ser anulado, 

prejudicando 30 (trinta) autores e suas obras, sem que sequer um deles tenha 

tomado conhecimento ou exercido seu direito de contrapor-se à referida 

anulação. 

Fica o medo e o questionamento. Será que voltamos ao Estado 

Absolutista Excelência? 

Estes em resumo, os fatos que deram origem à Ação que ora se 

interpõe. 

DO FUMUS BONI IURIS EXISTENTE NO PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA 

A fumaça do bom direito encontra-se absolutamente presente no pleito 

dos autores.  

Todos os autores concorreram de forma lídima e legítima a um certame 

público. Submeteram- se a todas as fases do concurso e ao final, após 

cumpridas todas as exigências, saíram vencedores. 

O Poder Público, após verificados todos os requisitos do Edital e por 

intermédio de comissão especificamente constituída para o certame, aferiu a 

regularidade do feito e publicou o nome dos ganhadores, finalizando o 

procedimento através da competente Nota de Enpenho. 

“O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade 

competente que cria para o Estado obrigação de pagamento 

pendente ou não de implemento de condição"   (Lei. 4.320⁄64). 

Empenhada a despesa, fica o registro da obrigação do Estado em saldar 

o pagamento. 
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No caso presente, todas as condições necessárias à liberação dos 

valores já forma devidamente cumpridas, nada mais faltando para que a 

premiação seja liberada. 

DO PERICULUM IN MORA 

O segundo e também muito importante requisito de antecipação dos 

efeitos da tutela, é a existência de perigo real na demora do julgamento da 

demanda. 

No caso em espécie, os autores encontram-se com suas obras 

embargadas, sem condições próprias de publicação e sem a concessão dos 

recursos aos quais fazem jus pro direito, após a finalização do edital. 

Nós juristas sabemos o quanto se impõe de trabalho para a criação, 

execução e publicação de uma obra literária. Todos os autores investira, 

tempo, talento, idéias, trajetória de trabalho na elaboração e execução das 

obras apresentadas do referido edital. 

Tais obras acham-se hoje imprestáveis a qualquer outro ripo de 

concurso, pois já se encontram premiadas, contudo seus autores, sem receber 

o prêmio, ficam sema obra e sem a publicação, bem como sem condições de 

publicá-las as suas expensas e sem condições de apresentá-las em novo 

edital. 

Uma situação absurda Excelência e que justifica a autorização da 

antecipação da tutela para obrigar o Município de Fortaleza, em caráter liminar, 

a pagar a premiação dos autores no referido concurso, permitindo que os 

mesmos cumpram as obrigações assumidas e possam ver suas obras 

publicadas. 

DA TUTELA QUE SE PRETENDE ANTECIPAR 

o Edital público discutido nesta demanda, apresentou como premiação 

pela obra os seguintes valores: 
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Além da premiação em dinheiro , os autores teriam direito publicação da 

obra, através da contratação de editora ou gráficas, bem como o valor de até 

R$ 3.000,00 (três mil reais) para despesas de lançamento do livro. 

A publicação deveria ser dar através de entrega ao Poder Municipal, de 

proposta de orçamentos de publicação emitidos por 03 (três) gráficas 

diferentes, optando o ente público pelo menor valor. 

Acrescidos à publicação, deveria o premiado apresentar também 03 

(três) propostas de valores para lançamento do livro “vernisage”, com a 

proibição de o valor de lançamento não poderia exceder a quantia de R$ 

3.000,00 ( três mil reais) , ou seja, tudo dentro da mais perfeita legalidade e 

atendendo ao parâmetros legais estabelecidos inclusive pela lei de licitações.  
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Pretende-se aqui, em caráter preliminar, antecipar os efeitos da tutela 

para que os autores, possam, liminarmente, receber os valores a que tem 

direito em relação a premiação, além da publicação de suas obras e o 

pagamento das despesas de lançamento, tudo em conformidade com o que foi 

publicado através do referido Edital. 

Prosseguir-se-á com o restante da demanda, após a concessão da 

tutela pretendida, no sentido de ver deferido também em favor dos autores as 

perdas e danos sofridos e o dano moral a que foram vexatoriamente 

submetidos e a conversão da tutela antecipada no direito declarado em 

sentença. 

EXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO A SER 

ANTECIPADO 

A antecipação dos efeitos parciais da tutela pretendida encontra prova 

inequívoca de sua existência no lastro documental acostados a esta demanda. 

O Edital tramitou regularmente, os prêmios foram concedidos, a 

premiação foi publicada, a despesa foi empenhada e liquidado pela 

municipalidade, e por fim, no momento da troca de gestão da pasta municipal, 

houve a malfada supressão do pagamento que legitimamente deveria ter sido 

efetivado. 
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Autoriza o CPC brasileiro que diante das condições previstas em seu 

artigo 273, fique autorizado o Magistrado a proceder a antecipação dos efeitos 

da tutela, quer de forma parcial quanto total. 

Aqui, neste pleito, presentes todos os requisitos que autorizam tal 

antecipação, quais sejam, existência de prova inequívoca, verossimilhança 

na alegação com o direito pretendido, receio fundado de dano irreparável 

ou de difícil reparação. 

Por tudo quanto fática e juridicamente de se expôs requer-se em caráter 

PRELIMINAR a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao Município 

de Fortaleza, a fazer o que se obrigou através do Edital de n. 08⁄2012, no caso 

pagar a premiação dos autores no valor individual de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) cada, acrescidos do valor de R$ 3.000,00 ( três mil reais ) cada, para 

despesas de lançamento e promover a publicação das obras vencedores em 

número de 1.000 exemplares para cada autor, convertendo-se essa obrigação 

de publicação em perdas e danos, caso não seja cumprida pela 

municipalidade.  

DO DIREITO 

Os editais de fomento cultural, como é o que ora se debate nesta 

demanda, são concursos, criados pelos poderes públicos, visando 

democratizar e legitimar o acesso as verbas públicas de fomento às artes. 

Podem ser considerados como  ““ destinado à escolha de trabalho 

técnico ou artístico, predominantemente de criação intelectual; exaure-se 

com a classificação dos trabalhos e o pagamento dos prêmios, não 

conferindo qualquer direito a contrato com a Administração” 

É exatamente o caso em questão. Um Edital de incentivo a linguagem 

artística da literatura foi publicado. Escritores de todo o Estado do Ceará, 

seguindo as mesmas condições de participação se submeteram ao certame, e 

ao fim , obtiveram êxito na seleção de suas obras. 

Regularmente cumprido o Edital, nasce para o ente estatal a conseqüente 

obrigatoriedade de pagamento dos prêmios estabelecidos no edital. 
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O edital se caracteriza como uma das formas de licitar com o poder 

público e garantir que todos os princípio que regem a administração pública 

sejam cumpridos, senão vejamos: 

O artigo 3º da Lei 8.666/93, que prevê   

“A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 

para administração e a  promoção do desenvolvimento nacional, e 

será processada e julgada em estrita conformidade com os 

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 

da igualdade da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 

dos que lhes são correlatos” 

Lançado o procedimento editalício, obrigado está o ente que o publicou as 

suas regras. 

Infelizmente, em termos de administração pública governos são 

substituídos, e os novos governantes impõe um regime de eleição daquilo que 

pretendem ou não dar continuidade. 

Esquecem que existem regras claras para a administração pública pois o  

princípio do instrumento convocatório está consagrado pelo art. 41, caput,  da 

Lei 8.666/93, que dispõe in verbis:  

“A Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital ao qual se acha estritamente vinculada”. O Edital torna-se lei entre 

as partes tornando-o imutável, eis que, em regra, depois de publicado o 

Edital, não deve mais a Administração alterá-lo até o encerramento do 

processo licitatório. Trata-se de garantia à moralidade e impessoalidade 

administrativa e a segurança jurídica” 

Na doutrina e na jurisprudência é pacífica a lição que o edital faz lei entre 

as partes.  
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No caso dos autores, a situação é muito grave. Encontram-se com suas 

obras premiadas e porque não dizer bloqueadas para novos concursos, sem a 

correspondente  premiação.  

Ora se o objetivo do Edital era descobrir e apoiar e publicar os valores 

cearenses, que espécie de Estado é esse que seleciona um escritor para 

deixá-lo humilhado, envergonhado, com sua obra restrita e sem qualquer 

pagamento ao premio que fez jus? Onde chegamos Excelencia? Que Estado é 

esse? 

DA OCORRENCIAS DE DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS CONTRA 

OS AUTORES 

A Constituição Federal em seu artigo 5º , inciso X, afirma que: 

“São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação” 

Esse é um dos primados constitucionais mais importantes, erigidos pelo 

legislador constitucional. 

“O direito deve colocar instrumentos à disposição de quem sofreu 

violação para não permitir nenhuma intromissão indevida ou injusta à pessoa. 

As consistências de cidadania e de dignidade pessoaç conduzem a uma mais 

forte auto – estima e preservação dos valores que emergem do ser mesmodo 

homem” (SANTOS, Antonio Jeová). 

O Código Civil Brasileiro, em seu artigo 247 e 248, que trata do 

descumprimento das obrigações de fazer, estabelece o seguinte: 

Art. 247 - Incorre também na obrigação de indenizar perdas e danos o 

devedor que recusar a prestação e ele imposta, ou so por ele exeqüível. 

Art. 248 –Se a prestação de fato se impossibilitar sem culpa do devedor, 

resolver-se-á a obrigação, se por culpa do devedor, responderá este por 

perdas e danos. 
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A intenção do Município de Fortaleza, pela sua total inércia em relação a 

obrigação de conceder a premiação dos autores, gerou a obrigação de 

indenizar o dano sofrido, respondendo o Município pelas perdas e danos. 

DA OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS CONTRA OS AUTORES 

Reza o artigo 186 do CC  o seguinte: 

Art. 186 – aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado e repara 

o dano. 

A pretensão indenizatória dos Autores encontram indiscutível repouso no 

artigo 389 do Código Civil: 

Art. 389 – Não cumprindo a obrigação, ou deixando de cumpri-la pelo 

modo e tempo devidos, responde o devedor por perdas e  danos. 

Este é o caso claro que se apresenta nesta demanda. A municipalidade, 

deliberadamente, deixou de cumprir obrigação a que está legalmente vinculada 

em relação aos autores, gerando, por conseqüências as perdas e danos 

sofridos pelos mesmos. 

A caracterização da ocorrência dos danos morais também se encontra 

muito clara nos fatos apresentados. Existe o mais lídimo nexo de causalidade 

entre o fato gerador do dano e suas conseqüências nocivas à moral dos 

ofendidos, que premiados num edital de incentivo à literatura, tiverma por 

prêmio a desonra e a humilhação públicas com a supressão de seus prêmios e 

o tratamento indigno por parte do gestor público. 

Foram o autores atingidos de forma grotesca em sua moral, a boa fé e a 

dignidade, trazendo conseqüências sérias para sua vida pessoal e em especial 

para sua participação no meio intelectual. 

Perderam a credibilidade publicamente, tiveram suas obras ignoradas e 

relegadas ao anonimato, impossibilitadas até de um dia serem publicadas. 
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A indenização pelo dano moral tem o condão de repara a dor, o 

sofrimento, a exposição indevida sofrida pelos Autores diante de toda essa 

situação constrangedora criada pela municipalidade. 

A reparação do dano moral impingido aos autores servirá até mesmo de 

paradigma para que os gestores públicos repensem suas condutas ao 

promover o descaso e a humilhação pública de seus munícipes. 

Em face do exposto requerem: 

1. Conceder a antecipação parcial dos efeitos da tutela, liminarmente, 

para determinar ao Município de Fortaleza, a fazer o que se obrigou 

através do Edital de n. 08⁄2012, no caso pagar a premiação dos autores 

no valor individual de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, acrescidos do 

valor de R$ 3.000,00 ( três mil reais ) cada, para despesas de 

lançamento, totalizando a soma de R$ 8.000,00 ( oito mil reais ) para 

cada um, acrescidos da obrigação de promover a publicação das obras 

vencedores em número de 1.000 exemplares para cada autor, 

convertendo-se essa obrigação de publicação em perdas e danos, caso 

não seja cumprida pela municipalidade, sob pena de multa diária, com 

base no artigo 644 e 461 do CPC, no valor de R$ 1.000,00 ( mil reais ) 

por dia convertidas em favor dos autores, contados a partir da ciência do 

despacho que confirmar a antecipação pretendida. 

2. A procedência da ação em todos os seus termos, com a condenação da 

parte ré ao ônus da sucumbência e honorários advocatícios fixados por 

este R. Juízo de acordo com a legislação pertinente. 

3. A citação da ré, no endereço Constante do caput da exordial, para 

querendo apresentar contestação e assim não o fazendo no prazo legal, 

ter decretada sua revelia com a aplicação da pena de confissão no 

tocante a matéria fática. 

4. A procedência do pedido de danos morais no valor individual de 20 

(vinte) vezes a premiação constante do edital, no caso, R$ 160.000,00 ( 

cento e sessenta mil reais ) para cada um dos autores ou a critério dete 

juízo que com certeza saberá quantificar o dano sofrido pelos autores 

diante da conduta vexatória praticada pela municipalidade contra os 
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mesmos, devendo os honorários advocatícios serem arbitrados também 

sobre tal condenação. 

5. Seja a tutela antecipadamente concedida convertida em definitiva por 

ocasião da prolação da sentença. 

6. Seja deferida a gratuidade processual inicialmente requerida bem como 

a formação do litisconsórcio facultativo requestado. 

 

Protestam e requerem por todos os meios de prova em direito 

permitidos, especialmente juntada de documentos, pericias, 

depoimentos pessoal do secretário de educação do Ceará, oitiva de 

testemunhas e todo o mais desde já requerido. 

 

A causa dá-se o valor de R$ 30.000,00 ( trinta mil reais) para seus 

efeitos fiscais. 

 

Termos em que Respeitosamente 

Pede e Espera 

Deferimento. 
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RESUMO: A obra intelectual enseja uma proteção especial ao direito de autor tendo em vista 

sua relevância como produto do espírito deste, mas simultaneamente, esta mesma obra pode 

vir a ter um valor para a comunidade local em que aquele está inserido ou mesmo para a 

comunidade global, sendo assim, muitas vezes inescapável o conflito entre o direito de autor e 

o direito de acesso à cultura, ensejando uma metodologia própria para a solução deste 

confronto. Este trabalho se propõe a apresentar algumas sugestões para harmonizar tais 

interesses individuais e coletivos em torno dos bens culturais, municiando-se inclusive do 

artigo 170 da Constituição Federal e do artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor. 

Levanta ainda a intensificação deste debate por conta da dinâmica e abrangência dos meios de 

comunicação e das tecnologias informacionais, que tanto podem ser instrumentos de difusão 

dos bens culturais como de exclusão social. 

 

Palavras-Chave: Direito de Autor. Direito de Acesso à Cultura. Limitação de direitos 

fundamentais. Proteção do Consumidor. 

 

 

ABSTRACT: The intellectual work deserves special protection of copyright due to its 

relevance as a product of the human spirit, but at the same time, the same work could have a 

value for the local community in which the author is inserted or even the global community, 
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and so, it is often inescapable the conflict between copyright and the right of access to culture, 

deserving a proper methodology for solving this conflict. This work aims to present some 

suggestions to harmonize these individual and collective interests around the cultural goods, 

using as well the article 170 of the Federal Constitution and the article 4 of the Code of 

Consumer Protection. Also raises the intensification of the debate because of the dynamic 

range of media and information technologies, which can be both tools for the dissemination of 

culture or for social exclusion. 

 

Keywords: Copyright. Right of Culture Access. Fundamental Rights’ Limitation. Consumer’s 

protection. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 As criações humanas tem a característica marcante de contribuir tanto para o 

desenvolvimento do espírito do próprio autor como, ao serem exteriorizadas, influir no 

progresso não apenas da comunidade em que está inserido, mas se propalar em um 

movimento universal ao ponto de atingir quase que a totalidade dos seres humanos, 

especialmente na atualidade em que os meios tecnológicos agilizam esta difusão e ampliam 

seu alcance. 

Este movimento de internacionalização das obras culturais não se restringe às fronteiras 

de um Estado e tem reclamado à necessidade de promover sua proteção e normatização não 

apenas no âmbito interno, mas também no internacional, tendo em vista a sua importância 

social, mas, principalmente, para muitos, econômica, tanto em relação ao direito autoral como 

também ao acesso à cultura. Tendo em vista a importância econômica dos bens culturais, a 

proteção internacional, através da uniformidade de tratamento, logo se fez necessária para 

garantir o interesse dos titulares de direitos autorais e para evitar maiores discrepâncias no 

âmbito interestatal, o que facilmente se depreende da análise das legislações nacionais e dos 

tratados multilaterais.  

Primeiramente, este trabalho informa sobre a evolução da proteção do direito de autor 

para que se possa entender os interesses presentes na sua efetivação. Em seguida, serão 

dispostas algumas das ideias em relação à natureza jurídica deste direito e seus possíveis 

desdobramentos. A constatação de que tanto o direito de autor como o de acesso à cultura são 

direitos fundamentais, enseja um critério adequado para dirimir os conflitos que normalmente 

surgem quando da colisão deles. Este ponto também é tratado neste trabalho sob o enfoque 

também do choque de interesses que há entre as grandes corporações que geralmente 

monopolizam a difusão da cultura, juntamente com o Estado, que é o principal vetor de 

proteção e promoção desta, e os membros da comunidade, que usufruem diretamente das 

obras. 

Aqui ainda será abordada a importante consulta pública que se tem realizado no Brasil 

para a alteração da Lei de nº. 9.610/98, a Lei de Direitos Autorais (LDA), e sua relevância ao 

inserir a promoção dos direitos culturais em seu corpo normativo. Além da pesquisa 

doutrinária para a exposição desta pesquisa, também se fez necessária a abordagem dos 

principais dispositivos constitucionais que promovem a proteção da cultura e sua interligação 

com os elencados no capítulo referente à ordem econômica, para se entender como os 

princípios da livre concorrência e de defesa do consumidor podem ser manejados para a 

defesa e promoção dos direitos culturais, especificamente, do acesso à cultura, e para a 

limitação dos direitos de autor. 

Por fim se procede a uma abordagem da sociedade informacional e suas peculiaridades 

para se entender como o acesso a informação hoje em dia tanto pode ser instrumento de 

exclusão social como de promoção da existência humana através da contribuição da cultura. 
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1 O SURGIMENTO DO DIREITO DE AUTOR E SUA PROTEÇÃO JURÍDICA 

E Deus criou o homem a sua imagem e semelhança
4
. Daí, é ínsito da natureza humana a 

capacidade de criar. Mas enquanto as obras de Deus permanecem para todo o sempre, as do 

homem são perenes, pois subsistem na temporalidade e na impermanência. 

Conforme lição de Ângela Kretschmann (2011, p. 91), há algo novo nas criações 

humanas na sociedade informacional da atualidade: não possuem o atributo da escassez, isto 

é, podem ser consumidas e não se esgotam
5
. Este atributo lhes permite o uso por qualquer 

pessoa, em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, simultaneamente. 

A capacidade criativa do ser humano é algo que lhe é próprio, inerente a sua 

personalidade. Alguns produtos, leia-se exteriorização produtiva, desta capacidade intrínseca, 

recebem maior importância na sociedade do que outros; mesmo que todos possam ter o 

mesmo valor humano, socialmente, alguns produtos culturais impactam mais fortemente a 

comunidade local, onde está inserido o criador, pelo que agregam à identificação e ao 

desenvolvimento humanos, podendo expandir seu âmbito de influência a todo o planeta terra. 

Uma vez que esta produção artística, literária, científica, cultural enfim, é fruto de uma 

personalidade individual, misto de dom e de esforço pessoal, entendeu-se que ao autor caberia 

uma proteção jurídica necessária ao incentivo de sua continuada produção e de sua própria 

subsistência e amplo desenvolvimento. Nasce assim o direito de autor. 

Ensina José Carlos Costa Netto (2008, p. 51), que já na Grécia antiga existia alguma 

proteção do direito de autor, mas tal direito estava mais relacionado com a identificação e o 

reconhecimento do criador da obra do que por aspectos econômicos, o que corroboraria com o 

pensamento amplamente majoritário na doutrina autoralista de que a proteção dos direitos 

morais
6
 se deu anteriormente a dos patrimoniais do autor.  

Até a Idade Média, a forma manuscrita era o meio utilizado para a difusão das obras 

culturais e mesmo com o trabalho dos copistas, e com algum ganho econômico com a venda 

da obra pelo autor e a conseqüente transmissão da propriedade a terceiros, aquela divulgação 

se dava, por óbvio, muito restrita, temporal e geograficamente.  

Ressalta, mais uma vez, José Carlos Costa Netto (2008, p. 53) que somente a partir da 

segunda metade do século XV, com a invenção da imprensa em tipos móveis, por Hans 

Gütenberg, na Alemanha, e a possibilidade de extração de diversas cópias com sua difusão em 

larga escala, a obra intelectual passou a despertar um maior interesse econômico; entretanto, 

segundo José de Oliveira Ascensão (2007, p. 4), a tutela protetiva era concedida em favor do 

impressor, e não como forma de proteção da obra intelectual do autor.  

Assim, os proprietários de gráficas (impressores ou stationers) e vendedores de livros, 

atuando como intermediários no negócio de difusão das obras literárias detinham os 

privilégios de exclusividade sobre as obras por eles reproduzidas e distribuídas, cabendo-lhes 

inclusive o benefício da determinação da temporariedade destes privilégios em seu favor, que 

na verdade, estendem-se até os dias atuais amparado pelo “mito da proteção do criador”, sob a 

                                                           
4
Bíblia Sagrada. Tradução portuguesa da versão francesa dos originais, grego, hebraico e aramaico, traduzidos 

pelos Monges Beneditinos de Maredsous (Bélgica). Edição Claretiana. 160º Ed. São Paulo: Editora Ave-Maria, 

2004, p. 49. Cf. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26: “Então Deus disse: ‘Façamos o homem a nossa 

imagem e semelhança”. 
5
Kretschman, op. cit.,p.91, afirma que a informação é “não rival”, uma vez que “o consumo dela por uma pessoa 

não a torna menos acessível à outra pessoa que a pode usar do mesmo modo”. Cf. também BENKLER, Yochai. 

The wealth of networks. Disponível em: <www.benkler.org/Benkler_Wealth_Of_Networks.pdf>. Acesso em: 
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6
 José de Oliveira Ascenção alerta para a impropriedade do termo moral, sugerindo como melhor expressão 

“direitos pessoais”. Cf. ASCENÇÃO, José de Oliveira. Direitos fundamentais de acesso à cultura e direito 

intelectual. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos (coord.) et al. Direito de autor e direitos fundamentais. São 

Paulo: Saraiva, 2011, p. 21. 
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forma de “monopólios legais”, um verdadeiro paradoxo para o Estado (neo)liberal, 

incentivador da liberdade de iniciativa privada e da livre concorrência, mas defensor, 

conforme ensina Heleanara Braga Avancini (2010, p. 45), de “privilégios feudais” sob o 

manto da exclusividade e do risco concreto da perpetuidade dos direitos de autor
7
. 

Entende José Carlos Costa Netto (2008, p. 55) que a proteção mais específica do autor 

em substituição aos privilégios dos donos de gráfica se iniciou em 1710, na Inglaterra, a partir 

do denominado “Estatuto da Rainha Ana”, dando àquele a exclusividade sobre o destino de 

suas obras e estabelecendo sanções para os infratores. Este marco foi de fundamental 

importância para a mudança da legislação dos direitos autorais em vários outros países.  

O Estatuto da Rainha Ana, também conhecido como Copyright Act, criou o regime 

jurídico do copyright, cujo principal bem protegido é a “obra”, isto é, o foco da tutela é no 

objeto do direito; de viés mais comercial e com a inserção da participação de pessoas jurídicas 

Denominado também de sistema anglo-americano, por serem especialmente acolhidos pela 

Inglaterra e Estados Unidos da América. 

O outro principal regime jurídico é o droit d’auteur (direito de autor), que surgiu na 

França, a partir da Revolução Francesa, cuja tutela se volta para a pessoa do autor, o sujeito 

do direito em questão. 

Ainda hoje, prevalecem os dois regimes acima citados para a garantia do direito de 

autor em seu sentido amplo, inclusive, naturalmente, o econômico. 

Com a crescente importância das obras e serviços culturais, especialmente a partir da 

segunda metade do século XIX e o desejo de uniformização das legislações nacionais para 

garantir os interesses econômicos dos capitais transnacionais dos grandes conglomerados do 

entretenimento, surgiram as Convenções internacionais para concretizar os objetivos aqui 

citados. 

Em relevância, a primeira delas se deu em 1886, denominada de Convenção de Berna, 

em vigor até o presente, com algumas revisões e modificações. Em seguida, deu-se a 

Convenção Universal de 1952, em Genebra, com a participação pela primeira vez dos Estados 

Unidos e da União Soviética. Ambas tratam especificamente dos direitos de autor. E em 1961, 

aconteceu a Convenção de Roma, com o intuito de regular os direitos conexos
8
 aos de autor. 

A partir desta normatividade internacional, as leis nacionais referentes à matéria da 

tutela dos direitos autorais foram sendo ajustadas, assim como se deu com a lei específica 

brasileira sobre o assunto, a Lei de nº. 5.988 de 1973, atualmente em vigor a Lei de nº. 9.610, 

de 19 de fevereiro de 1998
9
. 

Outra legislação importante de cunho internacional sobre a matéria, segundo José 

Carlos Costa Netto (2008, p. 60-61) é o  Acordo sobre Aspectos dos Direitos da Propriedade 
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A partir da construção do pensamento de que a natureza jurídica do direito de autor é de propriedade, aliando-se 
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8
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videogramas e os organismos de radiodifusão. Acrescidos a eles atualmente, o direito de arena, relacionados com 

os desportistas. Ensina Ascenção que: “A conexão não vem só da razão didática de serem estudados em conjunto 

com os direitos de autor, ou da razão histórica de se terem desenvolvido em confronto com este, ou da razão 

formal de serem  regulados na mesma lei. Vem ainda de os preceitos sobre o exercício do direito de autor serem 

tendencialmente aplicáveis a estes direitos [...]”. (ASCENÇÃO, José de Oliveira. Direito autoral. 2 ed. ref. e 

ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 468). 
9
Para uma análise mais precisa sobre a legislação autoral em vigor no Brasil, cf.. Costa Netto, op. cit., p. 61-73. 
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Intelectual relacionados ao Comércio, conhecido como TRIPS (Agreement on Trade-Related 

Aspects of Intelectual Property Rights), de 1994, que trata principalmente de sanções 

comerciais frente a prática de ilícitos no campo dos direitos intelectuais. E também os tratados 

da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)
10

, de 1996, sobre direito de autor 

e sobre interpretação ou execução de fonogramas, ambos enfocando a importância das 

tecnologias informacionais. 

  

2 NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO DE AUTOR 

Antes de se adentrar na discussão específica sobre a natureza jurídica do direito de 

autor, alguns esclarecimentos são importantes, e entre eles, a questão da nomenclatura que se 

utiliza para identificar este tipo específico de instituto. 

Em primeiro lugar, a expressão “propriedade intelectual” é bastante criticada, 

especialmente por José Carlos Costa Netto (2008, p. 24) e José de Oliveira Ascenção (2010, 

p. 9), expoentes do direito autorário, que preferem o termo “direito intelectual” por não 

entenderem que se trata propriamente de um direito de propriedade, apesar de sua freqüente 

denominação na forma de propriedade intelectual, e de sua difusão internacional tal e qual, 

especialmente através do seu órgão máximo de proteção, a Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual (World Intellectual Property Organization). 

Além disso, conforme, mais uma vez, ensinamento de José de Oliveira Ascensão (2010, 

p. 9), com a intenção de uniformizar para evitar dúvidas, ainda em relação à nomenclatura, 

este trabalho utiliza a expressão direito intelectual como gênero das espécies direito autoral e 

propriedade industrial; e direito autoral, gênero de direito de autor e direitos conexos. 

Quanto à natureza jurídica do direito de autor, há uma grande controvérsia em relação a 

esse tema, por suas características sui generis. Assim, José Carlos Costa Netto (2008, p. 75) 

elenca as diversas teorias que surgiram para explicar a essência do direito de autor, 

culminando com a teoria dualista ou híbrida que aponta a coexistência do direito patrimonial e 

do direito de personalidade derivados da obra intelectual.  

Esta questão tem relevância em especial quando se observa a permanente 

movimentação por todo o mundo na tentativa de afastar a temporalidade do direito exclusivo 

do autor para atribuir-lhe as características de um direito absoluto e perpétuo, tendo em vista, 

segundo Rodrigo Moraes (2010, p. 286), sua inserção na categoria de direitos reais, como 

uma espécie de direito patrimonial. Contrariamente ao que pensa Ascenção, por considerá-lo 

um direito de exclusivo
11

. E um exclusivo temporário. 

 

3 DIREITOS FUNDAMENTAIS: CONFLITOS ENTRE O DIREITO DE AUTOR E 

DE ACESSO À CULTURA 

 

No que se refere ao direito de autor, não há questionamentos em relação a sua 

fundamentalidade constitucional, pelo fato do mesmo se encontrar expressamente disposto no 

rol do artigo 5º, inciso XXVII da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Entretanto, o mesmo entendimento não se dá pacificamente em relação ao direito de acesso à 

cultura. Na verdade o artigo 215 e os incisos que tratam da cultura no art. 5º da Constituição 

                                                           
10

A OMPI é uma agência especializada da Organização das Nações Unidas, formada em 1967, em Estocolmo, 

por meio de uma Convenção celebrada especialmente para sua criação, cuja finalidade principal é a promoção da 

proteção da propriedade intelectual em todo o mundo. Cf. WIPO (World Intellectual Property Organization. 

About WIPO. What is WIPO? Disponível em: <http://www.wipo.int/portal/index.html.en>. Acesso em 14. nov. 

2011. 
11

Dispõe o artigo 5º, inciso XXVII do texto constitucional: “aos autores pertence o direito exclusivo de 

utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar”. (grifo 

nosso) 

http://www.wipo.int/portal/index.html.en
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Federal
12

, e, conforme lição de José de Oliveira Ascensão (2010, p. 10), expressam muito 

mais uma competência ou dever do Estado de promoção da cultura. 

Entretanto, ainda segundo José de Oliveira Ascenção (2010, p. 14): “Não se põe em 

dúvida que haja um direito fundamental de acesso à cultura”. Aos moldes do que preconiza a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1949, em seu artigo 27: “Todo homem tem o 

direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de 

participar do progresso científico e de fruir de seus benefícios”
13

. 

Quando se confronta a soberania do direito de autor, seu caráter exclusivo e 

transmissível e o acesso à cultura, claramente se percebe aqui um conflito entre direitos 

fundamentais, o que de imediato evoca a necessidade de um critério adequado para resolver 

tal conflito diante de um confronto direto entre ambos. 

A proposta de José de Oliveira Ascenção (2010, p. 19) para a solução deste conflito é a 

“conciliação”, processo este que leva em consideração a questão da hierarquização, onde se 

vai ponderar sobre a superioridade de um em relação ao outro, que neste caso, quer por 

questões ligadas diretamente ao desenvolvimento da pessoa humana, quer pelo maior 

interesse social, o direito de acesso à cultura tende a prevalecer sobre o direito de autor, em 

conformidade com o que defende aqui este trabalho. 

Entretanto, José de Oliveira Ascensão (2010, p. 20), quando trata da conciliação remete 

a necessidade de buscar um “ponto ótimo de equilíbrio”, a partir da valoração do âmbito de 

aplicação de cada direito, uma clara aplicação também do princípio da proporcionalidade. 

A proteção do direito de autor é legítima, independentemente de qual corrente se adote 

em relação a sua natureza jurídica, quer seja patrimonial ou pessoal, levando em consideração 

o seu direito de subsistência, o impulso à criatividade e a sua liberdade de disposição de seus 

bens, entre outros valores que são próprios ao autor. Entretanto, a proposta aqui é que outros 

valores e direitos fundamentais também devem ser levados em consideração quando se 

analisa a questão da sua exclusividade. 

A crítica mais pertinente que se faz é que o direito de autor tem servido de forma 

privilegiada aos interesses das sociedades empresárias titulares deste direito, via cessão do 

próprio autor, que visam a maximização do lucro, principalmente pela dominação e 

globalização de mercados, prejudicando interesses públicos relevantes. E mais, os limites que 

tem sido impostos aos direitos autorais como um todo, na verdade podem ser consideradas 

exceções de menor relevância. 

A relevância do tema é tão grande que atualmente, em fase de consolidação, há uma 

proposta de alteração da Lei de Direitos Autorais promovida pelo Ministério da Cultura do 

Brasil, com a ampla participação de autores, artistas, e a comunidade em geral, uma vez que 

tal normatividade tem sido considerada insensível aos interesses coletivos, como assim se 

considera neste trabalho também, a normatividade internacional como um todo. 

O processo de revisão da LDA iniciou-se em 2005, a partir da I Conferência Nacional 

de Cultura, em Brasília, promovida pelo Ministério da Cultura, onde esteve em debate o 

Plano Nacional de Cultura, com a finalidade de elaborar um Sistema Nacional de Cultura
14

.  

                                                           
12

“Art. 215. 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”. (BRASIL. Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em: 04.nov.2011. 
13

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Adotada e 

proclamada pela resolução 217 A (III) da  Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. 

Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm>. Acesso em: 14. nov. 

2011. 

14 “A Conferência Nacional de Cultura pretende, com a participação da sociedade civil e governos federal, 

municipais e estaduais, construir um novo modelo de política pública de cultura. Pela primeira vez na história do 

Brasil será realizada uma conferência nacional de cultura que consolidará a união entre a sociedade civil e 

Governo, na formulação e execução de políticas públicas de cultura”. Cf. BRASIL. Ministério da Cultura. Portal 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçao.htm
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A partir da conferência acima citada, iniciou-se um amplo debate sobre os direitos 

autorais e políticas públicas específicas para o setor. Entretanto, somente em dezembro de 

2007, o Ministério da Cultura lançou o Fórum Nacional de Direito Autoral, com, segundo 

Marcos Wachovicz e Manoel J. Pereira Santos (2011, p. 3), “o objetivo de discutir com a 

sociedade a legislação existente e o papel do Estado nessa área e subsidiar a formulação da 

política autoral”. 

Um exemplo importante destas propostas de alteração e que se coaduna com a 

valorização dos interesses de promoção cultural é a de mudança do primeiro artigo da Lei de 

nº. 9.610/98, que atualmente vigora com a seguinte disposição: “Esta Lei regula os direitos 

autorais, entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos”. 

Com a atual proposta consolidada, o mesmo dispositivo passaria a ser expresso como segue:  

Art. 1
o
 Esta Lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominação os 

direitos de autor e os que lhes são conexos, e orienta-se pelo equilíbrio entre os 

ditames constitucionais de proteção aos direitos autorais e de garantia ao pleno 

exercício dos direitos culturais e dos demais direitos fundamentais e pela promoção 

do desenvolvimento nacional.  

Parágrafo único. A proteção dos direitos autorais deve ser aplicada em harmonia 

com os princípios e normas relativos à livre iniciativa, à defesa da concorrência e à 

defesa do consumidor. 

Analisando rasamente (ou pretensiosamente) o exemplo acima, pode-se inferir que tal 

alteração seria totalmente desnecessária e redundante, pois é de conhecimento comum que a 

interpretação da legislação infraconstitucional deve ser feita em conformidade com a Carta 

Magna, ou seja, de forma sistemática.  

Entretanto, tal alteração, no entender desta pesquisa, é de extrema relevância, pois em 

que pese a obviedade da colisão de direitos fundamentais (entre direito de autor e direito à 

cultura) e da necessidade do sopesamento entre os mesmos para a aplicabilidade de tais 

direitos, dentro de uma sociedade de mercado como a brasileira (porque não dizer, como a 

ocidental), a expressa determinação legal fortalece a hermenêutica constitucional, mesmo 

sendo desnecessária para esta, e evita abusos judiciais que pretendam dar interpretações por 

demasiado subjetivas aos direitos e princípios fundamentais. 

Tal preocupação com a expressa disposição legal do conteúdo proposto do artigo 

primeiro, para a consideração da proteção e promoção do direito à cultura, pode ser 

confirmada pela fala do Ministro da Cultura naquela ocasião, Juca Ferreira, que mostra a 

importância de uma lei como esta ainda vinculada aos interesses do mercado, a saber: “A 

harmonização de todo o sistema interessa ao autor, pois quanto mais consumidores, mais 

investidores e mais arrecadação para os artistas. Nenhum lado pode sair perdendo, senão o 

mercado não incorpora o modelo”.
15

 

Deve-se ainda levar em consideração que tais pretensas alterações na Lei de nº. 

9.610/98 deverão sofrer certamente um bombardeio das indústrias de entretenimento com 

base nos tratados internacionais aqui citados dos quais o Brasil é signatário e conforme visto, 

amplamente favoráveis àquelas e que procuram não levar em considerações os interesses 

culturais locais, pelo menos na prática. 

  

4  A ORDEM ECONÔMICA CONSTITUCIONAL E OS LIMITES AO DIREITO DE 

AUTOR 

                                                                                                                                                                                     
da Cultura. Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/site/2005/08/12/1%C2%AA-conferencia-nacional-de-

cultura-estado-e-sociedade-construindo-politicas-publicas-de-cultura/>. Acesso em 04. nov. 2011. 
15

 BRASIL. Portal da Cultura. Ministério da Cultura. Notícias do MinC. “Direito Autoral: Compositores se 

reúnem no Rio e apoiam modernização da Lei de Direitos Autorais”. Disponível em: 

<http://www.cultura.gov.br/site/2010/08/23/direito-autoral-17/>. Acesso em 04. nov. 2011. 

http://www.cultura.gov.br/site/2005/08/12/1ª-conferencia-nacional-de-cultura-estado-e-sociedade-construindo-politicas-publicas-de-cultura/
http://www.cultura.gov.br/site/2005/08/12/1ª-conferencia-nacional-de-cultura-estado-e-sociedade-construindo-politicas-publicas-de-cultura/
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Para a efetivação do acesso à cultura, deve também o Estado proporcionar o livre acesso 

à informação e o acesso ao conhecimento, ambos também prenhes de proteção constitucional 

e instrumentos eficazes para a efetividade daquele. 

O Estado brasileiro ressalta a importância da liberdade de mercado quando, através do 

seu texto constitucional, escolheu a iniciativa privada (inciso IV do art. 1º) como um dos 

pilares fundamentais para sua constituição, e mais especificamente, fundamento da ordem 

econômica (caput do art. 170), devendo esta última ser pautada pelo princípio da livre 

concorrência, com expressa proteção legal a sua ofensa, conforme disposto no §4º do seu art. 

173, a saber: “A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos 

mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”. Desta forma, as 

normas infraconstitucionais devem ser promotoras da livre concorrência, ou no mínimo, 

impedir o abuso do poder econômico. 

Constitucionalmente, reconhece o Estado que sua opção por um sistema capitalista de 

mercado onde a iniciativa
16

 privada é também agente de fomento para o desenvolvimento 

econômico da nação e da sociedade, implica necessariamente no risco de desvirtuamento da 

liberdade de mercado, com a concentração econômica, pela eliminação da concorrência e 

consequentemente, ainda com base no caput do artigo 170, de não “assegurar a todos uma 

existência digna, conforme os ditames da justiça social”. 

Não que a livre concorrência necessariamente seja sempre positiva, no que se refere ao 

acesso à cultura, pois, segundo José de Oliveira Ascensão (2010, p. 13), ao mesmo tempo que 

serve como instrumento de aproximação, tem o seu efeito negativo, conforme exposto acima, 

de reduzir a riqueza da pluralidade cultural, ao patamar homogeneizador das expressões da 

criatividade humana. 

Em relação ao nosso tema específico dos direitos autorais, tem-se claramente uma 

situação de “abuso do poder econômico”, a partir da criação de monopólios nascidos do 

excesso de protecionismo ao suposto direito de autor, na verdade, resguardo mesmo das 

indústrias culturais, aqui tomadas como grandes corporações que detem a titularidade dos 

direitos de autor. 

Uma vez que o direito de autor, no aspecto patrimonial, visa exclusivamente a 

exploração econômica, não tem sentido, por exemplo, qualquer restrição ao uso da obra 

quando não houver finalidade econômica, é o que se dá no caso de uso privado da obra, além 

das hipóteses de acesso e difusão por parte de instituições educacionais, bibliotecas, e outros 

agentes de promoção cultual. 

Um grande desafio dos tempos atuais é o acesso à informação através dos meios 

digitais, meio de enormes potencialidades para o desenvolvimento do acesso à cultura ou, 

contrariamente, para exclusão de acesso, tendo em vista a universalização massificada dele.  

Segundo lição de Philippe Aigrain (2006, online), o reconhecimento de interesses de 

grandes corporações que dominam o portal de acesso à informação e que afetam o direito de 

acesso à cultura diretamente também é reconhecido pelo debate que se trava na França sobre o 

assunto, especificamente na Assembléia Nacional Francesa, onde os deputados discutem 

sobre a inserção da  Diretiva 2001/29 da União Européia, que trata da regulação dos direitos 

autorais dentro da sociedade informacional e do controle de acesso às obras cujo ponto mais 

polêmico é a “recusa a criação de exceções para a pesquisa e o ensino ou para as bibliotecas” 

e a  “condenação dos programas de digitalização de arquivos educativos e culturais”, tudo isto 

para defender os interesses econômicos das “transnacionais do ‘showbusiness’ e do ‘software’ 

que propõem impedir a circulação não-mercantil de obras artísticas pela internet”. 

                                                           
16

 “A livre iniciativa constitui um dos fundamentos da ordem econômica. Pode ser traduzida no direito que todos 

tem de se lançarem ao mercado de produção de bens e serviços por sua conta e risco”. Cf. PETTER, Lafayete 

Josué. Princípios constitucionais da ordem econômica: o significado e o alcance do ar. 170 da Constituição 

Federal. 2 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 88. 
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Mais uma vez se afirma que não se trata de desapropriar o autor de seu direito, mas de 

avaliar os valores que estão em jogo e hierarquizá-los segundo uma perspectiva de relevância 

coletiva, inclusive com a possibilidade da “licença não voluntária”, para em determinadas 

situações se permitir a difusão das obras mesmo sem a autorização do autor, como se levantou 

nas propostas de alteração da Lei de Direitos Autorais
17

, o que seria praticamente uma 

releitura do artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, onde se permite a licença 

compulsória da propriedade industrial, “tendo em vista o interesse social do País”, e aqui, 

neste trabalho, ao direito de autor também, a partir de uma interpretação extensiva, 

sistemática e axiológica do dispositivo constitucional. 

Não se está aqui a questionar o valor econômico da obra criada pelo seu autor e da 

possibilidade deste auferir lucro através da mesma. O que se pretende é a busca de um 

equilíbrio entre este legítimo direito de autor e o também legítimo direito que tem a 

comunidade na qual o mesmo está inserido e mesmo numa escala global, que as pessoas 

possam aceder a este bem cultural de forma à realização também da sua função social
18

. 

Mesmo que se levem em conta apenas os aspectos econômicos dos bens protegidos pela 

legislação autoral, a aplicação do artigo 170 da Constituição Federal de 1988, deve ser seu 

norte, o que implicaria no acolhimento harmonioso dos princípios da ordem econômica 

fundadores das relações ditas econômicas, em especial o da propriedade privada, da função 

social da propriedade, da livre concorrência e da defesa do consumidor, plenamente 

compatível com as normas de compromisso social e os objetivos fundamentais do Estado 

Democrático de Direito. 

Os princípios acima elencados demonstram que o Estado brasileiro não despreza a 

importância da economia no desenvolvimento da nação, de tal forma que expressamente fez 

uma opção clara pelo modelo capitalista de mercado, como meio de proporcionar um 

crescimento
19

 econômico-social não apenas ao Estado em si mesmo, mas ao seu povo, 

conforme disposto no artigo 219 do seu texto constitucional, nos termos que seguem: “O 

mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o 

desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia 

tecnológica do País, nos termos de lei federal”
 20

. 

Entende-se aqui que outro fator limitante aos direitos de autor é a defesa do consumidor. 

Conforme lição de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin, 

Daniel Roberto Fink, José Geraldo Brito Filomeno, Nelson Nery Junior e Zelmo Denari 

(2004, p. 31), em uma sociedade de mercado como a brasileira, em que se procura dar 

importância a valores sociais e que busquem alcançar a promoção da dignidade humana 

conforme ditames constitucionais, é de fundamental importância a defesa do principal 

protagonista deste modelo de sociedade, o consumidor, cuja conceituação jurídica se dá aos 

moldes do artigo segundo do Código de Defesa do Consumidor ou simplesmente CDC (Lei 
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“Um dos pontos mais questionados ao longo desse processo foi o da licença não voluntária: ela se destina a 

equacionar casos excepcionais dentro do conjunto do direito autoral e visa permitir a reedição de obras esgotadas 

e as chamadas obras órfãs, fundamentalmente”. Cf. FERREIRA, Juca. Uma lei com milhares de autores.  

Artigo publicado originalmente na Folha de SP, no caderno Opinião, em 31/08/2010. Disponível em: 

<http://www.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/category/artigos/>. Acesso em: 19.nov.2011.  
18

 “A função do direito é a formação e regramento da cultura humana no intercurso dos membros da sociedade, 

isto é, nas relações sociais. Esse modelo jurídico aberto permite reflexão e construção para o jurista, tendo em 

conta valores éticos, econômicos e sociais contemporâneo ao momento social”. Cf. TEIZEN JÚNIOR, Augusto 

Geraldo. A função social no código civil. São Paulo: Editora dos Tribunais, 2004, p. 133. 
19

 “O capitalismo propicia o crescimento econômico, mas o desenvolvimento econômico é aquele que afere a 

dignidade da existência de todos, num ambiente de justiça social”. (sic). Cf. PETTER, Lafayete Josué. 

Princípios constitucionais da ordem econômica: o significado e o alcance do ar. 170 da Constituição Federal. 

2 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 88. 
20

É enriquecedor o conceito básico de desenvolvimento em Amartya Sen, a saber: “O desenvolvimento consiste 

na eliminação de privações de liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer 

ponderadamente sua condição de agente”. Cf. SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução de 

Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 10. 

http://www.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/category/artigos/
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de nº. 8.078/90), e que de maneira prática, pode ser compreendido como um dos participantes 

das relações de consumo cuja principal característica seja a vulnerabilidade, por sua 

submissão ao controle dos titulares de bens de produção. 

A legislação consumerista pátria tem a clara intenção de proporcionar a proteção e 

defesa do consumidor como o mais fraco na cadeia econômica, mas também de promover a 

harmonia nas relações de consumo massificadas como fruto de uma efetiva Política Nacional 

de Relações de Consumo, cujos princípios norteadores estão expressos no artigo 4º do CDC, 

entre eles, o dever de ação do Estado no mercado de consumo para proteger efetivamente o 

consumidor, a parte mais vulnerável como já dito anteriormente, inclusive com a repressão 

eficiente aos abusos praticados por este mercado, de modo a viabilizar os princípios nos quais 

se funda a ordem econômica, expressos no artigo 170 da Constituição Federal de 1988, para 

que o desenvolvimento econômico seja instrumento para se alcançar uma condição adequada 

de dignidade existencial dentro de uma sociedade justa. 

Segundo lição de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Herman de Vasconcellos e 

Benjamin, Daniel Roberto Fink, José Geraldo Brito Filomeno, Nelson Nery Junior e Zelmo 

Denari (2004, p. 61), foi o próprio Henry Ford, um dos grandes contribuintes para o 

crescimento do mercado de consumo com o desenvolvimento da produção em série, quem 

pensou paralelamente na importância da proteção do consumidor, quando disse que: “O 

consumidor é o elo mais fraco da economia; e nenhuma corrente pode ser mais forte do que o 

seu elo mais fraco”. 

De que forma se poderia pensar na intervenção do Estado para a proteção do 

consumidor diante da relevância do mercado de consumo de bens culturais?  

Usando os próprios pressupostos da sociedade de consumo, pode-se afirmar que a livre 

concorrência com certeza contribui para a defesa do consumidor, apesar deste, que também é 

um princípio constitucional, ser visto mais como ferramenta para o desenvolvimento do 

sistema do capital. Mas indiferentemente, lembrando que “o remédio também mata”, acredita-

se no âmbito desta pesquisa que a livre concorrência também deve ser invocada como meio de 

garantia dos direitos dos consumidores, inclusive os de acesso a bens e produtos culturais, já 

que é praticamente inescapável a convivência hoje em dia com esta realidade de consumo. 

Assim, estes princípios da ordem econômica com sua releitura à luz dos direitos 

fundamentais, que conduz à funcionalização
21

 da propriedade autoral podem ser fortes 

instrumentos na concretização dos direitos de acesso à cultura. Corrobora com este 

pensamento a seguinte decisão do Ministro-relator Moreira Alves na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADIn) de nº. 319-DF (RTJ 149/666), como segue: 

[...] a liberdade de iniciativa econômica privada, num contexto de uma Constituição 

preocupada com a realização da justiça social (o fim condiciona os meios), não pode 

significar mais do que liberdade de desenvolvimento da empresa no quadro 

estabelecido pelo poder público, e, portanto, possibilidade de gozar das facilidades e 

necessidades de submeter-se às limitações postas pelo mesmo. É nesse contexto que 

se há de entender o texto supratranscrito do artigo 170, parágrafo único, sujeito aos 

ditames da lei e, ainda, dos condicionamentos constitucionais em busca do bem estar 

coletivo. Ela constitui uma liberdade legítima, enquanto exercida no interesse da 

justiça social. Será ilegítima, quando exercida com objetivo de puro lucro e 

realização pessoal do empresário. 

Outro meio importante de intervenção do Estado como forma de proteger o consumidor 

e simultaneamente o acesso à cultura é incentivar a participação da sociedade civil e da 

comunidade cultural, especialmente nos órgãos criados para este fim, tal como a Comissão 
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 “O direito de autor tem como função social a promoção do desenvolvimento econômico, cultural e tecnológico 

[...]”. Cf. CARBONI, Guilherme. Função social do direito de autor. Curitiba: Juruá Editora, 2008, p. 97. 
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Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC)
22

, para que seja gerado um compromisso com a 

comunidade em defesa das manifestações culturais.  

 

5 DIREITO DE AUTOR E A SOCIEDADE INFORMACIONAL 

 

Apesar da importância da internet como meio de propagação de bens culturais, ressalta 

que Ângela Kretshmann (2011, p. 76) este mesmo instrumento é também responsável por 

duas condutas excludentes, primeiro dos que não tem acesso a este recurso tecnológico, e 

segundo, dos que mesmo em condições de fazê-lo, encontram-se limitados, condicionados e 

muitas vezes manipulados pelos que detem o poder de intermediar o acesso, em especial, 

quando o assunto é direito autoral. 

Aqui mais uma vez se defrontam princípios fundamentais e se faz necessária a devida 

ponderação entre os mesmos para que se alcance a máxima efetividade da aplicação deles, 

sempre tomando como parâmetro chave a proteção e a promoção da dignidade humana. 

Observa-se atualmente que o capitalismo industrial cada vez mais se distancia do 

formato de mercado que ele mesmo criou, e assume o modelo atual de um capitalismo 

financeiro, onde seus produtos são cada vez mais imateriais formando assim a base de uma 

nova economia global. Desta realidade não escapam os bens e serviços culturais. 

Em uma análise mais realista do que futurista, Jason Epstein (2010, online) lembra que 

os desafios de uma era informacional não são apenas instrumentais, mas também moral, e 

alerta para as questões de compartilhamento de arquivos (musicais, literários, etc.) pela 

internet que não se resumem à censura para o acesso a eles e a proteção dos direitos autorais 

ou à sobrevivência dos autores, mas lembra que está em jogo o próprio desenvolvimento da 

humanidade. 

Daí afirmar, mais uma vez, Jason Epstein (2010, online) que “as idéias são 

intrinsecamente sociais: elas não são produzidas por indivíduos sozinhos, mas são frutos da 

experiência de um processo coletivo”, defendendo o “utilitarismo social” como a base 

doutrinária contra a exclusividade dos direitos de autor. 

O autor ao criar também usufrui do patrimônio cultural existente, ele não está só no 

mundo, mas dentro de um contexto cultural que o influencia mais do que pode influenciar, 

especialmente no sistema informacional globalizado que alcança a todos, fenômeno este 

conhecido, conforme lição de Ângela Kretschmann (2011, p. 147) como “criação 

colaborativa".  

A hiperproteção ao direito autoral não permite mais uma interpretação própria de 

nefelibatas que imaginam uma sociedade que se preocupa com o criador de bens culturais 

apenas para que o mesmo tenha condições de sobrevivência para criar cada vez mais e 

contribuir para o desenvolvimento integral da humanidade. Na verdade a proteção exacerbada 

que se impõe hoje, é feita por conta de interesses mercantilistas, como alerta apropriadamente 

Ângela Kretschmann (2011, p. 86): 

Grandes interesses industriais – que comandam o mundo cultural – 

trataram de fazer inserir a proteção a dados nas diversas legislações do 

planeta, e logo, a proteção à informação que deveria ser um direito de 

todos, será apenas de alguns, que têm interesse em comercializá-la. A 

informação tende a se tornar o principal bem de consumo do século XXI, 

e se o conhecimento e a informação são mercantilizados, também são os 
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O CNIC é um instrumento de participação da comunidade para proteger e promover o patrimônio cultural 

brasileiro, fundamentado no parágrafo primeiro do artigo 216 da Constituição Federal e que tem sofrido de um  

“retrocesso democrático” a partir de alterações normativas que buscam a concentração do seu poder decisório 

nas mãos do Ministério da Cultura. Cf. CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Cultura e democracia na 

Constituição Federal de 1988: a representação de interesses e sua aplicação ao Programa Nacional de Apoio à 

Cultura. Rio de Janeiro: Letra Legal, 2004, p. 152.  
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direitos intelectuais, e não é por outra razão que a competência do tema 

está sob a Organização Mundial do Comércio (OMC). 

O que se observa durante este período inicial de delimitação do direito autoral a partir 

do Estatuto da Rainha Ana (1710) até os dias atuais é que com o passar do tempo as 

legislações referentes ao tema de um modo geral tendem à absolutização
23

 de tal direito como 

forma de garantir um poder maior do que a opressão física, e o fez, segundo lição de Ângela 

Kretschmann (2011, p. 87) baseado na máxima de que “quem domina a informação, domina o 

mundo”. 

A proteção dos direitos intelectuais se estendem às informações, e estas reclamam as 

mesmas regras protecionistas daqueles, através da ação dos titulares que detem a capacidade 

de produzi-las e distribui-las, funções básicas de um capitalismo agora fundado na elaboração 

de bens imateriais. 

A globalização tem sido utilizada não como instrumento para fomentar o 

desenvolvimento integral do homem, em seus aspectos bio-psíquicos, econômicos e também 

culturais, como seria próprio de qualquer processo que respeite a individualidade humana 

dentro de sua diversidade multicultural, mas aquela tem sido direcionada acintosamente em 

benefício de poucos e exclusão de muitos; e a exclusividade da informação e restrição ao seu 

acesso tem sido hoje em dia, nesta sociedade dita da comunicação, a arma mais eficaz. 

Neste processo de mercantilização de obras culturais, há uma verdadeira discriminação 

para a escolha do que deve ou não ser difundido, e esta decisão está mais apoiada em 

resultados de pesquisas de mercado do que propriamente no valor cultural daquelas. E a 

necessidade de concentração deste poder de decidir o que será lido, ouvido ou visto é 

tamanha, que, por exemplo, até o projeto de universalização da “nuvem de informação” 

interliga-se com o de homogeneização da individualidade; é a tecnologia a serviço da 

dominação das mentes
24

.  

Esta voz preocupada de Jason Epstein não é isolada. Ângela Kretschmann (2011, p. 95), 

citando Paesini, afirma: “Na medida em que os meios de comunicação ‘se tornam mais 

sofisticados e tecnologicamente mais avançados’, eles podem passar a defender ‘e divulgar o 

próprio pensamento’. Alerta para a necessidade de vigilância das empresas de comunicação, 

pois se trata de um novo poder, um poder ‘de disposição da informação’ que pode se 

transformar em ‘poder de censura e arbítrio”. 

O que fazer diante deste desenvolvimento inexorável e avassalador de novas 

tecnologias, desenvolvidas com perspectivas econômicas pela iniciativa privada, que 

descaracterizam a própria identidade e individualidade do autor, mas que afetam comunidades 

inteiras em escala global? Com certeza uma análise mais detida do direito de autor pode 

regular este processo e harmonizá-lo com um projeto coletivo de desenvolvimento humano. 

Não se pretende subtrair o direito de autor, o que por si mesmo seria uma ofensa à 

dignidade humana, mas entender que aceitar que o acesso aos bens culturais seja tratado 

simplesmente como bem de consumo é também uma ofensa à dignidade humana. 

Alerta Ângela Kretschmann (2011, p. 103) que “a produção do conhecimento possui 

papel fundamental na emancipação do ser humano, na autonomia da subjetividade e no 

reforço de sua identidade” e que a “redução do conhecimento a um objeto de consumo [...] 
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O Maestro Alonso Martínez citado por Vide e Drummond, afirma que: “O homem não tem só deveres consigo 

mesmo e com seus filhos; os tem também com seus semelhantes e, coadunando ao progresso social não faz, em 

rigor, mais do que pagar o tributo devido à sociedade na qual vive, de cujos bens se nutre”. Cf.  VIDE, Carlos 

Rogel; DRUMMOND, Victor (coord.). Manual de direito autoral. Coleção Direitos Autorais e Temas Afins. 2 

tir. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 108. 
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Jason Epstein alerta para o risco de empobrecimento cultural advindo destas novas tecnologias, mesmo 

reconhecendo sua importância e sua capacidade de expansão. Cf. EPSTEIN, Jason.  

Publishing: the revolutionary future. Disponível em: 

http://www.nybooks.com/articles/archives/2010/mar/11/publishing-the-revolutionary-future/> Acesso em  

06.nov.2011. 
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seria como construir uma nova legião de escravos, pior do que a que já pudemos criar, pois 

estes sequer teriam noção da sua escravidão”. 

Assim, restrição ao conhecimento é restrição à liberdade que consequentemente gera 

exclusão e ofensa ao direito de igualdade substancial. Neste contexto, ressalta Joaquin Herrera 

Flores (2009, p. 42) que liberdade implica em dar autonomia ao indivíduo de escolher e esta 

capacidade de escolher está ligada ao conhecimento que ele tem da realidade que o cerca e 

mais, de si mesmo, de seu poder de decidir, de “empoderamento”.  

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

De maneira geral, dentro de uma sociedade pluralista como a que se vive hoje em dia, 

convivem diversas ordens de interesses (individual, coletiva, pública e corporativa) que 

buscam a satisfação de suas pretensões e que constantemente estão se entrechocando.  

Entende-se que a existência do Estado tem sua importância para harmonizar estes 

interesses, solucionar os conflitos e mais, proteger e promover uma gama enorme de 

princípios, direitos e por que não dizer deveres. 

No âmbito do estudo deste trabalho, procurou-se analisar o direito de autor e o direito de 

acesso à cultura na interrelação entre as diversas ordens acima citadas, de modo a se ter uma 

idéia de alguns dos conflitos de interesses concorrentes que permeiam a existência e a 

aplicação de tais direitos. 

Assim como é fundamental a proteção e promoção da individualidade criativa do autor, 

também o é a difusão de e o acesso às suas obras, levando-se em consideração a importância 

que a cultura tem em nosso sociedade como meio de identificação e desenvolvimento dos 

indivíduos e dela mesma, e mesmo com a técnica da ponderação de direitos, por seu valor 

social e maior interesse público, deve-se ser mais propício a pender para o lado da proteção e 

promoção do direito de acesso à cultura. 

Percebe-se um fortalecimento cada dia maior dos grandes empreendimentos privados e 

corporativos, como intermediários, que buscam através de tudo que “produzem” e distribuem 

a maximização do seu lucro; ao mesmo tempo, um Estado cada vez mais tíbio em  relação à 

voracidade com que aqueles procuram impor seus interesses econômicos, utilizando inclusive 

da via normativa nacional e internacional. 

A revisão destes instrumentos legais, quer seja a lei interna referente aos direitos 

autorais (LDA), quer sejam os tratados internacionais, deve ser feita com a participação 

popular para a garantia da legitimidade das condutas que deverão ser tomadas diante daqueles 

que querem a qualquer custo fazer valer seus interesses econômicos, que em algumas 

situações podem até estar irmanados com o compromisso de desenvolvimento da comunidade 

e ai serão considerados legítimos. 

Os artigos 170 da Constituição Federal de 1988 e 4º do Código de Defesa do 

Consumidor, se interpretados sob a ótica de concretização dos direitos fundamentais, levando-

se em conta a função social do direito de autor, garantirá a consecução dos objetivos nacionais 

de construir uma sociedade solidária e justa, onde seus membros realização de verdade uma 

existência digna. 
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RESUMO 

 

O presente artigo pretende abordar o estudo da legislação de direito autoral no 

Brasil,  no  tocante  ao  compartilhamento  de informações  na  internet.  Neste sentido, 

realiza uma análise culturalista desta legislação e do costume da sociedade em rede, que 

por conta desta normatização  (que não  se coaduna com os anseios e o  avanço  da 

tecnologia), acaba por criminalizar o compartilhamento de obras protegidas, quando na 

verdade a legislação deveria seguir a tendência e se adequar aos novos costumes atuais. 
 

Palavras-Chave: Direito Autoral, Cultura, Internet. 
 

 
 

ABSTRACT 
 

The present article looks forward to approach in the study of the effects of the 

copyright at Brazil, specifically at the information diffusion at Internet. In this sense, it 

realizes  a  culturalist  analysis  of  this  legislation  and  the  customs  of  the  societ y 

connected, which by means of this normatization (that not fits with the aspirations and 

the progress of the technology), ends up criminalizing the share of protected works, 

when actually the legislation should follow the tendency and adequate itself to t he new 

habits. 
 

Key-word: Copyright, Costume, Internet. 
 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

No civil law romano-germânico – vigente no Brasil e na maioria do globo – as 

normas nascem no Estado a partir da burocracia legiferante. Elas são legitimadas, e tem 

sua vigência continuada até, eventualmente, um dia serem revogadas pelo mesmo 

procedimento que a lançou para o ordenamento jurídico.  A contradição entre norma e 

vida  é  que  a  vida  social  é  dinâmica  e  está  em  constante  e  permanente  evolução, 

enquanto a norma é estática e não evolui paralelamente à sociedade. A norma para, a 

sociedade prossegue. O Direito estatal e formal se estratifica e somente se modifica na 
 

 
1 

Conselheiro Fiscal da Wikimedia Brasil. Graduando em Direito pela Universidade Federal Rural 

do Semiárido (UFERSA). Pesquisador no Núcleo de Direito Cibernético (NUDIC-UFERSA). 
2  

Mestre em Direito pela Universidade de Lisboa. Doutorando em Direito pela Universidade de 
Salamanca. Professor  do Curso de Direito da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA). 

Pesquisador no Núcleo de Direito Cibernético (NUDIC-UFERSA).



 

ISSN-e: 2316-9982 

velocidade da atividade legislativa.  Já o conceituado Direito vivo – o Direito material e 

construído  culturalmente no  dia-a-dia  -    evolue  necessariamente na  medida de sua 

respectiva sociedade (DINIZ, 2011, p. 83). 
 

Na verdade, a norma surge a posteriori, os contratos de compra e venda surgiram 

após as relações de compra e venda já existirem, o direito subjetivo da propriedad e 

nasceu após a ideia de posse já existir. E, na mesma lógica, a norma apenas perde sua 

vigência a posteriori de algum evento que indique que esta não deva ser mais norma. O 

crime de adultério no Brasil perdeu sua vigência pois a moralidade cultural brasileira 

mudou, e não o contrário. O casamento homoafetivo se descriminaliza no Brasil no 

contexto em que já era algo material, factual, embora não amparado legalmente, e não o 

contrário. É neste compasso que Eugen Ehrlich declara que o direito estatal está sempre 

em desvantagem, atrasado em relação ao direito vivo (que evolui sem nem se dar conta 

do estatal), e em última instância, o direito estatal é simplesmente impotente em relação 

ao direito vivo (DINIZ, 2011, p. 83). 
 

A fantasia de que o Direito está posto, feito, acabado e portanto não devendo 

sofrer modificações nos remete à escola  francesa da Exegese no Século XIX: fanáticos 

do Código Napoleânico, os juristas se prendiam totalmente à lei escrita, a aceitando com 

todos seus defeitos em cega idolatria. Entretanto, Recásen Siches foi feliz em afirmar 

que “uma lei indeformável somente existe numa sociedade imóvel”, e o devaneio dos 

exegetas foi assolado pela implacável força do progresso social (DINIZ, 2011, p. 66- 
67).  Novas  tecnologias,  novos  ideais,  novas  culturas  frustaram  o  cânone  jurídico 
napoleânico,  já  velho  e  inútil  às  novas  necessidades  da  efêmera  vida  social,  em 

constante evolução, e frustaram seus sectários, que nada mais poderam fazer do que 

aceitar o imbatível avanço social e assistir seu ídolo jurídico se esvair, enquanto novos 

estamentos consonantes com a nova vida social tomam seu lugar. 
 

Evocando  a filosofia nieztcheana do  eterno  retorno,  novas tecnologias,  novos 

ideais e novas culturas surgem com o advento da contemporaneidade, e temos mais das 

mesmas leis se defasando, e mais dos mesmos juristas venerando as obsoletas normas e 

desejando retroagir a roda da história. Mas a evolução social insiste de maneira 

implacável, e o progresso, mais cedo ou mais tarde, de maneira mais fácil ou mais 

difícil, se impõe a sociedade como um todo, substituindo velhos valores por novos, 

substituindo um velho Direito por um novo (DINIZ, 2011, p. 73). 
 

E é de mais um destes notáveis momentos jurídicos que o presente artigo pretende 

pesquisar, por meio de um estudo de revisão bibliográfica e de reflexões sobre dados 

empíricos da sociedade em rede. 
 

Inicialmente será feita uma análise do fenômeno da anacronização desta 

normatização. Posteriormente será abordado o fenômeno da culturalização contra legem 

no Brasil, apontando seus níveis e sua auto-afirmação com o tempo, no âmbito virtual. 

Por fim, serão tecidas algumas considerações sobre a legislação autoral do Brasil com 

base na acepção culturalista do Direito, lecionada por Carlos Cossio. 
 

 
 

1. DA ANACRONIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AUTORAL BRASILEIRA 
 

Um dos traços distintivos da nossa contemporaneidade segundo o sociólogo 

Zygmunt Bauman (que a conceitua como “Modernidade Líquida”) é a superação do 

paradigma do espaço em relação ao tempo. Na contemporaneidade qualquer espaço 

pode  ser  acessado  praticamente  ao  mesmo  tempo,  fazendo  o  espaço  perder  sua 

influência estratégica, sua posição paradigmática nas relações humanas (BAUMAN,
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2001, p. 136). Falando de outra forma, o espaço não mais é um fator a se levar em 

consideração para a comunicação humana. Se, antigamente, uma carta do Brasil para o 

Japão era mais cara que uma carta para o outro lado da cidade, atualmente a mensagem 

virtual do Brasil para o Japão custa tanto quanto uma mensagem para o outro lado da 

cidade. Assim sendo - no atual contexto da ascensão do mundo virtual - o espaço, a 

localização,  a  distância  não  mais  são  mais  fatores  relevantes  para  a  comunicação 

humana. 
 

Consequentemente, a vitória sobre o espaço ampliou de maneira nunca antes vista 

o espectro comunicativo de um indíviduo. Cento e cinquenta anos atrás, poderia-se 

prever que as relações comunicativas de uma pessoa qualquer se limitariam, muitíssimo 

provavelmente, apenas às pessoas de seu povoado ou cidade. Atualmente, tal limitação 

perdeu todo seu sentido. A ascensão dos meios de comunicação de massa (radiodifusão 

e televisão, especialmente) elevou consideravelmente o espectro comunicativo da 

sociedade, entretanto com dois adendos: 1) apesar da expansão, tal espectro ainda era 

limitado territorialmente: rádios locais, estaduais, e no máximo nacionais; 2) não são 

meios democratizados,  no  sentido  em que  são  meios de  comunicação  com poucos 

comunicadores para muitos receptores, poucos criadores para muitas criat uras. Estes 

adendos são traços distintivos dos meios de comunicação de massa clássicos. 
 

O advento da Internet, entretanto, superou os dois adendos postos pelos antigos 

meios de comunicação em massa, visto que: 1) a Internet venceu o espaço de maneira 

que esta dimensão não mais tem praticamente qualquer forma de relevância, surgindo a 

possibilidade da interconexão das pessoas de quaisquer lugar do mundo sem qualquer 

ônus extra pela distância. O espaço se torna irrelevante para a comunicação virtual, e; 2) 

a Internet não é um meio de comunicação na acepção comum da palavra, visto que não 

tem criadores fixos, não tem donos, não tem gerentes. A Internet é um ambiente em que 

criador e criatura se fundem, os comunicadores e receptores se assemelham em número 

e  trocam constantemente  de  posição    (LEITE;  NOBRE,  p.  466).  Neste  sentido,  a 

Internet ganha um caráter democrático, em que qualquer pessoa pode se integrar à rede 

com a condição una de ter acesso a este espaço. 
 

Assim sendo, o alcance comunicativo da humanidade atinge seu ápice ao usufruir 

da potencialidade de conectar todas as pessoas do mundo, independente do local, ao 

mesmo tempo. A Internet, potencialmente, faz a comunicação humana atingir seu ápice 

em espectro,  seu máximo, visto que todos os humanos podem se comunicar ao mesmo 

tempo, desde que tenham acesso à rede. Com a superação do espaço como paradigma da 

comunicação,  em um  local que  as  civilizações  só  estão  (estavam?)  separadas  pela 

distância, pode-se afirmar que toda a humanidade agora ganhou a oportunidade de se 

comunicar e comungar em uma única grande teia virtual. Potencialmente, a Internet 

permite a comunicação de todas as pessoas do mundo ao mesmo tempo. 
 

Insiste-se no termo “potencialmente” pois fatores desde analfabetismo e falta de 

inclusão digital, e a censura virtual, impedem a Internet de atingir todo seu potencial de 

interconexão  de toda a humanidade ao  mesmo  tempo. Apesar de não  ser um feito 

concretizado, a Internet abriu as portas para esta utopia da comunicação humana, 

tornando-na atingível com os devidos esforços. 
 

A   teoria   da   comunicação   cita   como   partes   essenciais   em   um   processo 

comunicativo o remetente, o destinatário, o canal, e a informação a ser transmitida. 

(DINIZ, 2011, p. 136)  Nesta concepção, o meio virtual não apenas é mais um meio de 

comunicação, mas pode ser considerado o meio de comunicação por excelência, visto 

que seu canal permitiu potencialmente que toda a humanidade possa ser destinatário e
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remetente,  independente  do  espaço,  ao  mesmo  tempo,  como  foi  dissertado  nos 

parágrafos anteriores. Assim sendo, é uma consequência lógica que – com o novo canal 

virtual de comunicação - se mais humanos podem ser remetentes e destinatários entre si, 

a  quantidade  de  informação  cambiada  cresceu  paralelamente.  Passamos  de  uma 

sociedade com o  paradigma do  espaço  na comunicação  para uma sociedade global 

conectada, que pode cambiar informação de todo o globo para todo o globo, ao mesmo 

tempo. E posto que, em dados atuais, quase 40% da população gobal possui acesso à 

rede (ITU, 2013, p. 2), pode-se afirmar que o câmbio de informação aumentou de 

maneira nunca antes experimentada pela humanidade. A esta nova época chamam 

teóricos de sociedade da informação. 
 

Esta quebra de paradigma na comunicação nada teria de problemática se não 

fossem os direitos autorais assim como estão, e paralelamente, os interesses econômicos 

das indústrias de informação e de entretenimento ameaçados. Os direitos autorais 

impõem regulação e possibilitam capitalizar a informação, e este modelo era mais ou 

menos funcional até a ascensão da Internet e toda o efeito que essa causou na 

comunicação humana. 
 

Importante  asseverar  que  a  ascensão  da  Internet  não  foi  o  gatilho  quando 

costumes contra legem surgiram, questionando os direitos autorais. Tais costumes 

precedem a Internet, visto  que o  hábito  de fotocopiar  livros em universidades, por 

exemplo, precede o surgimento da rede. O questionamento pontual dos direitos autorais, 

materializado via costume contra legem,  já vem antes da popularização da Internet. 
 

Este questionamento era pontual e o modelo de informação em propriedade 

intelectual era regularmente funcional porque o copyright assim como conhecemos hoje 

e a territorialidade como paradigma no câmbio de informação sempre caminharam lado 

a lado. 
 

Exemplificamos. Na década de 1990, se alguém quisesse escutar um CD de um 

artista qualquer, teria duas possibilidades: 1) encontrar algum conhecido em seu bairro 

ou cidade que tivesse o CD, ou; 2) simplesmente o comprar na loja mais próxima. O 

acesso à informação, em ambas as formas, era limitado pela territorialidade e suas 

limitações na comunicação humana. Muito embora, nos anos 2000 este mesmo alguém 

poderia escutar o mesmo CD em sua casa, utilizando da tecnologia P2P gratu itamente 

(ROBAYO; PEZZANO, 2009, p. 206). 
 

Utilizando de uma analogia, é como se na possibilidade 1 da situação anterior este 

alguém conhecesse e pudesse facilmente encontrar não mais apenas com conhecidos do 

seu bairro ou cidade, mas agora com pessoas do mundo inteiro, conhecidas ou não, e 

gratuitamente. Assim sendo, o advento da Internet faz surgir uma nova possibilidade: 3) 

fazer o download do conteúdo gratuitamente na Internet em qualquer computador. E 

como a possibilidade 3 se sobrepõe a 1 e a 2 tanto pela facilidade quanto pela não- 

onerosidade, o sistemático embargo à indústria de entretenimento e paralelo desuso da 

legisação autoral vigente se torna previsível. 
 

Não apenas previsível, mas concreto. Com a popularização da Internet, o desuso 

da legislação autoral materializado na massificação da tecnologia de compartilhamento 

de informação P2P assustou a indústria de entretenimento no princípio do século XXI, 

como o primeiro de muitos sinais que a estrutura tradicional de direitos autorais não 

mais era funcional. 
 

Este desuso da legislação (da legislação autoral) precedido por uma evolução em 

algum aspecto da vida social (na comunicação humana por meio da Internet) é um
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modelo já teorizado por Wolkmer, em sua obra O Direito Legal. Ao pesquisar sobre o 

que causa o desuso da lei, Wolkmer conceitua as leis anacrônicas: 

 
"1. Leis Anacrônicas - as que denominamos por anacrônicas são leis que 

envelhecem durante o seu período de vigência e não foram revogadas por 

obra do legislador. Permanecem imutáveis, enquanto que a vida evolui. 

Durante uma época cumpriram a sua finalidade, para depois prejudicar o 

avanço social. O legislador negligenciou, permitindo a defasagem entre as 

mudanças sociais e a lei. A própria vida social incumbiu-se de afastar a sua 

vigência, ensaiando novos esquemas disciplinares, em substituição à lei 

anacrônica.” (1985, p. 24) 

 
Nota-se que o descrito neste capítulo encontra conveniente subsunção no conceito 

de  direito  anacrônico  de  Wolkmer.   A  evolução  na  comunicação  humana  e  a 

imutabilidade na legislação autoral abriram caminho para o desuso da legislação autoral. 

A partir do momento em que a lei não mais coincide com o estágio de evolução da vida 

social (nos termos autor), a legislação autoral se anacroniza. 

 
Considerando os avanços na comunicação humana pela Internet, e a negligência 

legislativa a este fato em relação aos direitos autorais, e a consequência imediata de tal 

defasagem foi o desuso da lei. Os direitos autorais brasileiros como prescritos na lei 

podem  ser  considerados  ultrapassados,  tendo  em  vista  que  a  vida  social  humana 

avançou; não mais são condizentes, convenientes à sociedade de informação atual. Em 

um adjetivo, os direitos autorais tais como conhecemos hoje são anacrônicos. 

 
2.   DA     CULTURALIZAÇÃO     CONTRA     LEGEM     DO     LIVRE 

COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÃO 
 

A teoria do desuso da lei de Wolkmer reza que o desuso da lei procede de um 

avanço na sociedade não acompanhado de um avanço na legislação. A evolução da 

sociedade anseia por uma evolução no Direito, e se este pedido não for realizado por 

negligência legiferante, a consequência é o desuso da lei. Visto que este é o caso da 

legislação  autoral  brasileira,  uma  vez  que  a  legislação  se  mantém desde  o  século 

passado,  embora  já  vimos  no  capítulo  anterior  que a sociedade tenha evoluído  no 

quesito  comunicação, o presente capítulo  pretende analisar como  se deu o previsto 

desuso da legislação autoral brasileira e como se deram suas formas de manifestação e 

suas respectivas intensidades. 
 

Quase como fenômenos paralelos, de acordo com a popularização da inclusão 

digital, os novos usuários percebiam o novo evoluído potencial comunicativo que 

obtiveram com a rede, e aproveitavam todo seu potencial compartihando informação 

entre si próprios por meio de softwares de compartilhamento. A humanidade conectada 

obtém o  novo potencial comunicativo,  mas tende a utilizar tal potencial assim que 

obtém acesso à rede. Este paralelismo é comprovado pelo surgimento de sofwares de 

compartilhamento de informação logo com o início da popularização da inclusão digital. 

É estimado que na virada do milênio softwares P2P como o Napster, o primeiro 

popularizado software de compartilhamento de informação, já tivesse uma cifra de 80 

milhões de usuários, tendo uma média de download de dez mil arquivos por segundo 

(KAHNEY,  2000).  Uma  vez  que  estes  arquivos,  primeiramente,  se  caracterizavam 

como músicas no formato .mp3 (PEZZANO; ROBAYO, 2009, p. 210), se caracteriza 

como a primeira materialização do desuso da legislação autoral. Essa materialização, 

com fundamento no avanço da comunicação humana pelo meio virtual, utilizou como 

ferramenta  as  plataformas  P2P,  inaugurais  como  as  primeiras  ferramentas  do  livre
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compartilhamento de informação, traço distintivo da Internet e que encontraria as mais 

diversas plataformas para ser concretizado. 
 

Apesar  da  abordagem  internacional,   análises   jurídicas  demonstram  que  o 

fenômeno se repetiu muito similarmente nos mais diversos países independentemente 

da localização geográfica, (PEZZANO; ROBAYO, 2009, p. 213-217) uns mais cedo e 

outras mais tarde,  por conta da inclusão  digital.  Assim sendo,  a análise aqui feita 

também é coerente para o caso brasileiro. E resultados assim são previsíveis, ao saber 

que  os  problemas  da  Internet  são  comuns  por  ser  um  meio  de  comunicação 

transnacional  e  relativamente  independente  de  territorialismos.   Como  descrevem 

Robayo    e    Pezzano    em    sua    análise    dos    aspectos    jurídicos    do    P2P: 
 
 

La  tecnología  de  redes  P2P  resulta  ser  la  herramienta  más  utilizada  para 

compartir copias de obras protegidas por derecho de autor y copyright, especialmente 

música y video. Así, se configura una constante infracción masiva de estos derechos, 

por cuanto los programas que permiten realizar estas operaciones se encuentran 

disponibles, fácil y gratuitamente, para todos aquellos que tengan acceso a internet. 

(Ibidem) 
 

 
 

Este primeiro estágio dessa constante infração massiva dos direitos de autor (em 

uma palavra, desuso) caracterizamos como costume contra legem. Costume, pois se 

caracteriza por ação singular e uniforme (utilização das plataformas P2P para download 

de informação protegida por direitos autorais), e por ser prática costumeira entre a 

população (neste caso, a “população virtual”). 
 

Com a popularização do Napster, o ascendente desuso da legislação autoral 

começou a ser percebido. A infração dos direitos autorais começa a se tornar constante e 

costumeira. Com isto, as indústrias de entretenimento sentiram empiricamente a 

influência do novo potencial comunicativo que estava sendo amplamente utilizado pelos 

usuários da rede, com grande efeito nas suas típicas vendas de discos. (OBERHOLZER; 

STRUMPF, 2005) Assim sendo, as indústrias de entretenimento reconheceram a força 

do  novíssimo  potencial  de  comunicação  da  rede  materializado  no  livre 

compartilhamento promovido por seus usuários e, com apoio na legislação autoral, as 

primeiras lides foram surgindo em diversos países, fazendo o costume contra legem 

ganhar relevância judicial. 
 

Inicialmente as lides se davam contra usuários randômicos, depois as lides 

começaram a ser  direcionadas  aos usuários de alta atividade em  compartilhamento 

(PEZZANO; ROBAYO, 2009, p. 215), e finalmente o próprio Napster inc. foi 

processado, com o argumento de que a mera criação seu software P2P era uma 

contribuição para a infração costumeira dos direitos autorais, logo também 

responsabilizáveis (AM&M vs. Napster,  2001). O resultado do juízo foi a condenação 

da Napster, que proporcionou sua falência (PEZZANO; ROBAYO, 2009, p. 209). 
 

Entretanto, detalhe importante era que o código-fonte do software Napster era de 

acesso livre à qualquer usuário na rede. (Ibidem)   Não obstante a falência da Napster 

Inc. e a retirada dos servidores do software do ar, em pouquíssimo tempo numerosos 

programas P2P, se inspirando no código-fonte do finado Napster   surgiram. (Ibidem) 

Tais softwares, como Kazaa, LimeWire, FrostWire,  uTorrent, etc. também 

concretizavam o livre compartilhamento na rede. 
 

O fechamento do Napster, pensado judicialmente como o fim do costume contra 

legem  por  meio  do  fim  de  sua  ferramenta,  na  verdade  serviu  como  gatilho  para
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multipicação de tais programas-ferramentas, e consequentemente, a multiplicação da 

infração  à legislação  autoral. Tal intervenção  judicial provocou o efeito  inverso  ao 

esperado. 
 

Interessante pontuar que estes softwares P2P pós-Napster, conhecidos como a 

terceira geração P2P (Idem, p. 210), evoluíram a forma de pensar o compartilhamento 

de arquivos em relação ao Napster. O Napster era um P2P que tinha como sistema 

usuário-servidor-usuário, no caso que um usuário compartilhava um arquivo com outro 

por meio de uma conexão necessariamente promovida pelo servidor central do Napster. 

Em poucas palavras, o compartilhamento de arquivos usuário-a-usuário era centralizada 

por um servidor. (DABEK et al., 2001) Este sistema trazia limitações de usabilidade, 

visto que 1) a conexão se tornava lenta, pelo acesso massivo de usuários em relação ao 

tamanho do servidor, que era relativamente grande  para suportar dezenas de milhões de 

usuários, mas não tão monumental para fazer os downloads/uploads dessas dezenas de 

milhões de usuários veloz; 2) todo o sistema se tornava dependente do servidor central, 

e em um caso de intervenção judicial era possível tornar todo o sistema abaixo, tal como 

aconteceu. 
 

A terceira geração P2P evoluí, ultrapassando as limitações do sistema anterior. 

Como alternativa à centralização do servidor, esta promoveu a descentralização, no 

sentido que o servidor não mais promovia as conexões usuário-a-usuário, e a distinção 

entre  servidor  e  usuário  desaparece  (PEZZANO;  ROBAYO,  2009,  p.  210).  Cada 

usuário  se  porta  como  um  mini  servidor,  compartilhando  informação  com  outros 

usuários independentemente de um servidor central, de forma que o compartilhamento 

se torna de fato usuário-a-usuário. Isto resolve as limitações e evoluí o próprio sistema, 

posto que: e 1) a conexão independe do servidor, e a velocidade desta se torna 

dependente da velocidade de conexão do remetente (seed) e destinatário (peer); 2) o 

sistema se torna praticamente imune de intervenção judicial, visto que para derrubar o 

novo P2P o Estado teria que derrubar cada computador pessoal que se utiliza nesse 

sistema, em números de centenas de milhões de cidadãos no mundo inteiro, de forma 

que a intervenção judicial não tem mais forças para conter ou derrubar o sistema. 
 

Percebe-se que o próprio sistema previne-se da intervenção judicial, o que 

logicamente pressupõe que o próprio sistema já prevê as consequências legais de sua 

conduta, e assim, assumindo o risco, previne-se dele e ainda assim age em determinado 

tipo penal. O dolo, em todos seus fatores, objetiva-se na conduta da nova geração de 

P2P. Senão, vejamos de acordo com o artigo 201 do vernáculo código penal: 
 

 
 

" Diz-se o crime doloso, quando o agente quis o resultado ou 
assumiu o risco de produzí-lo." (BRASIL, 1940) 

 

 
Sabendo que o Direito Penal adota a teoria da vontade em conjunto com a teoria 

do assentimento - em que  previsão do resultado, o desejo do resultado, e o assentimento 

do  risco  são  as peças que compõem o  dolo  a nova geração  P2P, distintamente da 

geração anterior, chega ciente e precavida do risco de seu sistema, preparando e pondo à 

disposição  do  público  virtual um  sistema  de  desobediência  em  massa  dos  direitos 

autorais vigentes. 
 

Neste novo contexto, a rejeição à legislação autoral atinge um novo nível, no 

sentido que dolosamente (mais que intencionalmente, prevendo e se prevenindo da lei) é 

massivamente consumada pela população. O desuso da lei se corporiza em um novo
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estágio, um estágio em que o desuso da lei não mais se caracteriza simplesmente como 

um costume contra legem. Assumindo as consequências da afronta ao Direito, 

precavendo-se contra isso e a efetivando, nasce uma situação de desobediência civil no 

ambiente virtual. 
 
 

Paralelamente à popularização da nova geração P2P (além da evolução da 

corporificação do desuso em desobediência civil) percebe-se que a desobediência civil 

se expressa em um plural complexo de condutas. A nova geração P2P trouxe verdadeira 

variedade de softwares que condicionam a desobediência civil: softwares P2P comuns 

tais como LimeWire, FrostWire, Kazaa; P2Ps tipo torrent, tais como uTorrent 

(PEZZANO; ROBAYO, 2009, p. 209). Posteriormente, websites de file-sharing que 

realizam o compartilhamento de modo diverso ao P2P e detém grande parte do livre 

compartilhamento online surgem como alternativa ao peer-to-peer. Enfim, os meios 

para   a   consecução   da   desobediência   civil  se   pluralizam,   contrastando   com  a 

possibilidade singular do costume contra legem possibilitado pelo Napster. A 

pluralização de meios, logo, de condutas possibilitada no estágio de desobediência civil 

constrasta e é um dos dois fatores que a diferencia do estágio de costume contra legem. 

E essa pluralização cria justamente o fator fundamental para o estudo do presente artigo: 

a cultura. O antrópologo americano  Adamson Hoebel conceitua cultura como: 

 
“an integrated system of learned behavior patterns which are characteristic of 

the members of a society and which are not result of biological inheritance.” 

(1996, p. 27) 
 

Nota-se que o conceito de cultura está preso ao conceito de sistema integrado, ao 

complexo, simplifcadamente, à pluralidade de condutas (“behavior patterns”). A 

passagem do costume contra legem singular para a desobediência civil virtual plural 

marcou a transformação de um costume contra legem (um “behavior pattern”) para uma 

cultura. A partir do momento em que o desuso da legislação autoral se materializa na 

desobediência civil, surge uma cultura contra legem, o desuso dos direitos autorais é 

culturalizado na sociedade. 
 

O conceito de cultura também é demarcado pela caracterização de uma sociedade 

a partir de suas condutas. E nesta linha, o Instituto de Pesquisas Econômicas Avançadas 
– IPEA – publicou uma pesquisa cujos resultados confirmam que 81% de todos os 
brasileiros com acesso à internet, confirmadamente,   já compartilharam arquivos 

ilegalmente (IPEA, 2012)
3
. Esta porcentagem ainda pode se estirar, visto que alguns 

brasileiros podem ainda não ter respondido honestamente a pergunta com receio, posto 
que se trata ainda de crime positivado em lei, e assim os usuários mostrarem precaução 

mais que natural com tal pronunciamento. 
 

Em meados de 2013, o IBOPE Media anunciou que o número de brasileiros com 

acesso  à  internet  chegava a mais de cem (100)  milhões de pessoas  
4  

Posto  que a 
estimativa do mesmo IBOPE para a população brasileira em 2013 era ultrapassar a cifra 

de duzentas (200) milhões de pessoas, 
5  

deduz-se que metade da população brasileira 
(100 milhões de pessoas) tem acesso a internet. E 80 milhões de brasileiros, caso a lei 

 

 
3 

Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/120510_comunicadoipea0147.pdf> 
4 

Disponível em: <http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/Numero-de-pessoas-com- 
acesso-a-internet-passa-de-100-milhoes.aspx> 

5 
Disponível em: <http://noticias.r7.com/brasil/populacao-brasileira-supera-marca-de-200-milhoes- 

de-pessoas-em-2013-segundo-projecao-do-ibge-29082013>

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/120510_comunicadoipea0147.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/120510_comunicadoipea0147.pdf
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vigorasse em sua positivade rigidamente, iriam para os presídios hoje. E sabendo que a 

atual população carcerária brasileira é de 494.598 presos – a terceira maior do mundo – 
6
, realmente considerar os direitos autorais brasileiros apenas no curto âmbito de sua 

positividade  seria  estar  disposto  a  aumentar  em  mais  de  160  vezes  a  população 

carcerária brasileira, ao enviar 40% de toda a população do Brasil (praticamente 

esvaziando as cidades) para os presídios, com penas de 3 meses a um ano, de acordo 

com o seu respectivo tipo penal. 
 

A culturalização contra legem mais que representa apenas a perda do controle do 

direito sobre a população, mas na verdade anuncia a chegada do momento em que tal 

controle não mais é uma possibilidade. Novamente no conceito do antropólogo 

americano: quando um sistema de condutas passa a caracterizar uma sociedade, essas 

condutas  passam  a  fazer  parte  da  sociedade,  a  dar  um  significado,  um  sentido  à 

sociedade como cultura. E a cultura se desenvolve independentemente do Direito. A 

cultura provavelmente transforma o Direito, mas o Direito não consegue transformar a 

cultura, a partir do momento que o direito vivo - o direito cultural - evolue sem nem se 

dar conta do direito estatal (DINIZ, 2011, p. 83). 
 

Apesar do desuso da lei ter surgido e ascendido em ambiente virtual, importante 

apontar que desobediência civil, antes apenas virtual, também se materializa em 

desobediência civil real. Isto se comprova pela popularização da venda de CDs e DVDs 

em praça pública, a utilização de textos protegidos autoralmente em fotocopiadoras em 

universidades, e mais diversas situações culturais. O nascimento da desobediência civil 

em ambiente virtual e sua passagem para o ambiente real simboliza uma verdadeira 

transcendência cultural. A tendência é o virtual ser uma imagem do real, mas, no caso 

da culturalização contra legem, o virtual criou o real. A transcendência cultural 

representa mais um nível de auto-afirmação da cultura contra legem -       em     que     o 

progresso da sociedade de informação   se manifesta - reafirmando e reclarificando a 

posição contrária da sociedade em relação aos direitos autorais tais quais temos hoje. 
 

A transcendência cultural demonstra a totalização da culturalização contra legem. 

Com a cultura perdendo os limites do virtual e se extendendo ao real, os efeitos da 

culturalização não necssariamente mais se limitam à população com acesso à Internet, 

uma vez que os não-conectados podem também tomar parte na desobediência civil real: 

comprando CDs piratas, DVDs piratas, etc. A transcendência cultural destruiu a 

limitação  da desobediência  aos direitos autorais  ao  espectro  virtual,  e  estendeu  ao 

espectro real, totalizando sua potencialidade de abranger toda a população na mesma 

desobediência civil. 
 

Mesmo  com a  manifesta demonstração da inconsonância da legislação com a 

cultura por  meio  da desobediência  civil  generalizada,  a  negligência  legislativa  que 

Wolkmer teorizou insiste em manter a norma desarmônica culturalmente. Insistindo em 

sua negligência, mesmo após a persistente e generalizada expressão popular da 

incoerência entre norma e cultura, o  legislador  faz com que o  sentimento  de não- 

representação  aflore,  fazendo  com que  a cidadania se direcione para a organização 

política centralizada. 
 

Perdendo a fé na representação negligente, os cidadãos se organizam em um novo 

partido  político    para assim  elegerem  seus  próprios  representantes  e  reatingirem  a 

harmonia entre cultura e lei com sua causa. A expressão da contradição norma/cultura 
 

 
6 

Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/component/content/article/96-noticias/9874-brasil-tem- 

terceira-maior-populacao-carceraria-do-mundo>
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perde seu caráter difuso (indivíduos desobedecendo a lei individualmente) e ganha um 

caráter concentrado (indivíduos organizados politicamente contra uma lei). Utilizando 

das concepções de Bauman, a auto-afirmação cultural deixa de ser uma atividade de 

política-vida - a política privada - e passa a integrar a Política com P maiúsculo, a 

Política das causas públicas. 
 

Esta evolução nos dá aval para considerarmos a organização política o mais alto 

grau de auto-afirmação cultural. No nível de organização política, os cidadãos – 

convergente e centralizadamente -, buscam harmonizar a sua cultura com sua legislação 

não mais indiretamente (manifestando a mudança cultural ao legislador e esperando que 

este rearmonize as  normas  à  cultura)  mas  diretamente,  por  meio  dos  instrumentos 

fornecidos pelo estado democrático de direito como a organização em partidos políticos 

e o posterior lançamento de candidatos afim de representar o povo e enfim confiar a 

estes  escolhidos  a  tarefa  de  enfim  terminar  a  incongruência  entre  lei  e  cultura, 

combatida persistentemente pela população. 
 

Nota-se que a organização política é um estágio da auto-afirmação cultural que 

revela o desencanto popular com os supostos representantes, uma vez que nem toda a 

sua pressão materializada pelo desuso e desobediência da norma foi suficiente para para 

superar o anacronismo  normativo. O desencanto com os representantes atuais faz a 

cidadania centralizar-se politicamente, e agora diretamente buscar a congruência entre 

cultura e norma. 
 

4. AVALIAÇÃO CULTURALISTA DA LEGISLAÇÃO AUTORAL 

BRASILEIRA 
 

Entre as diversas escolas do Direito, existiu uma que se adequa à discussão que 

ora efetuamos, sobre a legitimidade da legislação autoral brasileira. Referimo -nos ao 

culturalismo jurídico, que busca centrar a ciência jurídica na cultura, e não na norma. 

Dentre  os  juristas  que  caminharam  por  esta  linha,  encontra-se  o  argentino  Carlos 

Cossio, com a sua Teoria Egológica do Direito. 
 

Para  Cossio  (1954,  p.  46), o  direito  é  cultura.  Neste  sentido,  a  sua  Teoria 

Egológica do Direito considera que o  objeto a conhecer pelo jurista não são as normas, 

mas sim a conduta humana enfocada desde certo ângulo particular. Cossio 

brilhantemente explica com um comparativo metafórico, que o objeto do conhecimento 

dos astrônomos são os astros e não as leis de Newton e Kepler, porque estas são apenas 

conceitos com os quais os astros são conhecidos. Assim, na visão ôntica da Ciência 

Dogmática do Direito, o objeto do conhecimento do jurista não deveria ser as normas, 

mas sim a conduta humana em sua interferência subjetiva (COSSIO, 1954, p. 47). Em 

sua visão, a norma não é objeto da ciência jurídica, mas sim significado ou conceito 

expresso pelo seu texto (COSSIO, 1944, p. 96). 
 

Cossio (1954, p. 109) também explica que quando há o definitivo 

descumprimento de uma norma, como ocorre no desuso, não há norma a considerar, 

pois a existência dela depende, para o jurista, dos fatos. E como para o jurista importa 

demasiado o princípio da efetividade, segundo o qual as normas perdem sua validez se 

não têm um conjunto mínimo de eficácia, isto significa que uma norma não é 

verdadeiramente uma norma se não tem a verificação intuitiva que reclama toda 

significação, ou seja, caso a norma não venha a preencher o requisito da eficácia e 

efetividade, não se pode considerar o ato legislativo como norma. 
 

As lições de Cossio são de fundamental importância para a análise da legislação 

autoral atual brasileira e a dinâmica do compartilhamento de informações na internet.
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Para Cossio a ciência jurídica deve ser a ciência da realidade, e a norma deve ser um 

mero resultado da valoração da cultura de uma sociedade. 
 

Neste ponto ressalte-se que não se está aqui a querer cobrar o mesmo sentido do 

movimento que se denominou direito alternativo. Este, em sua essência, lutava para que 

se uma legislação, em um caso concreto, trouxesse um resultado injusto para uma das 

partes em uma demanda judicial, o magistrado poderia desautorizar a aplicação da lei e 

utilizar-se de princípios gerais de direito para realizar um resultado justo. No nosso caso 

é diferente, posto que partimos do desuso da legislação frente à cultura de um povo, ou 

seja, estamos tratado de costumes que (atualmente) são considerados contrários à 

legislação autoral, mas  que no entanto são vistos pela sociedade como um ato normal e 

legal. Estamos confrontando a legislação em seu sentido abstrato. 
 

Como estamos no âmbito doutrinário, pode-se inclusive afirmar que uma análise 

da legislação de direito autoral da forma como hoje se encontra, é totalmente contrária 

aos valores atuais da sociedade em rede. É fartamente comprovada a imensa quantidade 

de pessoas que violam a legislação a partir de seus computadores, sem a menor noção 

de que com apenas um clique estão, de fato, realizando um ato criminoso. Isto porque se 

tornou  comum  o  compartilhamento  de  dados,  música,  obras,  objetos  culturais  na 

internet. E cada vez mais o avanço das tecnologias tem facilitado estra troca de 

informações. 
 

Então, se questiona: até quando vamos manter uma legislação que continua a 

incriminar  pessoas  que  não  tem  a  menor  noção  de  que  o  que  estão  fazendo  é 

considerado  ilegal  pelo  Estado?  Até  quando  vamos  continuar  com  uma  norma 

totalmente incompatível com os valores e costumes de uma sociedade que evoluiu na 

rapidez da tecnologia? 
 

A saída talvez seja a criação de uma legislação de direito autoral específica para 

a internet, que tenha como fundamento os costumes que hoje se encontram no ato de 

acessar  a  internet  e compartilhar  informações que hoje são  protegidas por  direitos 

autorais. Não há como pensar de forma diferente. A evolução cultural que isto trouxe 

para todas as pessoas do mundo todo é imensurável, e caso continue sendo ilegal, ou 

que se aumente a sua fiscalização e penalização, poderá barrar um grande avanço que a 

internet trouxe,  e que possibilitou que pessoas nos cantos mais remotos do  mundo 

tivessem acesso a materiais culturais das mais diversas nações. 
 

Em suma, atualmente a legislação de direito autoral é ilegítima para tratar do 

compartilhamento de informações na internet. Apesar dela dispor que seus dispositivos 

devem ser aplicados em qualquer meio, o mundo virtual é um campo à parte, e merece 

uma regulação específica (ou como defendido por alguns, até mesmo a ausência de 

legislação). A legislação que hoje se encontra além de não ser aplicada na prática, não 

dispõe sobre os direitos autorais na internet, fazendo com que este novo costume da 

sociedade em compartilhar  informações no  ambiente virtual esteja e não  esteja, ao 

mesmo tempo, sob supervisão legislativa. 
 

CONCLUSÃO 
 

O desuso da lei materializado na mudança cultural não deve ser um fenômeno 

que deve ser tratado como algo que se deve lutar desesperadamente contra. Na verdade 

é  um  sinal  de  novos  tempos.  Avanços  na  sociedade  precedem  desusos  da  lei,  e 

sinalizam uma evolução de um velho velho Direito em um novo. 
 

O Direito deve ser constantemente ratificado na cultura, no sentido que o Direito 

provém  da  cultura,  no  sentido  que  o  Direito  é  cultura.    A  constante,  incessante,
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progressiva e implacável auto-afirmação cultural contra legem na legislação autoral 

brasileira é o sinal claro e suficiente que a sociedade brasileira, consonante com a 

sociedade de informação gobal, urge por uma redefinição dos direitos autorais, uma 

redefinição que o harmonize novamente com a cultura. 
 

Note que não concluímos que uma completa abolição da propriedade intelectual 

como a decisão a ser tomada, embora este seja o partido de vários grupos e organizações 

mais radicais e que também devem ser levados em consideração e ter voz no debate 

sobre direitos autorais no Brasil. Entretanto, a partir do momento em que o presente 

artigo norteia-se por uma perspectiva culturalista, a cultura deve ser a principal fonte da 

qual a conclusão é concebida. Percebe-se que o ponto na qual a culturalização contra 

legem se auto-afirma fulminantemente é na impossibilidade do livre compartilhamento 

da informação, e é neste ponto que movimentos inovadores de direitos autorais, como o 

Creative Commons que ainda prevê o conceito central de propriedade intelectual (a 

criação-atribuição em si), mas libera o livre compartilhamento e recebem amplíssimo 

apoio da população virtual, sendo a maior alternativa aos direitos autorais tradicionais 

em atividade. 
 

A culturalização contra legem não fulmina contra a totalidade da propriedade 

intelectual, mas sim contra a restritividade do livre compartilhamento da informação. A 

cultura anseia e implacavelmente consegue concretizar o livre compartilhamento, 

desobedecendo  manifestamente a legislação. Logo, em sede de conclusão, a cultura 

anseia que os direitos autorais tem de ser repensados especificamente no atinente ao 

compartilhamento da informação protegida. 
 

Uma mudança no Direito legitimado e consagrado pelo Estado comumente traz 

ansiedade jurídica e as mais variadas expectativas, mas a petrificação do Direito, por 

sua vez, traz catastróficas previsões. 
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RESUMO 
 

 
 

A realização desse trabalho tem como objetivo propor um convite à reflexão sobre os direitos 

autorais na dança de salão. Para favorecer o raciocínio organizado e a análise dos conteúdos 

abordados, a estrutura textual apresenta uma abordagem progressiva de assuntos relacionados 

à origem,  evolução  e formalização  da dança,  contextualizando  a procedência do  contato 

contíguo entre o homem e a mulher como seres dançantes nos eventos sociais e na cena. 

Surge a partir desse caráter a observação das influências no convívio social, onde a sociedade 

europeia passa a ver essa modalidade como elemento fundamental de composição artística e a 

ter expectativas de aprendizado contínuo dessa arte. Da mesma forma é apontado o 

desenvolvimento da dança de salão no Brasil, demonstrando o início do processo de 

profissionalização e o caminho para a concretização do pensamento de reconhecimento de 

uma profissão enraizada na lei. O processo de desenvolvimento das danças sociais t em o 

traçado fundamentado no respeito às leis dos direitos autorais, considerados essenciais para 

alcançar o aspecto profissional requerido. E por fim, os direitos autorais são apresentados aos 

profissionais de dança de salão em um paralelo ao desenvolvimento dessa arte na história com 

a intenção de subsidiar futuros trabalhos e assim atingir o mérito desejado. 
 

 
 

Palavras-Chave: Processo de profissionalização. Direitos autorais. Danças de salão. 
 

 
 
 
 

ABSTRACT 
 

 
 

The realization of this work is to propose in invitation to reflect on copyright in ballroom 

dancing.  To  encourage  organized  thinking  and  analysis  of  content  covered,  the  textual 

structure presents a progressive approach to issues related to the origin, evolution and 

formalization of dance, contextualizing the merits of contiguous contact between men and 

women as beings in dancing and social events and in the scene. It arises from the observation 

that character influences in social life, where European society comes to see this modality as a 

key element of artistic composition and have expectations of continued  learning this art. 
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Likewise it target development of ballroom dance in Brazil, demonstrating the beginning of 

the professionalization process and  the path to  realizing  the thought of recognition of  a 

profession rooted in law. The process of development of social dances have drawn based on 

respect for copyright law, considered essential to achieve the required professional look. And 

finally, the copyrights are presented to professional ballroom dance in a parallel development 

in the history of this art with the intention of aiding future studies and thus achieve the desired 

merit. 
 

 
 

Keywords: Process of professionalization. Copyright. Ballroom dancing. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

 
 

A dança é uma linguagem que traduz a expressão da humanidade por meio do 

movimento corporal e que revela significações que podem, hipoteticamente, despertar um 

encantamento geral. 
 

Dificilmente se tem conhecimento de algum ser humano que não goste de apreciar ou 

de praticar pelo menos um gênero de dança existente, talvez porque isso possa representar 

características referentes a sua identidade e liberdade de se comunicar. Nesse aspecto, as 

formas de dança passam por um processo evolutivo de acordo com suas especificidades e 

adquirem aprimoramentos tão relevantes que resultam em sistematização do aprendizado e 

garantia de direitos fundamentais de manifestação como arte. 
 

Surge em meio às diferentes modalidades de dança, a dança de salão, que por sua 

natureza apresenta um caráter naturalmente romântico e que sensibiliza a sociedade por ter a 

representação de dois corpos em harmonia de movimentos. 
 

A valorização da dança de salão pela sociedade atual tem promovido uma linha de 

pensamento para torná-la efetivamente uma atividade laboral reconhecida por lei e 

devidamente inserida em todas as questões legais no seu modo de atuação, ou seja, a dança de 

salão ou a dança a dois como também tem sido referida, está em processo de 

profissionalização. 
 

Dentro do universo da dança de salão, é possível verificar muitas semelhanças entre os 

trabalhos desenvolvidos por seus profissionais. Sendo assim, é comum identificar na maioria 

dos que atuam profissionalmente, nas funções ou categorias tais como: professores, 

coreógrafos, bailarinos e/ou DJs, a necessidade da apropriação de outras artes para subsidiar o 

desenvolvimento da arte de dançar a dois, principalmente no que se refere à utilização de 

música e aos recursos disponíveis em vídeo. 
 

É possível perceber, atualmente, tendências de utilização  de outras obras de arte e 

linguagens artísticas agregadas na composição de espetáculos de dança de salão, transpostas 

para a cena teatral, tais como: literatura, poesia, pintura, escultura e cinema, como fontes de 

inspiração. 
 

Sendo  assim,  principalmente  com o  advento  da  internet,  o  fato  de  se  constatar  a 

disponibilidade de aquisição  e o  fácil acesso  às diversas formas de linguagem, as quais 

contribuem consideravelmente para a dança a dois,  faz com que as mesmas possam ser 

inseridas na composição da dança de salão sem o devido cuidado, ferindo-se, em algumas 

situações a questão ética da autoria compartilhada, sem menção adequada, ou para usar de 

maior especificidade, recorrendo-se ao plágio. 
 

Entretanto, o objetivo principal que norteia a escrita deste trabalho é promover uma 

reflexão científica e ancorada nos procedimentos legais que regem o universo da criação e 

apresentação da dança de salão, apresentando as situações em que o uso constante de obras 
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artísticas na criação e execução de danças de salão são revistas e tencionadas nos termos da 

lei dos direitos autorais. 
 

Portanto, pretende-se, com a escrita deste trabalho, resgatar a conscientização daqueles 

envolvidos com essa arte por meio do apontamento de subsídios nas ações adequadas aos 

ditames legais e compatíveis a direitos autorais já preservados em outras linguagens artísticas, 

minimizando, assim, a ocorrência de possíveis processos judiciais às escolas de dança e aos 

profissionais da dança de salão. 

 

 

2. A DANÇA DE SALÃO – O SURGIMENTO, AS CARACTERÍSTICAS, 

A FORMATAÇÃO, A TRAJETÓRIA. 
 

 
 

Observando as diversas possibilidades que a dança de salão se apresenta na atualidade, 

seria possível precisar exatamente em que momento a dança a dois surgiu na história? 
 

Para responder a essa pergunta é necessário antes conceituar a dança de salão e isso com 

certeza iria gerar infinitas discussões entre os estudiosos dessa arte, os quase estão submetidos 

à carência de registros históricos que pudessem determinar o marco inicial da dança de salão. 

De acordo com Tavares (2005), “Todos os povos, em todas as épocas e lugares dançaram, 

Dançaram para expressar a revolta ou amor, reverenciar ou afastar deuses, mostrar a força ou 

arrependimento, rezar, conquistar, distrair, enfim, viver!” (TAVARES, 2005, p. 93). 
 

Tendo  isso  em vista, a dança a dois teve manifestações em diferentes períodos da 

história, onde estudiosos puderam verificar a ocorrência dessa maneira de se dançar em 

civilizações importantes como o Egito, Grécia e Roma, conforme é informada por Dickow 

(2010). O fato é que a incerteza da origem pode nos eximir da responsabilidade de qualquer 

afirmação sobre o surgimento exato da dança de salão, possibilitando apenas evidenciar o 

momento em que ela passou a ter um destaque significativo para a sociedade. 
 

Sendo assim, foi na fase do Renascimento (um importante período da cultura europeia 

que se seguiu à Idade Média), que a dança de salão se protagonizou e de que se tem notícias. 

Nessa época, a sociedade europeia do século XIV passou a valorizar as relações sociais, das 

quais significavam basicamente a ostentação do poder por meio da Arte para expressar o 

domínio intelectual da nobreza. 
 

Dentre as diferentes artes, a dança de salão era aquela que deveria ser dominada pelos 

nobres para que pudessem corresponder com o modo de se relacionar nos eventos 

proporcionados na corte – o baile. De acordo com Dickow: 
 

As danças de corte do século XIV são um reflexo da sociedade europeia, o 

chamado Renascimento  marca  uma  transformação  no  modo  de viver  do 

cidadão europeu, o aspecto físico e estrutural das cidades se modifica, a arte 

importada da Itália vem culminar no pensamento francês de ostentação da 

beleza, do prazer e da aquisição de poder. (DICKOW, 2010, p. 26) 
 

Portanto, é nesse contexto que as diversas danças existentes na Europa foram sendo 

conhecidas, as quais tiveram que ser codificadas para atender à necessidade da classe 

dominante e aceitas pela sociedade idealizada na época. Entretanto, a formação de várias 

danças teve como origem a presença de características influenciadas basicamente por duas 

classes sociais: a popular e a burguesa. 
 

Surgem, então, danças dos mais variados estilos em razão de um conjunto de formas 

inerentes a classe a que pertence. Nesse aspecto, é possível notar uma liberdade maior de 

expressão  de  dança  surgida  nas  classes  sociais  mais  populares,  por  não  haver  uma 

preocupação comportamental do mesmo modo que atendesse a postura social exigida pelas 

classes sociais mais altas. É nesse formato que são verificadas as discrepâncias existentes 

entre as manifestações populares e burguesas, onde na primeira se vê ora um contato mais 
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aproximado  entre o  par, ora uma  movimentação  corporal considerados inadequados pela 

segunda e assim por diante, pois conforme Portinari (1989), 
 

As danças nascem de manifestações populares, livremente improvisadas ao 

som de instrumentos rústicos. São posteriormente absorvidas pelas classes 

dominantes que as adaptam então para execução em recintos fechados, com 
indumentárias pesadas, e de acordo com o que se considera um tom mais 

refinado.  A  espontaneidade  é  substituída  assim  por  floreio  nos  passos, 

postura estudada, movimentação codificada. (PORTINARI,1989, p. 55) 
 

Desse modo, há registros mais expressivos em danças verificadas pela burguesia, 

justamente por elas se preocuparem com a formatação que a dança deveria ter nos salões da 

corte. O fato é que há estudiosos que apontam o surgimento de muitas danças de salão nas 

classes populares e que tiveram o seu caráter modificado para atender as classes dominantes 

referentes à postura social requerida. 
 

A preocupação com a classificação dos estilos de dança de salão provavelmente trouxe 

também aspectos referentes à identificação das músicas que os acompanhavam ou vice versa, 

ou seja,  há momentos em que da música sugeriu o  movimento  e em outros em que do 

movimento sugeriu a composição musical. 
 

As obras musicais sempre apresentaram a sua evolução de forma independente, mas 

também tiveram nesse período uma demanda de criação de músicas que motivassem a 

realização dos grandes bailes, atendidas naturalmente pelos autores musicais da época que 

realizavam as composições para tal fim, o que faz confirmar a importância de uma obra 

musical como elemento fundamental para a ascensão da dança de salão. 
 

Ainda assim, para contextualizar a dança de salão na história, vale ressaltar que  na 

mesma época em que ela foi se fortalecendo, o Brasil foi descoberto no século XV, passando 

a conhecê-la com o formato europeu somente a partir do século XVI. Por isso, na medida em 

que a emigração de diversos povos foi se estabelecendo aqui, muitas culturas e influências 

foram trazidas de fora. A dança de salão, de acordo com Perna (2005), “chegou ao Brasil 

pelos portugueses no século XVI e, posteriormente, pelos imigrantes de outras nacionalidades 

europeias que aqui chegaram” (PERNA, 2005, p. 11). 
 

O fortalecimento da Dança de Salão no Brasil ficou marcado após a chegada da família 

real portuguesa em 1808. Vale ressaltar que três séculos da história brasileira já haviam se 

passado e certamente a dança no país já havia se manifestado em razão da presença da cultura 

indígena e afro, sempre tão fortes nessa arte de movimentar o corpo. De acordo com Perna 

(2005), “A mistura de culturas desses imigrantes com os indígenas e negros africanos, 

propiciaram a formação de nossa cultura e foi muito importante para nossa música e dança.” 

(PERNA, 2005, p. 11). 
 

Todavia, para ser considerado o início oficial da dança a dois realizada no salão em 

nosso país, associa-se à realização do primeiro grande baile promovido pela família real após 

a presença de milhares de pessoas recém chegadas de Portugal, segundo  informações de 

Costa, citado por Perna (2011), esse baile aconteceu supostamente no local conhecido hoje 

como Paço Imperial no Rio de Janeiro. Ainda de acordo com as suposições da referida autora 

“[...] é de supor que ali tenha sido realizado o primeiro baile da corte, onde comerciantes e 

fazendeiros da Colônia passaram a ter contato com as danças sociais europeias, como o 

minueto, a valsa e a quadrilha.” (PERNA, 2011, p. 76). 
 

Portanto, foi na cidade do Rio de Janeiro que se percebe o surgimento de diversos 

estilos, por exemplo, o  extinto  Maxixe, o  Samba de Gafieira, e mais tarde o  Forró  e a 

lambada. Foram surgindo diferentes danças em outras regiões do Brasil também, todas elas 

sempre desenvolvidas sob a influência dos imigrantes instalados lá e com a riqueza musical 

que se foi compondo, dentro de um processo de adaptação de música a dança, em promoção 

da  cultura  de  cada  local.  E  paralelo  a  esses  acontecimentos  vem  surgindo  também  um 
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elemento fundamental para a disseminação e transmissão dessas formas de dançar a dois 

emergentes, a pessoa dotada de capacidade para ensinar aos outros. 

 

3. O PROCESSO DE PROFISSIONALIZAÇÃO NA DANÇA DE SALÃO 
 

 
 

Será considerado o início do processo de profissionalização da dança de salão no Brasil 

o momento em que houve a solicitação para que alguém pudesse ensinar essa forma de dança 

em troca de uma gratificação monetária. E esse momento coincide com a necessidade que a 

realeza sentiu, a partir do século XIV na Europa e no século XVIII no Brasil, em aprender 

essa forma de arte, uma vez que isso passou a significar um requisito essencial para que um 

nobre tivesse as devidas considerações para tal titulação, ou seja, ser considerado um nobre 

significava ser também um bom dançarino. 
 

Surge então a figura do chamado mestre de dança, aquele ser estudioso das diversas 

manifestações de danças a dois e responsável por fazer as devidas adaptações para que as 

mesmas  pudessem  ser  dançadas  nos  moldes  comportamentais  requeridos  pela  corte.  De 

acordo com Dickow (2010), 
 

[...] os mestres de danças, que, por viajarem por muitos lugares, conheciam 

muito as danças populares dos países, e as utilizaram como base para o 

ensino da nobreza. O mestre de dança possuía diversas funções dentro da 

corte, entretanto sua principal seria a elaboração, o ensino e a documentação 

das danças aristocráticas. (DICKOW, 2010, p. 18) 
 

Assim como nos relata Perna (2011), o príncipe regente manda trazer o primeiro 

profissional de dança de salão ao Brasil, pois verificado a demanda pelos serviços de um 

mestre de dança, que mais tarde recebeu a denominação de professor, era tanta, que foi 

necessário trazer mais profissionais para atender as expectativas da nobreza. A vinda desses 

profissionais pode ser confirmada com a divulgação em jornal local a respeito das aulas de 

danças que haveriam de ser ministradas pelo primeiro professor de que se tem registro. 
 

O primeiro professor e coreógrafo profissional a ser considerado na dança de salão 

existente no Brasil foi, provavelmente, Luís Lacombe, que por sua vez também foi nomeado 

Compositor e Maestro de Dança da Casa Real. Lacombe aportou no Rio de Janeiro em 1811, 

e  já  providenciou,  imediatamente,  o  ensino  das  danças  de  que  conhecia,  conforme 

informações de Perna (2011). 
 

Na mesma data da chegada do navio, Lacombe vinha acompanhado também, a mando 

do príncipe-regente D. João, de um mestre de música, Marcos Portugal, o qual seria 

responsável pela direção musical nos eventos. “Marcos Portugal e Luis Lacombe chegaram ao 

Rio no mesmo navio, em 11 de junho de 1811 e, já em 13 de julho de 1811, Lacombe fez 

publicar  na  imprensa  régia  o  primeiro  anúncio  de  ensino  de  dança  a  ‘qualquer  pessoa 

civilizada da cidade’”. (COSTA apud PERNA, 2011, p. 76). 
 

Sendo assim, é possível afirmar a vinculação existente entre a música e a dança, onde a 

segunda demonstra ser  muito  mais dependente da primeira,  pois de  acordo  com Ruthes 

(2007), “A música chega a ser mais importante que a dança, pois dela que brota a coreografia, 

que nascem os movimentos e os passos” (RUTHES, 2007, p. 9). Nessa afirmação, é possível 

dizer que o primeiro professor de dança surgido no Brasil já se utilizava de uma outra obra de 

arte para realizar a sua própria. 
 

É muito comum que desde o  início  esse profissional, conhecido  inicialmente como 

mestre de dança, atue de maneira simultânea como professor, coreógrafo, dançarino de salão, 

bailarino e diretor de espetáculo. O fato é que em todas essas atuações haverá a necessidade 

de utilização de uma obra intelectual, principalmente a musical. 
 

Muitos profissionais surgiram posteriormente e com formações diferenciadas, pois a
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maioria trabalha com a dança de salão de maneira paralela, como uma segunda ocupação, 

restando a poucos o desenvolvimento da dança como única atividade laboral. Enfatiza-se a 

importância de a dança de salão se tornar uma profissão devidamente regulamentada em lei, 

pois a mesma ainda carece de formação superior das várias pessoas que trabalham e que estão 

espalhadas no país. O que se verifica é o surgimento de muitas escolas de dança onde essa 

arte é aprendida, há também a organização  de associações em alguns locais, congressos, 

festivais, cursos específicos; tentativa de manutenção de formação superior fornecida pela 

universidade Estácio de Sá no Rio de Janeiro, mas sem continuidade de abertura de novas 

turmas; e a Pós Graduação em Dança de Salão ofertada pela Faculdade Metropolitana de 

Curitiba, que está em processo de formação de sua terceira turma de profissionais atuantes na 

área, tendo a maioria dos alunos formação superior em outras profissões. 
 

Portanto, o processo de profissionalização é uma luta da categoria que gera diversas 

discussões  e  controvérsias,  categoria  no  modo  de  dizer,  pois  não  há  ainda  para  ela  um 

sindicato único dentro do território brasileiro que a represente. O que se vê, a respeito, é que a 

dança de salão quando representada, depende de outros sindicatos que fazem a representação 

simultânea  de  outras  linguagens  artísticas,  os  quais  são  denominados  de  Sindicatos  dos 

Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões (SATEDs), que estão espalhados em várias 

lugares do país. Mesmo assim, é possível afirmar que já existe um passo importante para se 

concretizar uma profissionalização adequada e que a dança de salão está em processo de 

transição para que seja devidamente reconhecida como uma profissão e garantir todos os 

direitos trabalhistas aos que trabalham nessa área. 
 

Existem profissionais que atuam de diferentes formas dentro desse universo da dança de 

salão. E no que se refere aos bailarinos, existem algumas possibilidades de co mbinação das 

quais muitos se encaixam, como por exemplo: Há aqueles que dançam apenas para divulgar o 

seu próprio trabalho  de professor ou para uma determinada escola de dança, há também 

aqueles que desempenham uma outra profissão e atuam também como bailarinos em troca de 

um pró-labore ou cachê, como também há aqueles que são os ditos bailarinos profissionais 

por fazerem de fato a realização de um trabalho em troca de uma gratificação. Nesse último 

formato, para estarem de acordo com as leis trabalhistas necessitam na maioria dos casos 

serem considerados autônomos devido a instabilidade oferecida pelas companhias de dança. 

Sobretudo, já é possível observar algum caráter profissional que se pretende instituir 

gradativamente na dança de salão assim como acontece em outras linguagens de dança. 
 

O bailarino, no entanto, é um intérprete de uma obra intelectual que irá representar a 

arte de dançar a dois por meio da movimentação de seu corpo, fruto de uma produção que de 

alguma forma irá gerar renda. O que se espera é que todo bailarino seja devidamente 

remunerado pelo seu trabalho e tenha os seus direitos garantidos na lei como detentor de uma 

profissão. 
 

Portanto, o ideal é que seja instituído  um órgão sindical unificado  e exclusivo  que 

represente os profissionais de dança de salão, sobretudo aos bailarinos, para que direitos 

sejam devidamente garantidos e a dança de salão seja realmente vista como profissão.  O 

máximo  que  se  pode  observar  é  o  registro  nos  Sindicatos  dos Artistas  da  região  onde 

pertencem, sendo regulamentada a profissão na carteira de trabalho e fornecida a esses artistas 

uma carteirinha e carimbo da Delegacia Regional do Trabalho (DRT) para certificarem o 

caráter profissional que passaram a adquirir. Sobretudo, mesmo diante desse passo importante 

em consideração ao processo de profissionalização, há muitos direitos a serem conquistados e 

contratos  de trabalho  a  serem  protegidos,  de  forma  que  a  categoria  dos  bailarinos  seja 

beneficiada e a arte devidamente valorizada. 
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4. A TRANSPOSIÇÃO DA DANÇA DE SALÃO PARA A CENA 
 

 
O  local  onde  era  realizado  o  baile  promovido  pela  corte  passou  também  a  ser  o 

ambiente em que a dança de salão era assistida pelos nobres com um fazer artístico. A partir 

de então, a dança de salão passou a ter espectadores intencionais, ou seja, aguardava-se o 

momento em que todos os presentes iriam apreciar um número de dança preparados para o 

evento. É nesse espaço, portanto, que surgem as primeiras manifestações de dança, de acordo 

com Mesquita, citado por Perna (2011), “... o espaço para o baile coincidia com o espaço 

cênico onde a corte assistia as apresentações do que era, ao mesmo tempo, o embrião da 

dança clássica e das danças sociais e de salão” (Perna, 2011, p. 53). 
 

Sendo assim, entre erros e acertos, fica o desafio para o mestre de dança em realizar a 

adaptação da dança de salão apresentada nos salões para outros cenários, principalmente no 

que se refere aos diferentes palcos, e mais tarde à televisão e ao cinema. O fato é que essa 

adaptação requer a observação de alguns aspectos importantes, em que o resultado da 

exposição da dança pode trazer em si elementos complementares como a música, 

principalmente, e outras obras de arte que podem ser inseridas para enriquecer o número 

apresentado ou no espetáculo propriamente dito. 
 

O palco é o local já conhecido por civilizações antigas, que surgiu para representar o 

aspecto profissional das artes, de acordo com Ried (2003), “Em pinturas de parede egípcias 

encontram-se as primeiras representações de dança de palco, ou seja, de uma forma artística 

de dançar cujo objetivo é entreter um público passivo: a dança se profissionalizou” (RIED, 

2003, p. 7). O palco, então, é outro espaço do qual a dança de salão passou a utilizar como 

manifestação artística, deixando assim de desempenhar um papel artístico destinado apenas 

aos salões de baile. 
 

Outros locais que surgiram posteriormente são os de resultados audiovisuais como a 

televisão e o cinema. A dança de salão tem a sua arte vista em filmagens e necessita de 

adaptações estéticas e movimentações corporais específicas para alcançar a representatividade 

artística que favoreça a cena. 
 

Há, entretanto, cuidados que merecem ser observados em todos os cenários, a começar 

pelo posicionamento cênico que favoreça a visualização do público; há também um cuidado 

com a amplitude do movimento, exigindo técnicas já presentes em outras formas de dança, 

em que  irá propiciar  maior  alcance visual da cena; e ainda o  cuidado  com a expressão 

projetada nos corpos dançantes para transmitir a emoção e compreensão ao observador. 
 

Portanto, essas são as principais formas em que a dança de salão pode ser vista pelo 

público, lembrando que além de objetivo artístico, podem ainda serem demonstradas com 

uma intenção puramente competitiva. Nesse último caso, muitos países já dispõem de salões e 

palcos destinados especificamente para essa finalidade, onde a platéia tem o privilégio de ser 

acomodada em um espaço  que favorece a sua visualização  como  em arquibancadas, por 

exemplo,  e  os  competidores  têm  um  cenário  favorável  para  competirem  com  o  piso  e 

ambiente devidamente adequado a essa prática esportiva. 
 

Há ainda que se observar a utilização de recursos para a composição da dança de salão e 

para que um evento aconteça no baile são necessários basicamente: um salão apropriado, uma 

banda que toque um vasto repertório de dança de salão, ou um DJ com um aparato de som 

com uma playlist, ou ainda um aparelho de som dotado de uma seleção musical específica. 

Nota-se, nesta abordagem, que a música é o elemento principal para que seja promovido u m 

baile.
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Já para que um espetáculo de dança de salão aconteça no palco muito recursos podem 

ser utilizados para enriquecer a criação final, como por exemplo: 
 

a)         Recursos Humanos: autor, diretor, coreógrafo, ensaiador, preparador 

corporal, sonoplasta, cenógrafo, figurinista, iluminador, maquiador, operador de luz, 

operador de som, operador tecnológico, contra-regra, programador audiovisual, 

bailarinos, entre outros; 
 

b)         Recursos Materiais: computadores, aparelhos sonoros, aparelhos 

tecnológicos, aparelhos audiovisuais, cenários, figurinos, aparelhagem de iluminação, 

maquiagem, assessórios, entre outros; 
 

Há ainda obras intelectuais que poderão ser utilizadas para compor a cena como: 

Repertório musical (predominante), fotografia, filmes, esculturas, poesias, trecho s literários, 

etc. 
 

Para compor a dança de salão apresentada na televisão ou no cinema, além dos recursos 

verificados  no  âmbito  teatral,  ainda  há  a  definição  de  uma  trilha  sonora,  um  técnico 

responsável pelos efeitos especiais e o papel fundamental do edito r, o qual fará o filtro e a 

escolha das melhores cenas para a composição cenográfica de que se pretende enfatizar.  No 

ambiente  das  danças  competitivas,  das  quais  muitas  são  apresentadas  em  filmes,  há  a 

definição das músicas específicas que irão compor o evento, a iluminação e figurinos 

confeccionados especificamente para a competição. 
 

Portanto, a dança de salão é uma arte que dificilmente estará isolada, ela sempre estará 

acompanhada de outras artes, linguagens ou elementos complementares para compor a sua 

existência artística e nessa composição é que se devem verificar os limites que definem as 

devidas autorias e a existência do mutualismo entre elas. 
 

Visto isso, para favorece uma compreensão inicial sobre conceitos de autor e autoria, o 

Site da PUC-Rio traz informações do que isso possa significar, onde de modo geral considera- 

se  autor  o  criador  de  uma  obra  intelectual  e  autoria  os  direitos  legais  de  propriedade 

reservados a sua produção. No entanto, o que se pretende apresentar nesse momento é a 

proteção jurídica que passou a existir na relação existente entre autor e autoria e não se lhes 

são cabíveis as devidas atribuições. 
 

Nesse  caso,  é  importante  compreender  aonde  pode  existir  a  presença  de  autoria, 

segundo o site, “A definição de autoria aplica-se a diversos tipos de produção. Dentro de cada 

universo de criação utilizam-se recursos diferentes, o que sem dúvida, promove maneiras 

distintas de se conceber processos de elaboração desses materiais” (SITE PUC-Rio, 2013). 
 

É nessa afirmação que se observa a dança de salão fazendo uso de diversos recursos, de 

diversas matérias primas e da aglutinação de várias manifestações artísticas para edificar a sua 

arte, principalmente quando essa for destinada à apreciação do público. Nesse caso, é 

imprescindível que  se  observe  como  a  autoria  é tratada  em outras  linguagens  artísticas, 

conforme aponta Fortunato (2003), 
 

[...] É interessante deixar entreaberta a possibilidade de entendermos o 

discurso sobre outras linguagens: a do desenho, da pintura, da música, do 

cinema, etc. E a possibilidade de autoria de cada um desses sistemas podem 

ser  diversas,  na  medida  em  que se altera  o status material  do discurso: 

produzir uma obra sobre a materialidade de um livro, ou de um quadro ou de 

uma peça musical, certamente supõem procedimentos de autoria distintos, 

que levem em conta as possibilidades materiais de composição. 

(FORTUNATO, 2003, p. 38) 
 

Contudo, vale ressaltar que a conquista de qualquer direito depende da luta incansável
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daqueles que acreditam em alguma causa e conforme informações contidas no site citado, o 

mérito da aquisição de direito autorais deve-se a um grupo de escritores ingleses que 

acreditaram insistentemente na defesa legal de suas produções, que resultou na instituição de 

um estatuto promulgado pela Rainha Anne (The statute of Anne) que garantisse a primeira 
forma de leis copyright

2 
destinadas ao autor, surgindo assim a definição conceitual de autoria 

e motivando a formulação de novas formas protecionistas conferidas aos autores em outros 
países. De acordo com o site, 

 

As crescentes reivindicações dos direitos dos autores sobre o produto de seu 

trabalho intelectual culminaram com a promulgação em 1710 na Inglaterra 

do primeiro ato de copyright do mundo, The statute of Anne. Alguns anos 

mais tarde, em 1973, oficializou-se na França a lei que regulava os direitos 

de reprodução e reconhecia os direitos de propriedade de autores de escritos 

de todos os gêneros, compositores de música, pintores e desenhistas. Nesse 

meio tempo, em 1970 nos Estados Unidos, foi instituída na maioria dos 

Estados Americanos a primeira lei de copyright. (SITE DA PUC-Rio, 2013) 
 

Sendo assim, para que a dança de salão possa fazer as suas reivindicações dentro do 

processo de criação artística, onde trabalhos de composição coreográfica têm sido vastamente 

expostos em diversos canais de acesso ao público e muito deles plagiados de fato em sua 

essência, há de se verificar a autoria do resultado de cada trabalho que a dança de salão realiza 

e todos os elementos que por sua vez podem estar dotados de autoria. 
 

Portanto, assim que cada linguagem artística foi se organizando, estruturas foram sendo 

definidas  para  o  fortalecimento  de  seus  interesses.  O  que  se  verifica  na  atualidade  é  a 

exposição dessas artes de maneira concomitante em muitos eventos ou espetáculos, gerando 

uma  dificuldade  de  fiscalização  para  que  direitos  referentes  a  cada  uma  delas  sejam 

reservados. 
 

 
 

5. DIREITOS AUTORAIS – ASPECTOS LEGAIS DA DANÇA DE SALÃO 

NO BRASIL 
 

 
 

O Brasil demonstrou interesse em agir de acordo com uma estrutura legal em 

desenvolvimento conjunto entre países e, compreendendo quão amplo, complexo e ramificado 

é o tema, passou a desenvolver a sua legislação interna em consideração aos acordos iniciais 

realizados no exterior, de modo a conseguir desenvolver a elaboração de suas próprias leis de 

direitos autorais. 
 

No entanto, é importante destacar as Convenções em que o Brasil é signatário a partir 

do  início  do  século  XX,  sendo  elas:  a  Convenção  de  Berna  para  a  Proteção  de  Obras 

Literárias e Artísticas; a Convenção Universal para a Proteção dos Produtores de Fonogramas; 

a Convenção Universal sobre o Direito do Autor, conhecida também, como Convenção de 

Genebra; e a Convenção de Roma, corroborando assim a representatividade efetiva dos 

Direitos Conexos. 
 

Muitas reflexões começaram a surgir a respeito dos direitos autorais, e para finalmente 

legitimar esses direitos no Brasil vale observar de como se procedeu a abordagem inicial 

prevista na Constituição Federal do Brasil de 1988. Essa lei magna brasileira vigente foi a que 

promoveu suporte necessário à lei de direitos autorais que se consolidou e vigora até hoje. 

Sendo assim, a última Constituição Federal traz em seu conteúdo a previsão legal de proteção 
 

2 Copyright – Termo descrito na língua inglesa e que se refere aos direitos autorais.
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aos direitos de propriedade imaterial, onde certamente inclui a garantia ao direito de 

propriedade intelectual. De acordo com o inciso XXVII do Art. 5º, “aos autores pertence o 

direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos 

herdeiros pelo tempo que a lei fixar”. (CAHALI, 2003, p. 24). E é assegurado ainda ao autor o 

direito de monitorar os resultados financeiros das obras que criarem, conforme prevê a alínea 

(b) do inciso XXVIII do Art. 5º, “o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das 

obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas 

representações sindicais e associativas.” (op. cit,, 2003. p. 24). 
 

Sendo assim, nesse momento a própria Constituição Federal contempla o direito de 

exclusividade que os criadores devem ter sobre as suas criações e mais, traz uma referência 

sobre a criação de uma lei específica complementar para consolidar a legislação sobre os 

direitos autorais. Destaca-se, então, a lei nº. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que entrou em 

vigor em 19 de junho de 1998, que está em vigência merece a máxima atenção de todos os 

profissionais envolvidos com a dança de salão. 
 

A lei é bastante clara no que se refere à definição de obra intelectual, descrevendo em 

seu Art. 7º e em todos os seus incisos as referidas considerações. De acordo com o Art. 7º 

então, “São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio 

ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou  intangível, conhecido  ou que se invente no 

futuro...” (BOBBIO, 1998, p. 577). Nesse caso, importa destacar alguns conteúdos presentes 

nos incisos do artigo citado que definem algumas obras que podem servir de referência ao 

profissional de dança de salão, tais como: os textos de obras artísticas, as obras dramáticas e 

dramático-musicais, composições musicais, obras audiovisuais, de desenho, pintura, gravura, 

escultura, os arranjos, as orquestrações. Há ainda a existência de outras obras não tão comuns 

à dança de salão e as que ainda podem surgir, possibilitando a composição de um trabalho 

artístico de dança a dois, a depender da criatividade do profissional envolvido. 
 

Destarte, é fundamental observar quem realmente é autor de determinada obra e tomar 

as medidas legais necessárias quando essa obra for utilizada ou citada em um novo trabalho. 

A lei apresenta claramente, em seu conteúdo, a definição de autor como pessoa física criadora 

de uma obra artística ou ainda de uma obra literária ou científica, e, além disso, faculta a esse 

autor a liberdade de registrar ou não a sua criação sem prejuízo de seus d ireitos de autoria 

sobre ela. 
 

O Art. 24 e seus incisos revelam as atribuições dos direitos morais do autor, das quais 

firmam a sua dignidade sobre a obra e isso revela ainda o privilégio fornecido ao autor de 

fazer a reivindicação de autoria dela quando assim desejar. Sendo assim, em virtude de se 

manter a originalidade da obra é importante colocar em relevo o inciso IV que permite ao 

autor: “o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática 

de  atos  que,  de  qualquer  forma,  possam  prejudicá-la  ou  atingi-lo,  como  autor,  em  sua 

reputação ou honra”. (op. cit., 1998, p. 580). Da mesma forma, o autor tem seus direitos 

reconhecidos no que tange os direitos patrimoniais e de acordo com o Art. 28: “Cabe ao autor 

o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica”. (op. cit., 
1998, p. 581). Portanto, é possível verificar que a redação presente na lei contempla o autor 
por sua produção intelectual, permitindo a ele o tratamento que lhe convier sobre sua criação 

e a autorização expressa a outrem que desejar fazer uso de obra nos termo da lei, 

principalmente as que resultem no alcance do público. 
 

A lei ainda define a duração de proteção do direito do autor que irá perdurar por 70 anos 

após a sua morte conforme mostra o Art. 41: “Os direitos patrimoniais do autor duram por 

toda a sua vida e por mais setenta anos contados de 1º de janeiro do ano subseqüente ao de 

seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil.” (SITE DA CULTURA, 2010). Há
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casos previstos nos demais artigos referentes a esse capítulo sobre direitos patrimoniais em 

que essa duração ocorre a partir do primeiro dia do ano subsequente a publicação da obra 

como nas audiovisuais, fotográficas e coletivas. No entanto, enquanto houver a proteção do 

direito após morte do autor, a autorização deverá ser solicitada aos seus sucessores e quando 

findado o prazo de proteção os direitos passam a ser de domínio público, domínio esse que 

pode pertencer ao público já na morte do autor quando esse não tiver sucessores. 
 

Há algo presente na lei que é fundamental destacar. Em alguns casos é possível utilizar 

uma obra  sem a  necessidade de autorização  quando  dela resultar  ao  uso  privado  e  não 

comercial, apresentando um interesse de uso particular ou ainda quando resultar em 

informações noticiadas pela imprensa ou publicadas em diários desde que citados o respectivo 

autor. Essa possibilidade é atualizada no Art. 46, com a apresentação das formas em seus 

incisos, e entre eles é necessário evidenciar o inciso VI que diz: 
 

A representação teatral, a recitação ou declamação, a exibição audiovisual e 

a execução musical, desde que não tenham intuito de lucro e que o público 

possa assistir de forma gratuita, realizadas no recesso familiar ou nos 

estabelecimentos de ensino, quando destinadas exclusivamente aos corpos 

discente  e  docente,   pais  de  alunos   e  outras  pessoas  pertencentes  à 

comunidade escolar. (SITE DA CULTURA, 2010) 
 

Ainda assim, os demais incisos presentes no Art. 46 enfatizam a permissão de exposição 

ao  público  quando  isso  acontecer  de  forma gratuita e que a  intenção  tenha  justificativa 

plausível, ou seja, a utilização da obra pode ser realizada quando tiver a finalidade 

exclusivamente didática, educativa, cultural, informativa, de pesquisa, de tratamento médico, 

de  medidas  socioeducativas  e  dentre  outras  que  apresentem  as  devidas  restrições  que 

garantam a integridade moral e patrimonial do autor e da obra. 
 

Por  outro  lado,  caso  não  se  fundamente  qualquer  exposição  ao  público  de  forma 

gratuita, toda obra deverá ter a autorização expressa do autor para que possa ser utilizada, 

conforme é prescrito no Art. 68, “Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não 

poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou literomusicais, fonogramas e 

obras audiovisuais em representações, exibições e execuções públicas”. (op. cit., 2010). No 

primeiro,  segundo  e  terceiro  parágrafos  presentes  no  artigo  citado,  são  descritos  os 

significados de representações, exibições e execuções públicas, sendo  respectivamente as 

obras teatrais,  as  composições  musicais  e  as obras  audiovisuais  realizadas  em  locais  de 

frequência coletiva. A propósito, no quarto parágrafo do artigo 68 atualizado no site são 

apresentados os significados do que venham a ser os locais de frequência coletiva: 
 

Consideram-se locais de frequência coletiva os teatros, cinemas, salões de 

baile  ou  concertos,  boates,  bares,  clubes  ou  associações  de  qualquer 

natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, 

feiras, restaurantes, hotéis,  motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da 

administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte 

de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se 

representem,  executem,  exibam  ou  haja  recepção  de  transmissões  ou 

emissões de obras literárias, artísticas ou científicas. (op. cit., 2010) 
 

Portanto, para que uma pessoa decida realizar a exposição de uma obra nesses locais, a 

mesma deverá tomar as medidas necessárias que legalizem tal ação, seja diretamente com a 

autorização expressa do autor da obra ou por alguma instituição reguladora prevista na lei que 

o represente. 
 

Quando se tratar de registros de obras intelectuais, é facultado ao autor e sem prejuízo 

de  seus  direitos,  fazer  o  registro  de  sua obra  conforme  a  sua  natureza  em uma  dessas
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instituições a seguir: na Biblioteca Nacional, na Escola de Música da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e no 

Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 
 

Quando se tratar de arrecadação e distribuição de direitos autorais voltados à música, a 

instituição responsável é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD). Visto 

isso, é importante reforçar que os profissionais da dança de salão desenvolvem a sua arte por 

meio da música e a expressam ao público em teatros, bailes, casas de show e as mais diversas 

amostras de dança. Nesse caso, em virtude dessas possibilidades de utilização da música, é 

importante observar o que o Pinheiro (1999) enfatiza: 
 

E a realização de shows artístico-musicais, assim como radio-fonográficos, 

pressupõe autorização prévia e pagamento de contribuições fixadas pelos 

autores ou associações mantenedoras do Escritório Central de Arrecadação e 

Distribuição, cumprindo ao ECAD, como órgão legítimo de defesa dos 

compositores, coibir programas artístico-musicais e radiofônicos que violem 

a Lei de Direitos Autorais. (PINHEIRO, 1999, Site do ECAD) 
 

Independente da forma como será utilizada uma música, é indispensável ao usuário 

averiguar os procedimentos necessários que assegurem a autorização  legal. Nesse caso é 

imprescindível que a pessoa física ou jurídica entre em contato com ECAD, manifestando o 

interesse em utilizar uma obra musical. O ECAD por sua vez irá realizar uma análise em 

consideração ao fim a que se pretende a execução musical, por meio de uma base de cálculo 

definida por seus titulares no regulamento de arrecadação. O regulamento considera os mais 

variados fatores para definir o valor a ser pago, considerando a natureza do estabelecimento, o 

nível de importância para a execução da música, a realização do evento, a periodicidade da 

execução da música, entre outros, apresentados com mais detalhes no site do ECAD.  De 

acordo com Avelar (2008), 
 

Cada vez que alguém executa publicamente uma música ao vivo ou gravada, 

visando lucro ou não, deve pagar ao ECAD uma retribuição, calculada de 

acordo com critérios do Regulamento de Arrecadação desenvolvido pelos 

próprios  titulares,  por  meio  de suas  associações  musicais.  Para  tanto,  o 

usuário deve dirigir-se com antecedência a uma das unidades ou agências do 

Escritório, munido da relação completa das músicas a serem utilizadas, com 

indicação dos nomes dos respectivos autores e artistas. (AVELAR, 2008, p. 

396) 
 

Há ainda que se observar a Sociedade Brasileira dos Autores Teatrais (SBAT) é uma 

instituição sem fins lucrativos que foi criada para atuar na arrecadação e distribuição de 

direitos autorais voltados a dramaturgia. Segundo informações contidas no Site, “Sua missão 

é zelar pelo cumprimento dos direitos do autor, difundir a dramaturgia e estimular a atividade 

autoral realizando plenamente sua vocação de centro cultural da dramaturgia no país.” (SITE 

DA CASA DO AUTOR, 2013). 
 

Nesse caso, vale atentar sobre as questões legais que regulamentam as obras teatrais, 

das quais muitas podem ter nelas inseridas a dança de salão como elemento artístico ou ainda 

serem apresentadas releituras dessas obras, sendo as danças a dois o representante principal 

com ênfase coreográfico à composição cênica, e logicamente que qualquer proposta de arte 

deverá ter a preservação  dos direitos já instituídos à atividade autoral, pois do  contrário 

poderá haver transtornos desagradáveis com as possíveis punições previstas em lei. 
 

Portanto, dificilmente alguém poderá alegar desconhecimento da lei, mesmo porque a 

mesma está a todo o momento disponível para o acesso ao público. E em se tratando dos 

profissionais da dança de salão, percebendo a sua arte em expansão, esses deverão agir de
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acordo com as determinações legalizadas, pois do contrário estarão sujeitos às penalidades 

previstas na legislação. 
 

Algo importante que Bobbio (2003) destaca a respeito do Código Penal é que a violação 

dos direitos do autor e dos direitos que lhe são conexos podem resultar em pena de reclusão 

que variam de 3 (três) meses a 4 (quatro) anos, dependendo do modo de violação prevista na 

lei n.º 184 e seus parágrafos, os quais fazem referência à indevida reprodução, execução, 

interpretação,  comunicação,  exposição,  venda  ou  qualquer  forma  que  agregue  valor  à 

atividade por meio de uma obra intelectual não autorizada para tal fim. 
 

É necessário ainda apontar muitas irregularidades e definições na era digital, de acordo 

com a matéria publicada na Gazeta do Povo, a autora Neitsch (2012) se refere à propriedade 

intelectual e diz que “no âmbito da rede mundial de computadores, a discussão se torna ainda 

mais ampla. O Marco Civil da Internet, cuja votação já foi adiada no Congresso Nacional 

diversas vezes, não esclarece as questões sobre o assunto.” (NEITSCH, 2012, p. 8) 
 

Há, no entanto, somente a constatação de profunda mudança cultural na sociedade, 

necessitando assim um tratamento diferenciado que resulte em tomadas de decisão que sejam 

devidamente adequadas ao direito do autor. De acordo com Martins Filho (1998), “Um dos 

problemas básicos em discussão sobre a Internet ainda é definir se ela é uma mídia impressa, 

como jornais, revistas ou livros. Se fosse, estaria fora de qualquer controle ou censura. Caso 

seja do tipo não impressa, estaria submetida aos regulamentos correspondentes.” (MARTINS 

FILHO, 1998). 
 

Contextualmente, um autor importante a ser mencionado é Gandelman, em sua obra De 

Gutemberg à internet – direitos autorais na era digital (2002) que vem a reforçar o seguinte: 

“Só a experiência e o tempo é que indicarão os caminhos a seguir e fornecerão as molduras 

jurídicas atualizadas pela nova cultura, no que se refere à proteção justa dos direitos autorais” 

(GANDELMAN, 2002, p. 152). 
 

O que vale evidenciar é que enquanto não há uma legislação específica a respeito dos 

efeitos da Internet, fica prevalecendo a proteção prevista na lei em vigor, sendo que toda 

publicação ‘on line’ deverá atender os critérios exigidos em atendimento aos direitos autorais 

existentes. Para isso, há quem acredite que os direitos autorais continuam tão necessários na 

era digital quanto na analógica, ciente do seguinte, “A facilidade de cópia aumentou muito, é 

verdade,  mas  o  trabalho  de  criar  e  produzir  uma  obra  musical,  audiovisual,  literária  ou 

qualquer outra continua o mesmo”. (VASCONCELOS apud NEITSCH, 2012, p. 8). 
 

De acordo com Martins Filho (1998), “[...] todas as obras intelectuais (livros, vídeos, 

filmes, fotos, obras de artes plásticas, música, intérpretes etc.), mesmo quando digitalizadas, 

não perdem sua proteção, portanto não podem ser utilizadas sem prévia autorização.” 

(MARTINS FILHO, 1998). Isso significa dizer que alterações na legislação não foram 

realizadas mesmo diante das formas resultantes da Internet, sendo que os direitos autorais até 

então definidos deverão ser mantidos. 
 

Portanto, tudo que é encontrado na Internet e que tem a possibilidade de interferência 

do usuário está sujeito às leis dos direitos autorais. E isso de certa forma é apresentado por 

todos os sites onde postagens são realizadas pelo cidadão, mesmo que não tendo o destaque 

apropriado nas suas páginas, passando muitas vezes despercebido pelas pessoas mais 

desatentas. O resultado disso tudo é, definitivamente, a vulnerabilidade do usuário às sanções 

já citadas. 

 

6. CONCLUSÃO 
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Ao analisar a conclusão desse trabalho foi possível constatar que a proposta inicial de 

estudo e reflexão sobre questões conferidas aos direitos autorais e dos possíveis efeitos legais 

à dança de salão foi alcançada. A intenção era justamente fazer a correlação entre as 

determinações legais e o desenvolvimento das danças realizadas a dois, uma vez que a mesma 

ainda carecia de orientação específica para a realização de uma arte de acordo com as leis. 
 

Nesse  ínterim,  foi abordado  conteúdo  substancial para  edificar  a  formulação  dessa 

pesquisa e com isso incitar a apreciação daqueles que acreditam em um trabalho desenvolvido 

pela dança de salão com a devida seriedade e respeito às demais linguagens artísticas. Sendo 

assim, a apresentação dos assuntos resultou em conhecimento ampliado sobre a atuação de 

uma dança de salão em observância às leis vigentes. 
 

Desse modo, fez-se pertinente apresentar uma abordagem inicial da história da dança 

para contextualizar o tema, desenvolvendo algumas hipóteses acerca do surgimento de um 

corpo dançante e das possíveis variações que originassem a união de dois corpos em um 

movimento único e integrado, que pudessem significar a inferência das primeiras 

características inerentes à dança de salão.  Além disso, foi primordial revelar a natureza e a 

evolução das danças praticadas a dois ou em pares na história, o surgimento dos personagens 

principais que passaram a constituir esse universo e o caráter diversificado que pode significar 

desde o lazer a um trabalho profissional. 
 

É em razão dessa construção abrangente da dança de salão que se deve analisar o que 

está prescrito na legislação, principalmente no que se refere aos direitos autorais que foram 

demonstrados nesse trabalho. Nesse aspecto, vale observar que muitas práticas  existentes 

como: o ensino em sala de aula, a realização de bailes e a exibição da dança de salão ao 

público estão em desacordo com a lei de direitos autorais, e isso tem se intensificado com a 

internet,  local  esse,  cujos  diversos  direitos  têm  sido  constantemente  feridos  e  sem  o 

tratamento eficaz de efeitos legais já existentes, demandando assim uma legislação específica 

ao ambiente virtual. 
 

Portanto, há ainda muitas discussões a serem concluídas sobre a proteção do autor e de 

sua obra, mas há algo que ainda é necessário enfatizar: as leis existentes sobre o tema devem 

ser respeitadas e a conduta das pessoas devidamente adequada à legislação  em todos os 

ambientes, inclusive no que se refere à internet. Tendo isso em vista é certo afirmar que o 

resultado desse trabalho passou a ter uma perspectiva de realização satisfatória, por reunir em 

um mesmo escrito as questões sobre as leis aplicadas também na arte de dançar a dois, 

fornecendo a quem interessar a aquisição do conhecimento sobre direitos autorais na dança de 

salão e propriedade para realizar adequadamente essa forma relevante e expressiva de 

linguagem artística. 
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RESUMO  

 

Pretende-se fazer uma releitura da história da música urbana produzida em Fortaleza entre os 

anos de 1897 a 1949, confrontando-se a produção crítica do período com as partituras editadas 

nas principais casas de música ou grafadas pelos mais requisitados copistas. Grande parte dos 

escritos sobre música fortalezense desse período foi produzido por críticos de músicas ligados 

ao rádio e a imprensa. Influenciados pelos “estudos científicos” do musicólogo modernista 

Mário de Andrade, apresentavam uma escrita de tom caracteristicamente nacionalista. A 

discussão centra-se na questão dos dilemas de uma tradição inventada da música urbana à luz 

da teoria de Eric Hobsbawm sobre o assunto.    

 

Palavras Chave: Tradição; Música; Cultura. 

 

ABSTRACT  

 

There is intended to do a rereading of the history of the urbane music produced in Fortress 

between the years from 1897 to 1949, when the critical production of the period is confronted 

with the scores published at the principal houses of music or written by the most required 

copyists. Great part of the written ones on music from Fortaleza of this period was produced 

by critics of musicians been connected of the radio and the press. Influenced by the “scientific 

studies” of the modernist musicologist Mário de Andrade, they were presenting a writing of 

tone characteristically nationalist. The discussion is centered in the question of the dilemmas 

of an invented tradition of the urbane music by the light of the theory of Eric Hobsbawm on 

the subject. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A presente pesquisa trata de um trabalho interdisciplinar entre os campos da História e 

Música, tendo como objeto de estudo os registros em partitura da música urbana de 

compositores locais, grafadas por copistas e editadas nas principais casas de música da cidade 

de Fortaleza entre os anos de 1897 a 1949. Como fontes históricas, esses registros do passado 

musical encontrados nos espaços que guardam a memória sonora ajudam a recontar a história 

da música urbana da capital do Ceará quando cruzadas com outros tipos de fontes como, por 

exemplo, jornais, revistas, livros de memória, correspondências e almanaques, 

 A escolha de Fortaleza como o recorte espacial foi feita pelo fato da capital produzir 

uma música urbana heterogênea, fruto da experiência musical de inúmeros músicos com 

diferentes formações. No entanto, essa ideia vai de encontro ao discurso produzido por alguns 

críticos de música ligados a imprensa e ao rádio do período, que implicitamente tentavam 

eleger determinados gêneros e práticas como representantes da música urbana cearense. Dessa 

forma, objetiva-se em linhas gerais contestar essa memória unívoca e sem conflitos da história 

da música urbana de Fortaleza, que resultou em muitos dos casos numa tradição inventada.   

 O recorte temporal compreende os anos de 1897 a 1949, justificando-se tal intervalo 

por ter sido de 1897 o registro da partitura mais antiga do Estado do Ceará já encontrada, 

intitulada A corporação, do compositor e copista da Banda de Música da Polícia Militar 

Euclides Paiva; e de 1949 a última partitura encontrada da Ceará Musical Editora, um foxtrot 

para piano intitulado Luar Cearense, com letra de João Cordeiro e música de Silva Novo. 

Tenta-se dar conta de dois períodos diferentes na história da música, sendo o fim do século 

XIX e início do XX marcado pelo nascimento da música urbana; e anos de 30 e 40, primeiros 

anos da radiofonia em Fortaleza.  

 O interesse pelo tema ocorreu ainda no processo de escrita da dissertação intitulada: 

Entre o piano e o violão: a modinha e a cultura popular em Fortaleza (1888-1920), defendida 

no Mestrado Acadêmico em História da UECE. Observou-se que os historiadores de ofício 

pouco se interessaram pela história da música de Fortaleza do fim do século XIX e das 

primeiras décadas do XX. A maioria projetou as pesquisas em torno da música produzida na 

década de 1960 e 1970, talvez por ter encontrado uma maior facilidade em lidar com o 

registro sonoro, já que as partituras apresentam-se como uma das poucas alternativas de 
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estudo da música local até a década de 1940 e para analisá-las são necessários conhecimentos 

técnicos na área da música.  

 Os poucos trabalhos que encontramos sobre essa época são de intelectuais 

preocupados com a preservação e a difusão de música no Ceará. No entanto, pesquisas como 

de Miguel Ângelo de Azevedo (1991), apresentam um tom caracteristicamente memorialista e 

em alguns momentos nacionalista. Influenciados pelos “estudos científicos” do musicólogo 

modernista Mário de Andrade (1975) sobre a nascente música urbana, a maioria desses 

intelectuais produzira obras, especialmente sobre a Era do Rádio, onde procuravam evidenciar 

a “boa música urbana”, que bebia das tradições folclóricas, como a de Lauro Maia e Sátiro 

Bilhar acabando por ocultar o “populacho”, um estilo considerado pela maioria como 

debochado e inapropriado. Dessa forma, percebe-se a importância de recontar a história da 

música urbana de Fortaleza a partir da contraposição das partituras com outras fontes que 

abordavam o tema como, por exemplo, jornais, almanaques, revistas, correspondências e 

livros de memória.  

 No processo de compilação das partituras pertencentes aos acervos de Miguel Ângelo 

de Azevedo e Cristiano Câmara, da Banda de Música da Polícia Militar, do Conservatório de 

Música Alberto Nepomuceno e da Biblioteca Nacional, encontrou-se nesses registros sonoros 

que revelam informações potencialmente valiosas e inéditas sobre o fenômeno cultural e 

social que foi a nascente música urbana de Fortaleza. Essas partituras têm a possibilidade 

também de revelar nomes dos músicos e funções que desempenhavam (compositores, 

arranjadores, instrumentistas, copistas, editores) na cena musical de Fortaleza do passado. Em 

muitos casos, nomes totalmente esquecidos dos relatos da história musical cearense ou, se 

referenciados, não existiam possibilidades de análises de suas obras musicais, pois não havia 

documentações em partituras para estudo.  

  Nesses acervos constatou-se que existem diferentes estilos de músicas, sendo uma 

grande maioria influenciada pela estética romântica e nacionalista. Os compositores ligados a 

essas duas correntes traziam à tona o universo da cultura popular com a finalidade de 

encontrarem a identidade sonora cearense. Distante das imagens de consenso preconizadas 

por esses músicos, que enxergaram a fusão de ritmos, melodias e harmonias, atreladas ao 

caráter étnico dos diferentes povos, percebe-se muito mais dissenso na construção do campo 

da música, e parte desse dissenso sucede da tentativa de forjar uma tradição da música urbana 

cearense, “tradição inventada”, mas nem por isso menos enraizada no imaginário social.  

 Todavia, não só desses estilos os acervos são formados. Encontrou-se uma inclinação 

de alguns músicos ligados a boêmia local a uma estética peculiar que dificilmente foi 
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encontrada em outras músicas brasileiras desse período. Elas diferenciavam-se por não 

trazerem uma crítica direta e focada, como fazia a maioria. Na verdade essas composições 

traziam à tona o Ceará Moleque,
1
 que criticava os problemas sociais através de muita sátira, 

ironia, pilhéria, jocosidade e zombaria. Muitas dessas obras foram caracterizadas como 

populacho, não pela falta de qualidade, mas pela “ausência de decoro”.      

 No que diz respeito à tradição, Eric Hobsbawm (1984) em seu livro A invenção da 

tradição, auxilia na compreensão desse conceito. Ele aponta que as a tradições são inventadas 

por elites nacionais para justificar a existência e importância de suas respectivas nações no 

contexto de Estado-nação. Examinando essa tradição cultural no campo da música urbana de 

Fortaleza, percebe-se que a invenção dela não se deu sem conflitos, contradições e mediações. 

Nessas disputas entre os diferentes gêneros e práticas musicais, elementos foram excluídos, 

muitos foram esquecidos, muitos projetos foram agregados, formando um mosaico complexo 

que dispõe lado a lado diversos fatores culturais: o local, o universal, o nacional, o 

estrangeiro, o oral, o letrado, a tradição e a modernidade.  

 

O NASCIMENTO DA MÚSICA POPULAR URBANA E A QUESTÃO DA 

TRADIÇÃO. 

 

 A problemática surgiu a partir das leituras da seção Ceará Rádio Club: A Audição de 

sexta-feira, publicada semanalmente no jornal O Unitário do ano de 1935. Observou-se que 

críticos de música de Fortaleza ligados à imprensa e ao rádio demonstravam em seus 

comentários certa ojeriza a determinadas influencias musicais. Em nota de 12 de maio de 

1935, por exemplo, um dos críticos que assinava como Alma censurou a interpretação musical 

do grupo Batutas Cearenses devido à presença contínua do pandeiro na execução do seu 

repertório, instrumento ligado à cultura africana.   

 

MÚSICA 

“Batutas Cearenses” (grupo constante de instrumento de corda): 

O primeiro número constou da “Marcha do Amor”, tendo agradado sobremodo um 

ótimo bandolim condutor. Entretanto, abusaram demasiadamente do “pandeiro”, o 

que devem evitar, visto como em conjunto musical, cada instrumento tem o 

                                                 
1
 Ceará moleque’ foi cunhado nos fins do século XIX e apareceu pela primeira vez em uma obra literária que 

tinha a cidade de Fortaleza como cenário: o romance A Normalista, de Adolfo Caminha, publicado em 1893. A 

obra retrata o cotidiano de uma Fortaleza provinciana, habitada por “alcoviteiros e uma gentinha canalha”. Neste 

romance de cunho naturalista, Caminha tenta criar uma crônica social sobre Fortaleza onde buscou esmiuçar os 

detalhes sujos do cotidiano. Logo, a alcunha ‘moleque’ indicava aí certa característica cultural do Ceará a ser 

interpretado negativamente como “canalhismo de província”.Cf.: PAIVA, Manuel de Oliveira. A Afilhada. 

Fortaleza: Academia Cearense de Letras, 1961.  
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momento azado de manifestar-se. O segundo: “Ninon” fox-canção, bom; O terceiro: 

“Maria de Lourdes”, ótima valsa, notando-se, entretanto, abuso de crescendo e 

notando-se também muitos “acordes palhetados”, perfeitamente dispensáveis. 

(UNITÁRIO, 12 de maio de 1935).      

 

Segundo Geraldo Vinci de Moraes (2006), a geração de críticos de música que 

atuaram no fim do século XIX até as primeiras décadas do século XX, estabeleceu a fusão 

entre a prática da construção da memória e a organização, compilação e arquivamento das 

diversas formas de registros da música urbana, no momento mesmo em que ela surgia como 

fato cultural e social.  A participação direta nos acontecimentos reforçou a noção tradicional 

de “testemunha ocular” que, por ter “vivido o fato”, tudo vê e explica conforme suas próprias 

convicções de mundo. Essa condição, associada à produção das crônicas sobre o assunto, do 

registro memorialístico e à construção dos acervos, parece ter-lhes concedido uma espécie de 

credenciamento automático para definir a seleção de gêneros e práticas que deveriam ser 

registradas, sua veracidade e ordenação causal e temporal dos eventos.  

Esse conjunto de escritos que transitavam pelos diversos focos narrativos, isto é, 

memórias, crítica musical, crônicas jornalísticas, buscavam criar um discurso fundador 

pretensamente “científico” sobre certas “origens, características e linha evolutiva” da música 

urbana do fim do século XIX até as primeiras décadas do século XX. Dois tipos de discursos 

eram mais comuns nesses escritos: o primeiro de características nacionalistas valorizava as 

tradições folclóricas das zonas rurais e tinha como os principais representantes Eduardo 

Campos (1984), Pedro Veríssimo (1954), e Francisco da Silva Nobre (1996); o segundo 

buscava incluir os fenômenos da cultura urbana ao projeto de uma “música popular”, sendo 

Otacílio de Azevedo (1992), Edigar de Alencar (1967) e Raimundo Ramos (1906) os seus 

grandes propagadores.  

Muitos desses indivíduos sofreram influência do “discurso científico” de 

característica nacionalista difundido por Mário de Andrade. Ele apontava que no fim do 

século XIX e início do XX não existia uma separação entre música popular e música erudita. 

Havia, entretanto, uma separação apenas entre a música rural e a música urbana, sendo que 

esta última subdividia-se em três partes: Música artística (considerada uma música com altos 

padrões estéticos, técnicos e instrumentais), canção urbana, como o lundu e a modinha 

(gêneros considerados de segunda ordem, porque não tinham total aceitação nos salões) e o 

popularesco, como a chula (gênero considerado de terceira ordem porque estavam imbuídas 

muitas práticas da música negra, como as danças lascivas).  
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Os primeiros registros de partituras de compositores cearenses encontradas nos 

acervos pesquisados datam do fim do século XIX.  Euclides Paiva, que compunha hinos e 

retretas; de Simplício Delfino Montezuma, que produziu um repertório tradicionalmente 

litúrgico; e de Joaquim Manuel, que trabalhou em composições para orquestras de câmara. No 

início, as partituras eram produzidas por copistas que trabalhavam em suas próprias 

residências ou em instituições de ensino de música. Os mais conhecidos copistas do período 

foram Donizetti Gondim, Edgar Nunes, Júlio Marinho e Gilberto Petronillo. A maioria das 

músicas grafadas eram obras de compositores europeus, sobretudo de italianos e franceses. 

Acredita-se pela quantidade de partituras de operetas, óperas, polcas, shottisch, maxixes, 

tangos e modinhas encontradas nesses acervos, que esses eram os gêneros mais apreciados no 

fim do século XIX e início do XX. 

 No entanto, observa-se no trabalho desses copistas que os primeiros passos dados 

pelos compositores de Fortaleza em busca de autonomia na música urbana concentraram-se 

na produção de modinhas. Quintino Cunha, Branca Rangel, Antônio Sales, Barbosa de 

Freitas, Roberto Xavier de Castro, entre outros, fizeram modinhas de sucesso. A modinha, 

desde o final do século XVIII, quando Domingos Caldas Barbosa apresentou-se na Corte 

portuguesa, já era um gênero reconhecível, atravessando o século XIX, ora mais aristocrática 

e italianizada, ora mais plebéia e mulata, próxima do que chamamos de serenata.  

Entre os salões e as ruas, a modinha fez uma longa carreira na vida musical das 

principais capitais brasileiras. Em Fortaleza, a maioria das modinhas era o produto das 

apropriações que os músicos faziam da cultura popular, entendida por alguns como o 

“refinamento” das tradições folclóricas de origem rural; e por outros como a inclusão dos 

fenômenos da cultura urbana ao projeto de uma “música popular”. Com relação à temática, 

era recorrente o uso de assuntos referentes ao meio, à raça e ao folclore. Nos salões, essas 

modinhas abordavam letras exaltando os mestiços, elogiando as zonas rurais e a ingenuidade 

do homem do campo. Já as modinhas entoadas nas ruas e nos bares pelos boêmios eram 

realçadas as imagens do “populacho”, considerado costumes e práticas menores, enfatizando 

os problemas urbanos dos trabalhadores formais e informais, a exaltação do negro e do 

mestiço, a ojeriza ao “burguês”; mas com um tom de jocosidade e pilhéria.   

De maneira despretensiosa, mas nada ingênua, a modinha expressava uma tradição 

inventada, uma ideologia da nacionalidade musical, uma forma de pensar e fazer a “legítima” 

música popular urbana cearense. No início dos anos 1930, essa tradição parecia já estar 

consagrada em certos círculos intelectuais e boêmios em Fortaleza. No entanto, algumas 

modinhas ligadas ao “populacho”, fruto das apropriações da cultura urbana boemia, 
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enunciavam os vetores de uma tradição não-valorizada, mas de fundamental importância para 

que a canção não perdesse suas características próprias que foram bem recebidas no resto do 

país.  

O termo modinha também foi aplicado no Ceará genericamente para designar outros 

gêneros musicais como a opereta, os recitativos, o lundu, a chula, o tango, a habanera, entre 

outros. Até o começo do século XX, a nomenclatura de gêneros na música popular, tão 

valorizada pelo mercado de partituras e pelo incipiente mercado fonográfico, era bastante 

confusa do ponto de vista de partituras. Ao mesmo tempo, a cristalização de uma linguagem 

de gêneros musicais reconhecíveis foi fundamental na avaliação de quais eram as canções e as 

práticas musicais que expressavam a brasilidade idealizada, debate importante a partir dos 

anos de 1920.  

Ao contrário das formas eruditas, vistas como universais, os gêneros populares 

deveriam enraizar-se em tradições nacionais em nomenclaturas arbitrárias que nem sempre 

correspondiam ao efetivo material sonoro presente nas obras. Lundu, modinha, habanera, 

seresta, polcas, choros eram nomes que se confundiam do ponto de vista musical e formavam 

a usina sonora que tudo misturava e tudo transformava. A partir de então, a busca de uma 

rigorosa definição musicológica para esses gêneros seminais da tradição musical urbana no 

Brasil ainda desafia musicólogos, historiadores e etnomusicólgos.      

 As chulas melografadas por Gilberto Petronillo, por exemplo, foram classificadas 

por Edigar de Alencar como modinhas. Das poucas críticas existentes sobre o assunto é a de 

Cristiano Câmara a que aponta para uma explicação mais plausível para o fenômeno. Segundo 

Câmara, essas confusões aconteciam porque a chula causava repulsa devido ao seu tom 

“escrachado” e por isso passou a ser definida como um subgênero musical categorizado como 

“populacho”. A chula era dança popular e gênero musical de Portugal de andamento ligeiro e 

de ritmo bastante marcado por um tambor conhecido por zabumba, por triângulo e chocalhos. 

O canto da chula era acompanhado por rabecas, violas, sanfonas e percussão. Ao chegar ao 

nordeste, os negros se apropriaram da chula e modificaram sua estrutura musical, adicionando 

elementos do samba.  

As intercessões culturais entre negros fizeram da chula uma dança vista pelas elites 

da época como lasciva e profana. No entanto, a chula teve importante influência para o 

surgimento da grande maioria dos ritmos nordestinos. Rossini Silva, Abel Canuto 

costumavam executar chulas ao violão, enquanto Ramos Cotôco e Carlos Teixeira Mendes 

eram compositores conhecidos do gênero. A chula de Carlos Teixeira Mendes intitulada 

Gôsto Esquisito foi uma das composições grafadas pelo copista Gilberto Petronillo: 
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Gôsto Esquisito  

Eu peço, ninguém censure  

Meu gôsto esquisito assim...  

Eu só gosto é do que é ruim...  

Mas nada posso fazer!  

Meu gôsto é tão esquisito,  

De fato, tão engraçado...  

Só gosto é do enjeitado...  

Daquilo que ninguém quer!  

(Estribilho)  

Eu gosto de fruta azeda  

Misturada com cachaça...  

Gosto muito de arruaça...  

Com as caboclas da feira!  

Eu gosto de atiçar briga...  

De fazer revolução;  

E quando chega a detenção,  

Vou saindo de barriga!  

(Estribilho)  

A qualquer môça magrela  

Prefiro a velhota acesa...  

Baixa... gorda... muito tesa  

De cangote de cupim!  

As môças alvas e loiras,  

Mulheres mais formosas,  

Prefiro as negras dengosas  

Do cabelo pixaim! (MENDES, Gilberto Petronilo, 1967). 

 

Carlos Teixeira Mendes apresentava em sua obra um “jeito de viver cearense”, sem 

as lamúrias e tristezas relatadas por outros artistas, mas com jocosidade e muita molecagem. 

Em um de suas epigramas, ele brincou com os problemas da seca: “O cearense tem nome e 

fama de denodado: na seca morre de fome, no inverno morre afogado”. A resistência da 

sociedade em relação ao negro é confrontada de forma irônica e pilhérica em sua música que 

exalta a negra do cabelo pixaim. Em uma das crônicas publicada no jornal Tribuna Católica 

de 11 de agosto de 1868 é possível perceber que a negação a apropriação da cultura africana 

nos gêneros e práticas musicais não foi só combatida por inúmeros críticos de música, mas 

também por setores da sociedade fortalezense ligados a famílias conservadoras, a Igreja e a 

Polícia. 

 

É incrível a facilidade com que se desrespeitam a Lei do silêncio de 1824 nesta 

província. Principalmente em dias de domingo [...] Tudo isso se harmoniza 

admiravelmente com a profanação geral a que tem chegado nossos templos 

preparados exatamente como casas de bailes, não como casa do senhor. E não lhes 

falta nem os lustres de cristal e a música fortemente ritmada pela retumbante batida 

das caixas e zabumbas... Estúpida folia herdada dos tempos semi-bárbaros da antiga 

colônia. (Tribuna Católica, 11 de agosto de 1868).  
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Os sambas de areia e os congos, também chamados de “batuques de viola”, eram 

práticas festivas negras proibidas ou que deveriam solicitar autorização da polícia para 

acontecer. Porém, observa-se uma grande contradição na escrita da história da música urbana 

de Fortaleza. Se por um lado existiam inúmeras críticas em relação à cultura negra, por outros 

encontramos certa facilidade a incorporação da mesma em letras, ritmos, melodias e 

harmonias de compositores cearenses. Essa inserção de músicas mais estilizadas em torno 

dessa cultura se deu, sobretudo, devido ao episódio da abolição. O primeiro manuscrito 

encontrado no Ceará sobre o tema foi a “marcha popular” de Carlos Gomes, intitulada Ao 

Ceará Livre, peça pertencente ao acervo da Banda de Música da Polícia Militar do Ceará 

composta em 1884 e encomendada quatro dia antes da abolição da escravidão pelo próprio 

imperador Dom Pedro II. Carlos Gomes fez tanto sucesso no Ceará que em 1938, Edgar 

Nunes abriu um conservatório que levou o nome do compositor em homenagem.   

Nos anos seguintes vários compositores incorporaram elementos culturais das 

diferentes etnias na tentativa de produzirem uma música nacional. Para executar tal projeto, 

muitos apoiavam-se em teorias como as de Silvio Romero (1953), que defendia o 

“branqueamento” racial e cultural do Brasil através da miscigenação. Embora uma tentativa 

de mediação cultural existisse, um grande número de artistas forjava uma relação pacífica e 

multilateral entre as diferentes expressões musicais. Branca Bilhar, por exemplo, compôs o 

Balaio Indígena, Branca Rangel compôs A Cabocla e Alberto Nepomuceno, talvez o mais 

conhecido dos compositores cearenses, criou entre outras inúmeras peças sobre a temática, a 

Dança de Negros, feita no ano anterior à abolição da escravatura e que teve sua primeira 

audição no Ceará. Pelo prestígio que esses compositores tinham no mundo artístico da capital, 

vários intérpretes e instrumentistas de sucesso como Linda Gondim, Henrique Jorge, Nadir 

Salgado, Ester Parente, Aloísio Pinto, entre outros, ajudaram na popularizam dessas obras nas 

nascentes casas de partituras do mercado cearense.   

As primeiras casas de partituras surgiram em Fortaleza no início do século XX. 

Acredita-se que foi nesse período que a música foi pela primeira vez pensada como uma 

mercadoria em nossa capital. As casas que editavam o maior número de partituras em 

Fortaleza eram a Editora Torre Eiffel pertencente a Paulo Moraes Filho, A Melodia de Edigar 

Nunes Freire e a Ceará Musical do grupo A. Mouta & Cia. A partir do surgimento da primeira 

emissora radiofônica em 1934 que levou o nome de Ceará Rádio Clube, o mercado de 

partituras ficou condicionado aos sucessos que eram tocados no rádio. Nesse período o 

mercado fonográfico, o rádio e o cinema brasileiro encontravam-se cada vez mais 

internacionalizados.  
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A INFLUÊNCIA DA CULTURA NORTE-AMERICA NA ERA DO RÁDIO. 

 

A música urbana brasileira também passou a sofrer uma forte influencia de gêneros 

musicais norte-americanos a partir década de 1920. No Ceará o foxtrot tomou conta do 

mercado de partituras entres os anos de 1930 e 1940. O foxtrote é originalmente uma dança de 

salão de origem norte-americana, surgida por volta de 1912. Ela é caracterizada por 

movimentos longos e contínuos, cuja direção segue o sentido anti-horário, em andamento 

suave e progressivo. Ela era normalmente executada pelas grandes bandas de jazz, as big 

bands. Visualmente a dança assemelha-se à valsa, embora o ritmo seja quaternário. 

Desenvolvido logo após a Primeira Guerra Mundial, o foxtrote atingiu o auge de popularidade 

na década de 1930. 

Geralmente os compositores fortalezenses utilizavam do ritmo do foxtrot em suas 

marchinhas carnavalescas, um novo gênero de música popular urbana brasileiro, mas que 

tomou formas peculiares nas ruas de Fortaleza, garantindo um novo elo com o passado e com 

a tradição. Assim como ocorriam com as modinhas, existiam composições diversas que 

variavam entre as apropriações do rural e do urbano. Alguns compositores utilizavam o piano 

na tentativa de tornarem as marchinhas mais elegantes e sofisticadas para os concursos de 

miss que ocorriam em todo o Ceará. A marchinha Miss Fortaleza, com letra de Pierre Luz e 

música de Silva Novo editada pela Ceará Musical, era uma das mais conhecidas pelo público 

segundo Miguel Ângelo de Azevedo.  

Muitas outras composições surgiram através da parceria de Pierre Luz e Silva Novo. 

As marchas carnavalescas editadas pela Ceará Musical, intituladas Sonho de Pierrot, 

Diabrete, A gargalhada, mostram outra grande faceta desses indivíduos, o retorno da 

incorporação da sátira e a pilhéria, elementos típicos dos fenômenos da cultura urbana que só 

foram tolerados por causa do novo projeto de nacionalidade divulgado pelo mercado 

fonográfico carioca, que tinha o interesse de criar uma “música popular” através do 

imaginário do malandro. Em Fortaleza, a representação mais próxima desse universo era a do 

boêmio que entoava modinhas nas ruas ao estilo jocoso do Ceará Moleque. O imaginário do 

boêmio estava ligado ao sujeito que bebia, gostava da noite e não tinha afeição ao trabalho.  

 

A gargalhada 

Viva a folia 

Ave alegria 

Salve o prazer 

Que nos vem da gargalhada 
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Ou de um sorriso de mulher! 

Cante... Dance... 

Mulher faceira 

A existência é passageira 

Haja aventura 

Riso e loucura!  

No carnaval  

Afoguemos nossas mágoas 

E esqueçam todo o sal 

Cante... Dance... 

A colombina  

Meiga e danadinha  

Trazer o poema  

De teus olhos sonhadores 

Alegria do “Iracema” 

Cante... Dance... 

Toda a cearense 

Domina e vence 

Pelo sorriso  

Que nos traz ao pensamento 

Evocações do paraíso. (NOVO; LUZ, Ceará Musical, 1925). 
 

Silva Novo também teve outras parcerias, sendo a mais conhecida delas com o 

escritor Antônio Sales, responsável pelo jornal O Pão da Padaria Espiritual. A obra Verdes 

Mares demonstra a experiência de ambos com a estética nacionalista e a tentativa de 

caracterizar o Ceará a partir da sua geografia paradisíaca em alusão a literatura de José de 

Alencar. Luar Cearense é outro foxtrot para piano com parceria de João Cordeiro na mesma 

vertente, mas que aborda os aspectos da urbanidade através da noite e da boemia cearense. Já 

na obra O farol do Mucuripe, Silva Novo aborda mais uma vez a temática da visão 

paradisíaca sobre o litoral que virou marca da música produzida em Fortaleza e que acabou 

inspirando vários outros compositores cearenses posteriores como, por exemplo, Luiz 

Assunção (Adeus Praia de Iracema) e Belchior com parceria de Fagner, (Mucuripe) estes 

últimos conhecidos na década de 1970, como integrantes do movimento O Pessoal do Ceará.   

Um dos poucos compositores que pareceu tentar reconciliar o universo rural com o 

urbano em sua música é Lauro Maia. Segundo Miguel Ângelo de Azevedo, Lauro Maia 

começou a sua vida musical pesquisando o folclore local (maracatu, pastoril, fandango, 

congada, bumba-meu-boi). Aos poucos o compositor tentou incorporar esses elementos que 

ele denominava de “rural nordestino” com influências jazzísticas, criando a partir dessa 

síntese o balanceio. Na obra O balanceio de Lauro Maia, o pesquisador Azevedo (mais 

conhecido por Nirez), apresenta a preocupação de que o compositor não perca a identidade 

sonora que caracteriza a moderna música urbana cearense: “As influências são naturais e até 

benéficas desde que não cheguem a descaracterizar o regional”. (AZEVEDO, 1991, p. 2).   
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 O sucesso das composições de Lauro Maia começou quando ele em 1935 trabalhou na 

Ceará Rádio Clube dirigindo o programa Lauro Maia e seu ritmo. Na mesma época, criou 

juntamente com Paulo Pamplona, Ubiraci de Carvalho, Roberto Fiúza e Antônio Fiúza, o 

Quinteto Lúpar. A consagração veio em 1937, através de um concurso de música 

carnavalesca, onde obteve primeiro lugar as categorias marcha e samba com as músicas Eu 

Sei O Que É e Eis O Meu Samba . Em 1943, o grupo Quatro Ases e Um Coringa gravou o 

xote Fa-Ran-Fun-Fan! e a marcha Trem de Ferro, maior sucesso da sua carreira. 

 

Fa-Ran-Fun-Fan! 

O xote a capim puba 

Só se dança figurado 

Dança dez e dança vinte 

Mas, é tudo impariado 

Dança direito 

Não lhe pise na chinela 

Cuidado com a menina 

Que senão fica sem ela 

Dança, dança 

Dança comadre que é bom 

Dança, dança 

Dança compadre que é bom 

Dança Maricota 

Filha do Coroné 

Dança Zé Potoca 

Com a comadre Izabé 

Dança, dança 

Dança meu povo que é bom 

Dança, dança 

Dança meu povo que é bom. (MAIA, Ceará Musical, 1943).  

    

 Lauro Maia fez muitas parcerias em sua vida, entre elas com o compositor e violonista 

Aleardo Freitas. Aleardo tornou-se conhecido por suas habilidades ao violão e por suas 

composições gravadas por 4 Ases e 1 Coringa e Vocalistas Tropicais. No entanto, Aleardo de 

Freitas sofreu algumas críticas no período apesar de ter criado um rico repertório que também 

tentava reconciliar o universo rural e o urbano. Aparentemente a sua fama não foi a mesma de 

Lauro Maia pelo fato do compositor não ter tido uma educação musical formal. O crítico 

musical Alma, por exemplo, avaliou a sua execução ao violão apontando uma falta de clareza 

no dedilhado. Não se tratava de um jeito de tocar errado, mas uma execução no instrumento 

incomum.  

 

“Serenata” Violão e canto. “Aliardo Freitas x Jatahy: como sempre muito bom, 

otimo acompanhamento conjugado com melodiosa voz de Jatahy, o “celebre cantor 

de rádio” agradando fortemente, com suas canções sentimentais. Percebendo-se, 

perfeitamente, que forte paixão lhe domina o coração. Aliardo poderia ser melhor, 

procurando imprimir mais clareza nas dobradas de burdão, “Melodia triste” Solo de 
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Violão por Aliardo Freitas, bom artista para o futuro. (UNITÁRIO, 12 de maio de 

1935). 

 

Apesar dos percalços, Aleardo Freitas fez um relevante sucesso na Ceará Rádio 

Clube. No entanto, o mercado de partituras não comercializou as suas obras. As inúmeras 

partituras do compositor encontradas no acervo de Miguel Ângelo de Azevedo foram grafadas 

por ele mesmo. Suas composições transitavam entre os diferentes gêneros: polcas, valsas, 

batuques, sambas, choros, baião, entre outros. Aleardo Freitas agrupava elementos do 

universo rural e do urbano, ora isoladamente, ora agregados. Polca de Salão, Polca Sertaneja, 

a valsa Pajeú, o baião Na volta da Jurema, Caprichoso Batuque e Batuque Estilizado são 

algumas de suas obras. 

Para dar nome às coisas, poderíamos dizer que há uma linha formativa da nossa 

tradição musical urbana que acabou sendo fundamental para a auto-imagem musical do 

cearense para o resto do Brasil. Esse alinhavo passa por no mínimo dois “gêneros”, 

entendidos aqui como um conjunto de eventos musicais, articulados por convenções culturais 

que envolvem determinada “comunidade musical” (compositores, letristas, copistas, 

instrumentistas, arranjadores, intérpretes, radialistas e editores): modinha e marchinha 

carnavalesca. As convenções, os debates, as estéticas e as ideologias em torno desses gêneros 

acabaram por legar uma tradição que não faz justiça à riqueza e à diversidade de todas as 

manifestações musicais cearenses.  
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RESUMO 

 

Temos por objetivo com essa pesquisa, analisar o surgimento e desenvolvimento do 

Movimento Pela Anistia Política no Ceará. O estudo busca evidenciar as ações de segmentos 

da sociedade civil que estavam direta e indiretamente ligados ao Movimento Pela Anistia, já 

que um Movimento Social é uma ação coletiva. A pesquisa trabalha com esses “novos 

sujeitos sociais” (as mulheres), que estavam entrando em cena naquela conturbada conjuntura 

política do final dos anos 1970, por meio do Comitê Brasileiro Pela Anistia (CBA-CE). Uma 

preocupação que fica evidenciada ainda é com a disputa dessa memória desses “novos 

sujeitos sociais”, tanto a memória individual quanto a coletiva dos envolvidos nessa luta do 

desenvolvimento pela Anistia Política e do processo histórico. As fontes utilizadas nessa 

pesquisa foram os jornais tanto da chamada “grande imprensa” quanto da imprensa 

alternativa, obedecendo ao recorte temporal, já citado, entrevistas, literatura de cordel, 

panfletos, convites para atividades envolvendo o tema pesquisado, documentos da 

“repressão”, ou seja, documentos elaborados por iniciativa do Estado como, por exemplo, 

I.P.M.s (Inquéritos policiais Militares), documentos da D.O.P.S. (Delegacia de Ordem e 

Política Social), Ofícios, Laudo do IML. O confronto dessas diferentes fontes foi 

enriquecedor, na medida em que encontramos várias perspectivas sobre o assunto estudado. 

                                                                 

Palavras- chave: Movimento Social, Mulheres, Memória, Anistia.                                                                                                            

 

 

INTRODUÇÃO 

 

              O presente estudo tem como objetivo analisar o surgimento do Comitê Brasileiro 

pela Anistia Política no Ceará nos anos de 1978-1980. Com isso delimitamos o período de 

estudo do Movimento pela Anistia Política no Ceará, começando em 1978 e indo até o ano de 

1980. O primeiro é o ano da fundação do (CBA-CE) no Ceará. O segundo é o ano da 

desarticulação do Comitê Brasileiro pela Anistia no Ceará (CBA-CE). 

            Diante desses esclarecimentos, trataremos agora de comentar algumas questões que 

pretendemos abordar em nosso estudo, identificando as fontes que serão utilizadas nesse 

processo. 
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             Atualmente a questão da Anistia tem sido retomada frente a dois problemas centrais 

que o próprio desenvolvimento do “processo” fez surgir: o primeiro sendo o tema das 

reparações aos presos políticos de acordo com a Lei Federal 10.559 de 2002 e com Lei 

Estadual 13. 202 de 2002 e o segundo do perdão aos militares, ou seja, essa mesma anistia 

colocou num mesmo patamar torturados e torturadores.  

                Sabemos que o MFPA-CE (Movimento Feminino pela Anistia), foi 

importantíssimo, entretanto não foi à única força que culminou com a decretação da Lei de 

Anistia de 1979. No processo temos que acrescentar o trabalho do CBA-CE (Comitê 

Brasileiro pela Anistia), que foi de fundamental importância na reta final de 1979 e que 

muitas vezes fica silenciado pela simples falta de pesquisas acadêmicas que busquem 

compreender melhor a atuação e importância do CBA-CE, mesmo após a decretação da 

Anistia Política de 1979.  

                 Na história recente de nosso país no final de 1970 e meados dos anos de 1980, 

surgem formas de ações coletivas, práticas de organização social que compreendem os 

movimentos tais como: Movimentos de comunidades eclesiais de base, Movimento das 

comunidades em luta pela posse de terra, moradia, Movimento de valorização do professor, 

Movimento de mulheres pela Anistia, dentre outros. 

               Sabemos que um Movimento Social é uma ação coletiva, é o que nos informa 

Sidney Tarrow ao mencionar que o confronto político ocorre quando as pessoas comuns, 

sempre aliados a cidadãos mais influentes, juntam forças para fazer frente às elites, 

autoridades e opositores. Tais confrontos remotam ao início da História. Mas prepará-los 

contra os opositores poderosos é a contribuição singular da idade moderna que acompanhou o 

surgimento do Estado Moderno. O confronto político conduz a uma interação sustentada com 

opositores quando é apoiado por densas redes sociais estimulado por símbolos culturalmente 

vibrantes e orientados para a ação. O resultado é o Movimento Social 

(TARROW,2009:18,19). 

            Ainda com relação ao trabalho de Sidney Tarrow, podemos perceber que um ato 

irredutível que está na base de todos os Movimentos Sociais, protestos e revoluções é a ação 

coletiva de confronto. E essa mesma ação coletiva torna-se de confronto quando são 

empregadas por pessoas que não tem acesso regular as instituições, que agem em nome de 

exigências novas ou não atendidas e que comportam de maneira que fundamentalmente 

desafiam os outros ou as autoridades. A ação coletiva é à base dos Movimentos Sociais não 

por serem estes sempre violentos ou extremos, mas porque é o principal e quase sempre o 
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único recurso que as pessoas comuns têm contra opositores mais bem equipados ou Estados 

poderosos.  

          Diante do que foi exposto, podemos levantar vários questionamentos dentre os quais: 

Como diante de um sistema ainda fechado, a sociedade conseguiu mobilizar-se e começou a 

clamar por um Movimento de Anistia? 

        Como essa mesma sociedade encontrou forças, vontade e principalmente determinação 

para ganhar as ruas de todo o país e principalmente de nossa Capital? Como esse Movimento 

realizou-se em ações cotidianas e se transformou numa luta que conseguiu mudar a opinião do 

próprio Governo Militar, que a princípio falava em revisão dos processos? Quais as 

motivações e conquistas dessa luta, mesmo sabendo que a anistia foi restrita, diferentemente 

da que foi anunciada pelo próprio Governo Militar como sendo Ampla, Geral e Irrestrita? 

             A configuração dos Movimentos Sociais que conhecemos hoje começou a aparecer 

em maior número durante o século XVII, entretanto um aliado que foi de grande ajuda foi o 

barateamento da imprensa, ou melhor, das publicações e dos papeis impressos.  

             Com isso percebemos que o livro foi à primeira mercadoria produzida em massa e os 

jornais a caminho desse desenvolvimento conseguem encontrar espaço também. Entretanto 

nos jornais circulavam as idéias de Movimento expandiam o mercado para a imprensa pois as 

pessoas tentavam tornar parte do que estava acontecendo em outro lugar. Uma união que deu 

vários frutos foi a da imprensa com as redes sociais que de certo modo potencializavam as 

ações coletivas.  

             Como tem demonstrado pesquisas recentes à imprensa nesse período (1964-1985), 

mesmo prevalecendo à censura, encontrava espaço para noticiar o processo de anistia. 

Portanto, para melhor compreender o objeto de estudo Anistia Política, está sendo feita uma 

análise de como esse tema aparece na chamada “grande imprensa” destacando para tanto os 

jornais: O POVO, CORREIO DO CEARÁ, TRIBUNA DO CEARÁ, esses jornais tinham 

ampla circulação no Ceará. Por outro lado esse debate não estaria completo sem a imprensa 

alternativa ou nanica, cujo principal representante desse período no Ceará é o jornal 

MUTIRÃO, que circulou nos anos de 1979 a 1982.  

               A imprensa alternativa, notadamente, representava grupos e movimentos específicos 

caracterizando-se como fonte diferente da chamada “grande imprensa”, não possuía a mesma 

sistematicidade, tiragem e nem o mesmo público alvo.  

                 Com sua especificidade, esse tipo de imprensa constitui uma fonte privilegiada para 

a história, pois nos esclarece a visão desses Movimentos Sociais em relação ao Movimento 

Político vigente na época. É conhecida a importância desse debate em termos nacionais que se 
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verifica em alternativos como: O pasquim, Movimento, Opinião. O objetivo aqui é realizar 

um recorte e pensar as repercussões e desdobramentos do Movimento Nacional pela Anistia 

no cenário político cearense.  

                 A luta pela anistia é nacional, mesmo sabendo da existência de um potente aparelho 

repressivo em franca atividade. O núcleo cearense do CBA-CE surge por volta de fins do ano 

de 1978 e começo do ano de 1979. Sua origem remete as reuniões de famílias de presos 

políticos no ano anterior em Fortaleza, para discutir formas de intervenção e defesa de 

parentes encarcerados pela ditadura. O trabalho de mães, irmãs, esposas, namoradas, atrai 

outras mulheres sem parentes presos, que viram na atuação do Movimento, a possibilidade de 

retomar atividade de militância política interrompidas pela repressão ou simplesmente, de 

exercer a solidariedade aos presos políticos e as suas famílias.  

                O núcleo nacional do Movimento Pela Anistia Política liderado por Therezinha 

Zerbine estava constantemente comunicando-se com os núcleos estaduais e em especial com 

o núcleo do Ceará, através de cartas, circulares, jornais.  

                  Nessa troca de informações eram divulgados eventos que iriam acontecer em todo 

o Brasil e era repassadas informações de como estava o andamento da luta nos Estados. A 

utilização da performance de gênero no estudo é um elemento importante para esta pesquisa, 

pois nos ajudou a entender e compreender as transformações as experiências sobre a 

subjetividade nas memórias de cada militante individualmente e no grupo em geral, pois a 

memória è aberta a lembranças, assim como ao esquecimento.  

                    O Movimento que se contrapôs à ditadura fez isso com elementos do imaginário 

feminino aprovado e disseminado pelo regime militar. A mulher que age como defensora do 

lar e da família brasileira que atua contrária a conflitos e rupturas.  Elemento presente desse 

cenário é a negação de qualquer vínculo político-partidário.  

                Foram as ações das mulheres, ou para muitos o feminismo que levou ao 

relacionamento da força da emotividade nos movimentos sociais. O sentimento é o 

combustível que impulsiona o desenvolvimento e a consolidação da luta. Para estudiosos 

desse assunto o amor e o cuidado de um lado, e a raiva, a dor, a hostilidade de outro, 

caracterizavam as interações feministas. O sucesso do Movimento Pela Anistia deu-se através 

de ações coletivas no âmbito do público e do privado de maneira convencional empregando-

se em grande parte o discurso e o símbolo em passeatas, atos públicos, reuniões públicas, 

atividades educacionais, dentro da própria família (privado). A linguagem como símbolo foi 

utilizada como exemplo: mulheres em vez de garotas, gênero em vez de sexo, companheiras 

em vez de namoradas, familiares, amigas, essa estratégia foi de grande valia para o 
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amadurecimento e o desenvolvimento da luta e para fazer a propaganda de suas ações para a 

sociedade de uma maneira geral.  

              A contribuição de Michelle Perrot é importante quando menciona que “substituir a 

representação dominante de uma dona-de-casa insignificante e negligencável, oprimida e 

humilhada, pela de uma mulher ativa e resistente, guardiã das subsistências, administradora 

do orçamento familiar. A questão da atuação da mulher no campo do público e do privado” 

(PERROT, 1988: 205, 206). 

             Theresinha Zerbini diante das informações recebidas pelos núcleos estaduais 

orientava o movimento sempre na direção nacional, nessas trocas de informações, falavam 

sempre de como estava à situação dos presos políticos. O “bem estar social” dos presos 

políticos era uma rotina, constantemente era encaminhado à direção do IPPS, a Secretária de 

Justiça e a Auditoria Militar, pedidos solicitando melhores condições de vida e tratamento a 

esses presos comuns e aos presos políticos.  

               Cotidianamente eram feitas denúncias referindo-se a dificuldade para a assistência 

medica, pronto socorro, transferência de preso para Fortaleza em caso de urgência. Todas 

essas eram ações referendadas pela feitura de abaixo- assinado.  

                 Com isso percebemos que o gênero torna-se uma categoria e análise fundamental 

para pensar as memórias das mulheres e por seu intermédio, a ação do grupo e a visão sobre 

as trajetórias a partir da participação no Movimento.  

                 A concepção teórica de Scott, pareceu-me sobremaneira adequada para pensar o 

objeto de pesquisa, por compreender o gênero como elemento constituinte das relações 

sociais, baseado em diferenças percebidas entre sexos e por ser visto como forma primeira de 

significar as relações de poder. 

                Com isso percebemos que novos personagens surgem, episódios até então 

desconhecidos são publicizados, livros de memórias do período lançam-se, criam-se novas 

solidariedades e sociabilidades. Há um esforço contínuo na tentativa de construção de 

memória contraposta ao discurso dos que comandam e apóiam a ditadura, de reconstrução do 

sofrimento concretizado na tortura, na dissolução de famílias, em mortes e traumas.  

                  Como nos lembra Pollak, “a memória é seletiva nem tudo fica gravado, não se 

refere apenas à vida física da pessoa. A memória também sofre flutuações que são função do 

momento em que ela é articulada, em que ela está sendo expressa. E essas preocupações do 

momento constituem um elemento de estruturação da memória. A memória é um fenômeno 

construído, o que a memória individual grava, realça, exclui, relembra, é evidente o resultado 

de um verdadeiro trabalho de organização”                                ( POLLAK,1992:205,206).                
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                Com isso podemos acrescentar que a memória emerge de um grupo, portanto, há 

tantas memórias quantos grupos sociais, existirem que podem tornar a memória sagrada e 

dogmática. O desenvolvimento da pesquisa histórica é incompleto, pois as lembranças são 

diversificadas, podem existir várias interpretações sobre um determinado acontecimento e 

cabe ao historiador selecionar os detalhes, o espaço e principalmente divulgar. 

        

METODOLOGIA  

                                                                                

             A historiografia brasileira sobre o período denominado ditadura militar (1964-1985) 

vem renovando seus estudos, principalmente com relação à nomenclatura “ditadura militar” 

que nos dias atuais foi incorporado ao tema à palavra “civil” ficando a nomenclatura dos 

estudos atuais Ditadura Civil- Militar (1964 -1985).  

             Isso se deve ao trabalho de historiadores como: Carlos Fico, Jorge Ferreira, Daniel 

Aarão Reis, Maria Paula Nascimento, Lucília de Almeida Neves Delgado, que levam em 

consideração aspectos de uma história da vida cotidiana dos mais variados grupos que 

compunham a sociedade, possibilitando, assim perceber os embates que são construídos por 

estes diferentes sujeitos. Também se deve ao fato da comparação, da participação de 

segmentos das “elites” em quase todo o país no patrocínio, no financiamento e no apoio 

material e intelectual no tocante “a por em prática” os mais variados tipos de tortura nas 

pessoas que foram denominadas erroneamente de subversivos, de terroristas, mas que na 

verdade estavam lutando por “melhores condições”, por uma maior participação política neste 

“truculento” período do nosso país.   

            Para a historiadora Lucília de Almeida Neves Delgado, a história política caracteriza-

se por construir uma teia tecida por heterogêneas realidades. Os sujeitos construtores da 

história política são diversos e representa interesses plurais próprios a realidade humana. São 

sujeitos mulheres e homens que escolheram a vida pública como profissão ou se inserem nas 

lutas sociais como militância sendo sujeitos coletivos institucionais, como organização 

política e partidos reunindo pessoas de projetos comuns ainda que somente no terreno da 

teoria. (DELGADO,2003:129). 

              Para Kátia Azevedo, “apesar das dificuldades da vendagem não apenas pela 

repressão, como também pelas precárias condições sócio-econômicas da região nordeste. O 

Mutirão foi decisivo, ainda que sua periodicidade fosse irregular, que houvesse interrupções 

ou brigas dos grupos que o faziam, da asfixia dos anunciantes, das dificuldades de impressão, 

era a voz dissonante, por ser o primeiro e único jornal alternativo na época da ditadura militar 
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no Ceará. Kátia afirma ainda que seja nesse clima, que aparece no Ceará o jornal alternativo 

Mutirão à véspera da abertura que trouxe a anistia, os novos partidos, o fim da censura 

prévia.” (AZEVEDO, 2002:38,39)  

           É importante indicar aqui a particularidade desta fonte e o lugar que ocupa nesta 

pesquisa, pois o Mutirão colocava-se como porta-voz do Movimento pela Anistia do Ceará. O 

Mutirão insere-se nesse processo, com parte da imprensa alternativa dos anos 1970, no 

momento em que havia necessidade da criação dos próprios canais de expressão de grupos de 

intelectuais e militantes de partidos políticos, progressistas e dos movimentos populares de 

bairro. O Mutirão representava os interesses do P.C.do B.            (Partido Comunista do 

Brasil).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

           Na presente pesquisa chegamos a resultados que nos permitiu pensar e questionar a 

propaganda, os símbolos que eram empregados pelos sujeitos do Movimento Pela Anistia 

Política. Elementos do imaginário feminino aprovado e disseminado pelo regime militar. 

Como já foi mencionado a mulher que age como defensora do lar e da família brasileira que 

atua contrária a conflitos e rupturas.São elementos desse cenário, desse jogo a restrição a 

participação de homens no MFPA-CE, para não chamar a atenção dos militares, já que as 

reuniões e encontros das mulheres  eram em sua maioria realizados em locais públicos e eram 

vigiados e a negação de qualquer vínculo político- partidário (no início do movimento).A 

participação de homens na luta pela anistia política somente com a criação do CBA (Comitê 

Brasileiro de Anistia). 

            Diante dessas informações podemos levantar a seguinte pergunta; Em que se pautava a 

direção do jornal alternativo para publicar noticias longas e específicas? Mesmo sabendo que 

sua estrutura, capital, tiragem eram menores em relação aos veículos da chamada “grande 

imprensa”. Os jornais de grande circulação procuravam ignorar o assunto realmente por causa 

da censura? Ou era por medo das ações dos militares que em muitos casos eram violentas? Ou 

seria porque a maior parte dos canais de comunicação, imprensa falada e escrita estavam sob 

o controle de segmentos da elite, que em grande parte apoiavam e financiavam o golpe civil-

militar e estavam sendo coniventes com a sonegação de informação que de certo modo, iriam 

fortalecer a luta por uma verdadeira anistia, já que nesse período de estudo o tempo das 

incertezas era grande, ninguém sabia se vinha e como seria esse processo de uma Anistia 

Ampla, Geral e Irrestrita.   
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             Portanto, ainda com relação a presente pesquisa faremos uma analise de farta 

documentação como IPMs. (Inquéritos Políticas Militares, Fichas de enquadramento criminal, 

Documentos da DOPS, Delegacia de Ordem e Política social, Documentos do Instituto de 

Identificação, Ofícios, Laudo de Perícia do IML (Instituto Médico Legal), Prontuários de 

autuação na DOPS (Delegacia de ordem e política social). 

              Diante dessa farta documentação surge o perfil de quem foi preso, destacando qual 

era o segmento social envolvido, profissão, organização a que pertencia, autuação pena de 

prisão onde ficou detido e preso. Com isso temos ainda condições de saber quais eram suas 

leituras e discussões, pensamentos e sentimentos, temores, esperanças, ironias, raivas, 

desespero, mesmo essa documentação sendo anterior a 1979 é importante para o presente 

estudo, pois ajudará a perceber como familiares, amigos, sociedade civil organizada 

participaram da constituição do Movimento pela Anistia Política de 1979, englobando é claro 

o CBA-CE (Comitê Brasileiro de anistia), aqui do Ceará. 
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RESUMO: 

 

O presente trabalho busca estabelecer um entendimento sobre o patrimônio cultural e sua 

relação com o conceito de cultura e meio ambiente. O estudo concentra-se na análise do 

patrimônio cultural material imóvel especialmente a Praça D. Pedro II e o Paço Municipal. 

Estes bens culturais situados no centro histórico de Manaus são tombados pelo IPHAN. Eles 

são representativos do período áureo da borracha em que Manaus vivenciou a sua  belle 

époque. A realização de obras de restauro na Praça D. Pedro II e no Paço Municipal 

ocasionaram a descoberta de achados arqueológicos que correspondem a período pré-colonial. 

Esses achados expõem uma conflituosidade silenciada entre bens e valores culturais ligados à 

cultura indígena e a cultura de influência europeia. A Constituição Federal de 1988 adota a 

diversidade cultural e a democratização da cultura como paradigma para a proteção do 

patrimônio cultural. A ideia de unidade cultural perde centralidade para dar lugar à ideia de 

diversidade cultural. Essa novo paradigma deve ocasionar uma mudança na forma de 

compreender a história e resgatar a memoria dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira. A narrativa histórica da Manaus da belle époque marcada pela prosperidade e 

efervescência cultural que envaidece as elites não é compatível com a cultura indígena. O 

tombamento do centro histórico de Manaus não comtempla a história e a memoria dos povos 

indígenas e evidencia a dificuldade em romper com as ideias de monumentalidade e 

excepcionalidade. 
 

PALAVRAS-CHAVE: 
 

Patrimônio cultural. Conflituosidade. Diversidade cultural. Democratização da cultura. 
 

 
 

RESUMEN: 
 

Este trabajo se trata de establecer una comprensión del patrimonio cultural y su relación con 

el  concepto  de  la  cultura  y  el  medio  ambiente.  El  estudio  se  centra  en  el  análisis  del 

patrimonio cultural inmueble materiales especialmente Plaza D. Pedro II y en el Palacio 

Consistorial en Manaus. Estos bienes culturales situados en el centro en Manaus se enumeran 

por el IPHAN. Son representativos de la época dorada del caucho en Manaus que experimentó 

la belle époque. La realización de trabajos de restauración en la Plaza D. Pedro II y en el 
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Palacio Consistorial llevó al descubrimiento de hallazgos arqueológicos que corresponden al 

periodo pre-colonial. Estos resultados exponen una disputa silenciada entre bienes y valores 

culturales relacionados  con la cultura indígena  y la cultura de la influencia europea.  La 

Constitución de 1988 acepta la diversidad cultural y la democratización de la cultura como un 

paradigma para la protección del patrimonio cultural. La idea de unidad cultural pierde 

centralidad para dejar espacio a la idea de la diversidad cultural. Esto debería conducir a un 

nuevo paradigma en la comprensión de la historia y la memoria de los distintos grupos que 

forman la sociedad brasileña. El relato histórico de las belle époque en Manaus marcados por 

la prosperidad y la efervescencia cultural que las élites engreídos no es compatible con la 

cultura indígena. La preservación del centro histórico en Manaus no es inclusivo de la historia 

y la memoria de los pueblos indígenas y pone de relieve la dificultad de romper la idea de 

monumentalidad y excepcionalidad. 
 

PALABRAS CLAVE: 
 

Patrimonio cultural. Conflictividad. Diversidad cultural. Democratización de la cultura 
 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

 
 

O presente trabalho é fruto da pesquisa realizada durante o mestrado em Direito 

Ambiental na Universidade do Estado do Amazonas – UEA e dos estudos desenvolvidos 

junto ao grupo de pesquisa Patrimônio Cultural e Direito Ambiental. Este trabalho busca 

estabelecer um entendimento sobre o patrimônio cultural, em sua relação com o conceito de 

cultura, e particularmente com o de meio ambiente. Procura, também, considerá-lo a partir de 

uma reflexão que leve em conta os diferentes grupos, valores e usos que o caracterizam, bem 

como os conflitos advindos dessas interações culturais. 
 

O estudo concentra-se na análise do patrimônio cultural material imóvel, ou seja, as 

edificações, os espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e 

os sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 

científico que, segundo o texto constitucional, sejam “portadores de referência à identidade, à 

ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira” (art. 216, CF/88). 
 

O centro da cidade de Manaus, especificamente a Praça D. Pedro II e o Paço Municipal, 

são os bens culturais escolhidos para a análise da relação entre o patrimônio cultural e as 

conflituosidades decorrentes dos processos de interação cultural. A opção por estes bens 

culturais decorre da existência de achados arqueológicos nestes locais que consistem em urnas 

funerárias de período pré-colonial pertencente a povos indígenas, o que indica a influência 

destes na formação da cidade de Manaus. Além disto, o fato da Praça D. Pedro II e do Paço 

Municipal serem objeto de proteção pelo instituto do tombamento levado a efeito pela Lei 

Orgânica  do  Município  de Manaus  –  LOMAN e pelo  Instituto  do  Patrimônio  Histórico 

Artísitico Nacional – IPHAN além de estarem inseridos na zona de interesse histórico 

declarado pela LOMAN. 
 

Todavia, o interesse nestes bens culturais tombados deve-se também a certa 

incompletude dos estudos conduzidos pelo IPHAN no ano de 2010 que durante o processo de 

resgate da memória e da história da cidade de Manaus não deu a devida atenção à presença e 

influência da cultura indígena evidenciada pelos achados arqueológicos, o que se relaciona 

com os conflitos decorrentes dos processos de interação cultural que se sucedem no tempo em 

que o antigo é representado neste estudo pela cultura indígena e suas edificações que numa 

visão europeia são consideradas primitivas e ligadas à barbárie e o novo representado pela
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ideia de civilização  que  desencadeou  um  conjunto  de obras  arquitetônicas  de inspiração 

europeia durante o período da borracha e que se sobrepôs à cultura indígena. 
 

Assim, o objetivo do presente estudo consiste em tentar compreender essas relações 

conflituosas que envolvem o patrimônio cultural relacionando-as aos valores da diversidade 

cultural que emanam da Constituição Federal de 1988. Para atingir referido objetivo foi 

realizada uma pesquisa  documental e bibliográfica em que foi realizada uma  revisão de 

literatura e uma análise do processo administrativo conduzido pelo IPHAN que culminou com 

o tombamento do centro histórico de Manaus. 
 

 
 

2 O PATRIMÔNIO CULTURAL E O MEIO AMBIENTE 
 

 
 

O patrimônio cultural integra o conceito de meio ambiente caracterizando-se como um 

direito fundamental tutelado pelas normas afetas ao direito ambiental e ao desenvolvimento 

sustentável para a construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada. 
 

A tutela dos bens culturais integra a ordenação constitucional da cultura composta por 

um sistema de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira identificados como patrimônio cultural brasileiro. 
 

 
 

O conjunto de bens, praticas sociais, criações materiais ou imateriais de determinada 

nação e que, por sua peculiar condição de estabelecer diálogos temporais e espaciais 

relacionados àquela cultura, servindo de testemunho e de referência às gerações 

presentes e  futuras, constitui valor de  pertença  publica, merecedor de  proteção 

jurídica e fática por parte do Estado (MARCHESAN, 2007, p. 49-50). 
 

 
 

O conceito de meio ambiente inclui os bens naturais e aqueles que são constituídos a 

partir da intervenção humana, dentre os quais se inserem os bens culturais. José Silva (2010, 

p.18) compreende o meio ambiente como “a interação do conjunto de elementos naturais, 

artificiais, e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas 

formas”. 
 

A Constituição Federal de 1988 dedicou uma seção própria para o disciplinamento da 

cultura, inserindo-a no título da Ordem Social, o que nos induz a uma interpretação voltada à 

proteção da cultura como fenômeno social e vetor de emancipação humana (MARCHESAN, 

2007). 
 

O texto constitucional dá um grande passo para a efetivação da tutela do patrimônio 

cultural quando reconhece que o bem cultural possui um valor próprio, sendo desnecessário, 

como dispunha o Decreto-Lei nº 25/1937, qualquer reconhecimento jurídico-institucional para 

que seja reconhecido como tal e merecedor de uma política preservacionista (MARCHESAN, 
2007, p. 54). 

 

A Constituição Federal de 1988 apregoa uma tutela dos bens culturais numa perspectiva 

ambiental quando utiliza a expressão: “[...] tomados individualmente ou em conjunto [...]” 

(art. 216, caput, CF/88) que traduz a própria ideia de meio ambiente. 
 

A Constituição também convoca a comunidade para a promoção e proteção do 

patrimônio cultural brasileiro (art. 216, §1º, da CF/88), mencionando exemplificativamente 

como instrumentos desta tutela o inventário, o registro, a vigilância, o tombamento, a 

desapropriação.
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O disciplinamento constitucional do patrimônio cultural cria-lhe um estatuto próprio 

que o difere do disciplinamento conferido pela legislação patrimonial na seara do direito civil 

e do direito administrativo, sendo necessário buscar em outros ramos do conhecimento a 

consolidação de uma tutela adequada para o patrimônio cultural brasileiro. 
 

Nesta perspectiva é que realizamos nos itens seguintes uma analise do tombamento do 

centro  histórico de Manaus  não  apenas  como  um  instituto  jurídico  que confere  ao  bem 

tombado um regime jurídico próprio, mas também como instituto de proteção da memória que 

precisa refletir a mudança de paradigma realizada pela Constituição Federal de 1988 que 

adota a diversidade cultural e a democratização da cultura como institutos que devem nortear 

a proteção do patrimônio cultural brasileiro. 
 

 
 

3 O TOMBAMENTO DO CENTRO HISTÓRICO DE MANAUS 
 

 
 

Os estudos elaborados pelo IPHAN, voltados para o tombamento do centro histórico de 

Manaus, destacam o processo de desenvolvimento urbano da cidade de Manaus/AM com o 

escopo  de  reratificação  da  área  tombada  para  fins  de  ampliação  e  integração  dos  bens 

tombados anteriormente como o Teatro Amazonas e o Porto Flutuante de Manaus cujo 

tombamento no âmbito federal ocorreu em 1966 e o Mercado Adolpho Lisboa tombado em 

âmbito federal em 1987 que estão localizados no centro histórico de Manaus e também 

abrangidos por esse novo tombamento (IPHAN, 2010, p. 12). 
 

O processo de tombamento do centro histórico de Manaus conduzido pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN foi instaurado em 24 de setembro de 

2010 e registrado junto ao arquivo central deste instituto sob o n. 1.614-T-10, tem como 

objetivo a proteção de bens de valor cultural relacionados ao período da borracha, cujo auge 

deu-se entre 1890 e 1910, ocasionando mudanças urbanas e arquitetônicas com o objetivo de 

torná-la uma cidade moderna na perspectiva europeia e com um traçado urbano específico 

(IPHAN, 2010, p. 12). 
 

A localização de Manaus em meio à floresta amazônica é apontada como um fator que 

faz com que a arquitetura resultante do ciclo da borracha, presente também em outras regiões, 

torne-se peculiar nesta cidade, tornando-a referência urbanística relativamente ao período 

econômico da borracha para todo o país (IPHAN, 2010, p. 13). 
 

O IPHAN apresenta as seguintes premissas norteadoras dos seus estudos: 
 

 
 

[...] as premissas que nortearam os nosso trabalho partem de uma concepção 

urbanística do patrimônio cultural, selecionando elementos passíveis de evocar uma 

visão  da  capital  amazônica como  um  todo,  na  qual  o  patrimônio  público  e  o 

patrimônio privado se inter-relacionem para dar à Manaus um sentido de cidade 

como espaço de memória e trocas sociais (IPHAN, 2010, p. 152). 
 

 
 

A cidade de Manaus chega ao século XXI marcada por transformações decorrentes da 

industrialização   que   desencadeia   um   crescimento   urbano   desordenado,   demolindo   e 

mutilando o patrimônio cultural construído. 
 

O retrato do centro histórico de Manaus no século XXI é apresentado da seguinte forma 

pelo IPHAN:
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[...] porção urbana formada por edificações do período áureo da cidade, alguns bem 

preservados, outros nem tanto, mesclada a edifícios modernos, os quais não primam 

pela preocupação estética ou ajuste de gabaritos com relação ao antigo, lugar no qual 

uma população vinda do  interior instalou-se, entregue a  ocupações informais e 

tomando as ruas com barracas com toda sorte de artigos (IPHAN, 2010, p. 152). 
 

 
 

A  introdução  aos  estudos  elaborados  pelo  IPHAN  para  o  tombamento  do  centro 

histórico de Manaus registra expressamente a preocupação deste instituto em valorizar todas 

as regiões do Brasil por meio de ações de preservação que se reportam a períodos de destaque 

na história nacional (IPHAN, 2010, p. 12). 
 

Atribuir valor a bens culturais implica enfrentar questões como a dualidade entre o 

nacional e o local, o excepcional e o comum, a identidade e a diversidade. Trata-se de 

escolhas que envolvem conflitos de interesses e instrumentos de poder (SENA, 2008, p. s/n). 
 

Os achados arqueológicos sob a praça D. Pedro II e o Paço Municipal são exemplos dos 

conflitos de interesse e dos instrumentos de poder que permeiam a ação protetiva do 

patrimônio cultural. 
 

 
 

4 A PRAÇA D. PEDRO II E O PAÇO MUNICIPAL EM MANAUS: ESPAÇO DE 

CONFLITUOSIDADES ENTRE BENS CULTURAIS 
 

 
 

A Praça D. Pedro II e o edifício do Paço Municipal estão situados um ao lado do outro, 

inclusive quando o Paço Municipal abrigava a sede do governo provincial a Praça D. Pedro II 

tornou-se conhecida como o “jardim do palácio”, tendo inclusive sido erguidos muros em 

torno da praça conforme consta, segundo Mesquita (2006, p. 276), em relatório do presidente 

Alarico José Furtado datado de 7 de março de 1882. 
 

A área aonde se situa a Praça D. Pedro II e o Paço Municipal corresponde a uma das 

mais antigas da cidade, estando inclusive nas proximidades do local aonde se cogita que foi 

erguida em 1669 a fortaleza de São José do Rio Negro que deu origem ao povoado 

denominado Lugar da Barra que se tornou a cidade de Manaus (MESQUITA, 2006, p. 275). 
 

A  Praça  D.  Pedro  II passou  por  reformas  durante  a  administração  do  Governador 

Eduardo Gonçalves Ribeiro (1892-1896), período áureo da borracha marcado pelas obras de 

embelezamento da cidade de Manaus. Em 1894 era anunciada a conclusão dos trabalhos de 

reforma da Praça D. Pedro II, que passou a denominar-se Praça da República em homenagem 

a Proclamação da República Brasileira ocorrida em 15 de novembro 1889. 
 

 
 

O jardim da praça da República havia sido aberto ao publico em janeiro daquele 

mesmo ano e, além de achar-se fartamente provido de grande numero de plantas e 

flores raras, dispostas com gosto e arte, tinha em sua parte central uma sumptuosa 

fonte de bronze e dispersos pelo jardim outros adornos destinados a proporcionar 

aos visitantes as preciosas comodidades (MESQUITA, 2006, p. 276). 
 

 
 

Segundo Mesquita (2006, p. 276), a Praça D. Pedro II até os primeiros anos do século 

XX era uma das mais importantes da cidade de Manaus com uma programação musical que 

atraia a atenção da elite da época.
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A crise da borracha, no entanto, mudou esse cenário de forma que o centro antigo da 

cidade de Manaus perdeu importância. A Praça D. Pedro II deixou de ser ponto de referência 

e tornou-se um espaço marcado pela prostituição e pela presença de moradores de rua. O 

Hotel Cassina, situado no entorno da Praça D. Pedro II, transforma-se no “Cabaré Chinelo” 

cujo prédio atualmente encontra-se abandonado e deteriorado (FREIRE, 2005, p. 4). 
 

O município de Manaus visando à revitalização do centro antigo da cidade adere ao 
Programa   de   Preservação   do   Patrimônio   Histórico   e   Cultural   Urbano   –   Programa 
Monumenta

1  
e passa a receber recursos financeiros do governo federal para a transformação 

do Paço Municipal num museu e para a restauração da Praça D. Pedro II. 
 

A realização de obras de restauro na Praça D. Pedro II e no Edifício do Paço Municipal 

que foram iniciadas no ano de 2003 pelo município de Manaus com o apoio do Programa 

Monumenta ocasionou a descoberta de achados arqueológicos neste sítio. 
 

Os achados arqueológicos remontam ao período pré-colonial e entre os mesmos existem 

três urnas funerárias que se encontram sob a guarda do Museu Amazônico da Universidade 

Federal do Amazonas através da assinatura do Termo de Guarda n° 01/2003 celebrado entre 

este museu e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN em que o 

Museu Amazônico obrigou-se a guardar o material recebido em boas condições de segurança, 

iluminação e ventilação, bem como manter tais bens acessíveis a visitação pública. 
 

Os achados arqueológicos no sítio “Manaus”, especialmente as urnas funerárias, 

desencadearam uma série de debates envolvendo vários órgãos públicos como Ministério da 

Cultura, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, Advocacia-Geral da 

União  –  AGU,  Ministério  Público  Federal  –  MPF,  Município  de  Manaus,  Fundação 

Municipal de Turismo – MANAUSTUR e Comunidades Indígenas com relação à destinação 

e proteção destes achados arqueológicos, gerando uma ação judicial que tramita perante a 7ª 

Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas registrada sob o número 2004.32.00.001949-2 

e um inquérito policial perante a Polícia Federal registrado sob o numero IPL 218/2004. 
 

A relevância destes achados arqueológicos para a cidade de Manaus e para as 
comunidades indígenas foi ressaltada pelo instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional - IPHAN em comunicação oficial dirigida a Advocacia-Geral da União - AGU

2
: 

 

 
 

Finalmente, queremos ressaltar a importância que esta Superintendência percebe na 

musealização in situ do material encontrado lado a lado com os achados de 2003, 

todos pertencentes ao  mesmo sitio arqueológico. Uma exposição nestes termos, 

guardando a memória viva dos sepultamentos encontrados no próprio lugar dos 

achados, associada aos vestígios encontrados durante as escavações ocorridas na 

Praça Dom Pedro II em 2003, será um fato de extrema relevância, não só para a 

cidade de Manaus, que se reencontrará ali com seu passado pré-colonial, mas para as 

próprias comunidades indígenas, valorizando seu patrimônio cultural e sua presença 

na  história  do  povoamento  do  sitio  onde  hoje  existe  a  cidade  de  Manaus, 

contribuindo de forma decisiva para o resgate da presença indígena na história do 

Amazonas. 
 

 
 
 
 
 

1 Informações sobre o Programa Monumenta como histórico, objetivos, ações e projetos podem ser obtidos no 

sitio do referido programa no endereço eletrônico: www.monumenta.gov.br. 
2  

Oficio n° 166/2008/Iphan/AM/RR, datado de 29 de julho de 2008, subscrito pelo Superintendente Regional 
Substituto  do  IPHAN/AM/RR.  Este  documento  pode  ser  consultado  nos  autos  do  processo  judicial  n° 

2004.32.00.001949-2 que tramita perante a 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas.

http://www.monumenta.gov.br/
http://www.monumenta.gov.br/
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A Praça D. Pedro II e o edifício do Paço Municipal encontram-se abrangidos pelo 

tombamento do centro antigo de Manaus promovido pelo artigo 342 da Lei Orgânica do 

Município de Manaus – LOMAN desde a sua promulgação em 5 de abril de 1990, que, 

igualmente, insere-se na definição e delimitação que a LOMAN estabeleceu no artigo 235 

para o Sitio Histórico de Manaus. 
 

O tombamento do conjunto arquitetônico denominado de centro histórico de Manaus 
realizado pelo IPHAN através do processo de tombamento nº 1.614-T-10

3 
instaurado em 2010 

e que conferiu proteção aos bens de valor cultural referente ao período histórico denominado 
de “ciclo da borracha” em razão do seu elevado valor histórico, arquitetônico, urbanístico e 
paisagístico também engloba a Praça D. Pedro II e o edifício do Paço Municipal. 

 

O ciclo da borracha, considerado por Souza (2009, p. 236) como um dos ciclos 

econômicos do Brasil mais efêmeros, teve o seu auge entre 1890 e 1910 (MESQUITA, 2006, 

p. 145). Trata-se de uma atividade econômica de base extrativista cuja matéria prima é o látex 

extraído  da  seringueira  e  que  logo  despertou  o  interesse  das  indústrias  da  Europa  e  da 

América do Norte pelas várias possibilidades de aproveitamento industrial. 
 

O interesse da indústria europeia e norte americana pela borracha fez aumentar 

vertiginosamente as exportações deste produto, possibilitando o surgimento de uma elite com 

anseios de transformar Manaus numa cidade moderna e cosmopolita. Com isso, foram 

realizadas obras de embelezamento da cidade segundo os padrões europeus. 
 

As obras de embelezamento e modernização da cidade de Manaus que remontam ao 

período da borracha são objeto de proteção pela LOMAN e pelo IPHAN através do 

tombamento que consiste num instituto jurídico previsto no Decreto-Lei nº 25/1937 que 

submete os bens tombados a um regime jurídico especial, conferindo ao poder público meio 

de protegê-los de ações danosas. 
 

Todavia, os achados arqueológicos demonstram que a história da cidade de Manaus 

remonta a período bem anterior aquele que se pretende preservar com o tombamento do 

centro histórico de Manaus, bem como que existiram outros sujeitos, os povos indígenas, que 

participaram da formação da cidade de Manaus e foram também enterrados por ela. 
 

Esses achados, no entanto, não correspondem ao período da borracha, mas se referem ao 

período pré-colonial e não se enquadram neste passado selecionado pelo tombamento do 

centro histórico e do centro antigo de Manaus que abrange a Praça D. Pedro II e o edifício do 

Paço Municipal. 
 

As intervenções urbanas de embelezamento realizadas na cidade de Manaus no período 

da borracha inspiradas em padrões e valores da cultura europeia como demonstra o trabalho 

de Mesquita (2006, p. 142) eram incompatíveis com as tradições de origem indígena. 
 

Segundo Neves e Costa (2008), a existência de um sítio arqueológico no espaço 

correspondente atualmente a Praça D. Pedro II e ao Paço Municipal já era conhecida desde o 

século XIX. A existência de registros em gravuras representando várias urnas funerárias 

aflorando  em  um  sítio  arqueológico  nos  limites  da  cidade  de  Manaus  a  época  seriam 

evidências desde conhecimento (MARCOY, 2001). 
 

As obras de embelezamento da Praça D. Pedro II realizadas durante o governo de 

Eduardo Gonçalves Ribeiro (1892-1896), segundo o historiador Agnello Bittencourt citado 

por Mesquita (2006, p. 276), também já tinha descoberto uma grande quantidade de urnas 

funerárias indígenas quando do nivelamento das ruas em torno da praça. 
 

 
3 

Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 22 nov. 2010, n. 222, Seção 3, p. 18.
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A pesquisa arqueológica realizada entre 1955 e 1961 por Peter Paul Hilbert
4
, segundo 

Neves e Costa (2008), cominou com achados arqueológicos desde este período na Praça D. 

Pedro II que consistiam, também, em urnas funerárias e cerâmicas. 
 

A cultura dos povos indígenas sofreu transformações e mutilações no processo histórico 

de formação da cidade de Manaus, mas seus vestígios permaneceram sob a cidade da borracha 

que optou por esquecer suas origens indígenas. 

A Manaus atual construída com os estímulos proporcionados pela Zona Franca
5
, ao 

resgatar a história da Manaus construída durante o ciclo da borracha através do restauro do 

patrimônio cultural representativo deste período, contraditoriamente, se reencontra com o seu 

passado indígena que tanto se esforçou para esconder. 
 

O patrimônio é uma categoria ambígua que se situa entre o passado e o presente, 

podendo, segundo Gonçalves (2005, p. 20), ser utilizado como forma de comunicação criativa 

entre essas dimensões. Todavia, ressalta referido autor que “se por um lado construímos 

intencionalmente o passado, este, por sua vez, incontrolavelmente se insinua, à nossa inteira 

revelia, em nossas práticas e representações”. 
 

Neste sentido, a identificação do sítio arqueológico denominado “Manaus”, sob a Praça 

D. Pedro II e o edifício do Paço Municipal, chegando a Rua Tamandaré no centro da cidade 

de Manaus é um exemplo da impossibilidade de se controlar o passado. 
 

Com efeito, a partir destes achados arqueológicos é necessário reescrever a história 

restabelecendo uma nova comunicação criativa entre esse passado esquecido que se insinua 

através das urnas funerárias e o presente para que haja o resgate da história da cidade de 

Manaus. 
 

Trata-se de uma medida de interesse coletivo, pois contribuirá para a reformulação da 

identidade manauara através do resgate da memoria e da história dos povos que no passado, 

antes mesmo da chegada do europeu já habitava esta região. 
 

Este  resgate  histórico  interessa  principalmente  aos  povos  indígenas  que  poderão 

desvelar seu papel na formação da cidade de Manaus, mas, também, conhecer a própria 

história do seu povo que foi transformada e apagada durante o processo de interação cultural 

estabelecido durante a formação da cidade de Manaus. 
 

Os estudos desenvolvidos pelo IPHAN para o tombamento do centro histórico de 

Manaus que inclui também a Praça D. Pedro II e o edifício do Paço Municipal, local aonde 

foram localizados os achados arqueológicos, deveriam ter enfrentado algumas destas questões 

para buscar desvelar como se deu a interação entre a cultura dos povos indígenas e a cultura 

de inspiração europeia e a influência daquela para a formação da cidade de Manaus. 
 

Todavia,  este  enfrentamento  não  ocorreu  e o  tópico  seguinte que  busca analisar  a 

relação entre patrimônio e diversidade cultural, bem como a proteção do patrimônio cultural 

no Brasil poderá auxiliar na compreensão desta omissão dos estudos realizados pelo IPHAN 

para o tombamento do centro histórico de Manaus. 
 

 
 

4  
Peter Paul Hilbert (1914-1989) foi arqueólogo do Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém, e entre 1948 e 

1961 pesquisou no médio rio Amazonas (HILBERT, 2009).  . 
5  

O modelo Zona Franca de Manaus foi criado pela Lei n° 3.173, de 06 de junho de 1957, posteriormente, 
reformulado e ampliado pelo Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967 tem como objetivo o 
desenvolvimento do interior da Amazônia através da criação de uma área de livre comércio de importação e 
exportação com incentivos fiscais para estimular a instalação de centros industriais, comercial e agropecuário 
para viabilizar o desenvolvimento da região que se encontrava economicamente debilitada em virtude da crise da 
borracha.
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5 PATRIMONIO E DIVERSIDADE CULTURAL 
 

 
 

A proteção do patrimônio cultural no Brasil inicia-se de forma institucionalizada no 
governo Getúlio Vargas

6
. Esta proteção é norteada num primeiro momento pela ideia de 

unidade nacional e por uma práxis preservacionista sustentada no discurso da perda, ou seja, 
na existência de um processo de destruição contínuo dos objetos e instituições representativos 
de  uma  cultura.  Este  discurso  justifica  então  a  ação  do  poder  público  na  proteção  do 
patrimônio cultural através do resgate, da restauração e da preservação dos bens de valor 
cultural. 

 

Essa  práxis  preservacionista  do  patrimônio  cultural  norteia-se  segundo  Gonçalves 

(2002, p. 23), por uma concepção moderna de história que se apresenta como “um processo 

inexorável de destruição, em que valores, instituições e objetos associados a uma “cultura”, 

“tradição”, “identidade” ou “memória” nacional tendem a se perder”. 
 

Ainda segundo Gonçalves (2002, p. 23), essa concepção produz um enquadramento 

mítico do processo histórico ao equacioná-lo em termos absolutos à destruição e 

homogeneização do passado e da cultura. Assim, o presente visto como um processo contínuo 

de perda legitima as práticas de apropriação e preservação histórica do patrimônio cultural. 
 

Nos  discursos  sobre  patrimônio  cultural  a  noção  de  perda  se  apresenta,  segundo 

Gonçalves (2002, p. 24) como: 
 

 
 

[...] uma imagem por meio da qual as diferenças e a fragmentação são colocadas 

para fora das práticas de apropriação, como algo que lhes é totalmente externo. 

Operando desse modo, esses discursos asseguram que o objeto principal dessas 

práticas, a cultura nacional ou o “patrimônio cultural”, permaneçam ilusoriamente 

como algo coerente, íntegro e idêntico a si mesmo. 
 

 
 

A noção de apropriação relacionada ao patrimônio cultural consiste numa atitude de 

poder e controle sobre o objeto da apropriação e implica, também, num processo de 

transformação de um conjunto de diferenças em identidade. 
 

 
 

Apropriar-se é  sinônimo  de  preservação e  definição de  uma  identidade, o  que 

significa dizer, no plano das narrativas nacionais, que uma nação torna-se o que ela é 

na medida em que se apropria do seu patrimônio. Em outras palavras, as práticas de 

apropriação e colecionamento são entendidas como um esforço no sentido de 

restabelecer ou defender a continuidade e a integridade do que define a identidade e 

a memória nacional (GONÇALVES, 2002, p. 24). 
 

 
 

O discurso preservacionista de apropriação que se opõe ao discurso da perda é segundo 

Gonçalves (2002, p. 23-24), paradoxalmente, o mesmo que o produz, sendo os efeitos em 
 

 
 
 

6 
O período do governo Vargas é relevante pela intensa atuação no tombamento de bens de valor cultural, pela 

edição do Decreto-Lei nº 25/1937 e pela criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

SPHAN em 1937, pela Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937. Em 1946, o SPHAN passa a denominar-se 

Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – DPHAN. Em 1970, é transformado em Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN.
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termos de práxis uma atividade infindável de resgate, restauração e preservação para a 

manutenção da continuidade da situação originária. 
 

Com isso, a nação é concebida como algo ahistórico. Como uma entidade não 

contraditória dotada de estabilidade e perenidade que encontra nas normas do direito um 

instrumentário  para  a  efetivação  da  práxis  preservacionista  do  patrimônio  cultural  e 

construção da nação. 
 

A  atuação  do  Estado  brasileiro  na  proteção  do  patrimônio  cultural  registra  dois 
momentos históricos distintos nesta práxis preservacionista. Um primeiro momento marcado 
pela ideia de unidade cultural, ou seja, a ideia de uma cultura nacional que é representada pelo 
patrimônio cultural ligado aos valores da classe dominante da época e que tende a exortar os 
seus próprios feitos pela construção de heróis nacionais, pelas grandes obras de arte dotadas 
de uma beleza excepcional

7
. É num segundo momento, no entanto, que se consolida no plano 

normativo com a Constituição Federal de 1988 a ideia de diversidade cultural, em que o 
patrimônio cultural a ser protegido deve ser aquele que seja representativo dos valores de cada 
grupo social formador da sociedade brasileira. 

 

O postulado da unidade do homem cuja origem advém das ideias iluministas apresenta- 

se como outro ponto desta questão, cuja dificuldade é pensar a diversidade na unidade. 

Segundo Cuche (2002, p. 33-34) esta questão foi abordada sob duas perspectivas: uma que 

privilegia a unidade em detrimento da diversidade, concebida como temporária segundo a 

lógica evolucionista; a outra que privilegia a diversidade através do esforço de demonstrar que 

ela não é contrária à unidade do homem. 
 

Com efeito, a análise da Constituição Federal de 1988 evidencia a adoção pelo 

ordenamento jurídico pátrio da ideia de diversidade cultural e a necessidade do poder público 

na proteção do patrimônio cultural promover uma mudança de paradigma para desvincular-se 

da estética oficial baseada unicamente na ideia de excepcionalidade e monumentalidade para 

ligar-se a ideia de democratização cultural em que “os valores de referência não estão ligados 

ao belo ou ao excepcional, mas ao que é relevante para os grupos formadores da sociedade 

brasileira” (SOARES, 2009, p. 45). 
 

A seleção dos bens culturais integrantes do patrimônio cultural brasileiro deixa de ter os 

atributos da excepcionalidade e da monumentalidade como os únicos capazes de portar a ideia 

de referência cultural. Abre-se, portanto, no campo jurídico através da Constituição Federal de 

1988 um espaço para a seleção de bens culturais relacionados ao cotidiano através de um 

processo de democratização da estética consubstanciado na norma constitucional que confere 

proteção a diversidade cultural. 
 

As diversas culturas dos grupos formadores da sociedade brasileira estão em constante 

interação social e cultural. Todavia, as interações culturais dão-se de forma hierarquizada 

como consequência da hierarquia social presente nas relações sociais e do fato de que as 

culturas não possuem uma existência independente umas das outras. 
 

 
 

Pensar que não há hierarquia entre as culturas seria supor que as culturas existem 

independentemente umas das outras, sem relação umas com as outras, o que não 

corresponde à realidade. Se todas as culturas merecem a mesma atenção e o mesmo 

interesse por parte do pesquisador, isto não leva a conclusão de que todas elas são 
 

 
7 

No caso, a arquitetura do período colonial foi escolhida para representar as origens da nação, a Inconfidência 

Mineira considerada como marco na origem da nacionalidade e as obras de Aleijadinho consideradas expressão 

da arte barroca brasileira (CHUVA, 2011, p. 45).
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socialmente  reconhecidas  como  de  mesmo  valor.  Não  se  pode  passar  de  um 

principio metodológico a um julgamento de valor (CUCHE, 2002, p. 143-144). 
 

 
 

Com efeito, os bens de valor cultural que vão compor o patrimônio cultural brasileiro 

estão envoltos por estas relações hierarquizadas que são também conflituosas quando oriundas 

de uma situação de tensão e violência entre os grupos sociais que dominam e os que são 

dominados. 
 

A atribuição de valor a um bem cultural conferindo-lhe status de patrimônio cultural 

consiste na própria construção de uma determinada história, identidade e memória. E esta 

construção implica no apagamento de outras histórias, identidades e memórias conforme 

ocorreu com os povos indígenas relativamente ao tombamento do centro histórico de Manaus 

e os achados arqueológicos na Praça D. Pedro II e no Paço Municipal. 
 

A proteção do patrimônio cultural segundo o paradigma da diversidade cultural 

normatizado  pela  Constituição  Federal  de  1988  não  pode  mais  privilegiar  unicamente  a 

cultura  dominante,  mas  deve  promover  a  proteção  jurídica  pelos  diversos  institutos  de 

proteção e acautelamento atentando-se ao que é relevante aos diversos grupos formadores da 

sociedade brasileira. 
 

A Constituição Federal de 1988 ao contemplar a noção de diferença que impregna o 

paradigma da diversidade cultural e norteia a construção da identidade nacional funciona 

como  o  marco  divisor  entre  dois  momentos  da  atuação  protetiva  do  IPHAN  sobre  o 

patrimônio cultural. A ideia de unidade cultural perde centralidade para dar lugar à ideia de 

diversidade cultural. 
 

Todavia, o paradigma da diversidade cultural voltado para nortear a atuação protetiva 

dos órgãos oficiais de proteção do patrimônio cultural ainda se encontra mais desenvolvido no 

plano  teórico  do  que  no  plano  concreto  da  ação  protetiva,  especialmente,  quando  se 

confrontam num mesmo espaço bens de valor cultural pertencente a épocas distintas e a 

culturas distintas como ocorre com os achados arqueológicos pertencente ao período pré- 

colonial que foram encontrados sob a Praça D. Pedro II e o Paço Municipal que não se 

enquadram ao período da borracha testemunhado por estas edificações. 
 

A solução conferida pelo IPHAN no processo de tombamento do centro histórico de 

Manaus foi ignorar solenemente estes acontecimentos históricos, relegando-os a um plano 

secundário sob o argumento de que preservar o patrimônio cultural referente ao período da 

borracha, também, implica na preservação dos achados arqueológicos presentes sob a Praça 

D. Pedro II e o Paço Municipal (IPHAN, 2010, p. 10). 
 

Com isso, a história, a identidade e a memoria da cidade de Manaus, mas especialmente 

dos povos indígenas é novamente soterrada, não mais por areia e cal, mas por procedimentos 

administrativos conduzidos por órgãos oficiais de memória que ainda não conseguiram se 

desvencilhar totalmente de uma estética oficial que prima pela monumentalidade e 

excepcionalidade dos bens culturais, bem como pelo fato dos achados arqueológicos não 

conseguirem  se  adequar  à  noção  de  apropriação  que  visa  transformar  diferenças  em 

identidade, pois a cidade de Manaus já possui uma identidade artificializada para o período da 
borracha conhecido como belle époque

8 
incompatível, segundo os valores da época que estão 

sendo replicados para o presente, com a cultura indígena. 
 

 
 
 

8 
A belle époque Manauara foi vivenciada, segundo Mesquita (2006, p. 141) na primeira década do século XX 

quando foi possível usufruir dos melhoramentos realizados na cidade com os recursos obtidos pela extração da
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A presença desta estética oficial é tão forte na condução dos trabalhos de proteção do 

patrimônio cultural que o IPHAN não conseguiu lidar com a sobreposição de bens detentores 

de valor cultural pertencentes a períodos históricos diferentes, mas que interagiram no curso 

da história para a  formação da cidade de Manaus. 
 

Os bens culturais ligados aos povos indígenas sucumbiram tanto no passado, quando no 

presente, pois historicamente foram tratados como inconciliáveis com os valores culturais 

europeus concebidos como o ideal de civilização contrapondo-se a ideia de barbárie 

relacionada à cultura indígena. 
 

 
 

CONCLUSÃO 
 

 
 

As ações efetivas dos órgãos oficiais de proteção do patrimônio cultural estão aquém 

dos discursos construídos sob a perspectiva da diversidade cultural. Todavia, marca o inicio 

de um processo de mudança que se estabeleceu definitivamente com a Constituição Federal 

de 1988 e que deve ser marcado por um constante e intenso diálogo com a sociedade para a 

compreensão das razões da ação protetiva. 
 

O diálogo  entre  os  órgãos  oficiais  de  proteção  e a sociedade,  com  a  mudança de 

paradigma  para  contemplar  a  diversidade  cultural,  deve  ser  intensificado,  pois  os  bens 

culturais que a ação protetiva visa resguardar não possuem somente os apelos de 

excepcionalidade e grandiosidade, não se relacionam mais aos feitos heroicos de 

personalidades da história. A ação protetiva visa também proteger a historia e a memoria de 

uma cultura produzida por pessoas anônimas, mas que são portadoras de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. 
 

A mudança no paradigma da proteção do patrimônio cultural é também uma mudança 

na forma de compreender a história que não é feita apenas pelos grandes heróis da nação, mas 

por pessoas comuns, cotidianamente, através dos seus modos de criar, fazer e viver. 
 

O tombamento do centro histórico de Manaus e sua relação com a Praça D. Pedro II o 

Paço Municipal e os achados arqueológicos demonstram a dificuldade em romper com a 

construção de um patrimônio cultural baseada nas ideias de monumentalidade e 

excepcionalidade, bem como expõe a partir de um olhar critico um conflito silencioso entre 

valores culturais ligados à cultura indígena e a cultura de influência europeia considerados 

inconciliáveis no passado, que estão se perpetuando no presente pela proteção e reprodução 

no imaginário coletivo unicamente dos bens relacionados ao período da belle époque 

caracterizado pela realização de transformações urbanas na cidade de Manaus voltadas para o 

seu embelezamento segundo os padrões europeus cujo principal marco desta época é a 

construção do Teatro Amazonas que segundo Mesquita (2006, p. 205-206) é a obra 

arquitetônica mais significativa do período áureo da borracha e dos ideais da belle époque 

possuindo uma importância simbólica por representar a “vitória do homem sobre a selva, a 

prosperidade financeira e a pretensa efervescência artístico-cultural” da época. 
 

A selva corresponde ao índio e a cultura indígena que foi soterrada no passado pelas 

obras de embelezamento da cidade de Manaus, e que no presente apenas conseguiu uma 

singela menção nos estudos realizados pelo IPHAN para o tombamento do centro histórico de 

Manaus. 
 

 
 

borracha.  Segundo  Souza  (2009,  p.  262),  Manaus  mergulhou  de  “corpo  e  alma  na  franca  camaradagem 

dispendiosa da belle époque” experimentando o internacionalismo e a irresponsabilidade burguesa deste período.
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Além disso, o resgate da historia da participação dos povos indígenas na formação da 

cidade de Manaus traz o inconveniente de ter que enfrentar o questionamento sobre por que a 

Praça D. Pedro II e o Paço Municipal foram construídos sob um cemitério indígena. 
 

Com isso, a identidade construída para a cidade de Manaus baseada na belle époque 

através da noção de apropriação relacionada ao patrimônio cultural certamente deverá ser 

repensada, e certamente reformulada para contemplar todos os sujeitos que participaram da 

formação da cidade de Manaus. 
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A efetividade da tutela do patrimônio cultural brasileiro e o instituto 

municipal dos Imóveis Especiais de Preservação. 
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compensações. 2.3 Transferência do direito de construir. 2.4 Efetividade  do  regime dos  

imóveis  especiais  de  preservação na  preservação  de bens culturais. Considerações finais. 

 

 

“Não importam quais sejam os direitos de propriedade, a destruição de um prédio histórico e 

monumental não deve ser permitida a esses ignóbeis especuladores cujo interesse os cega para 

honra. [...] Há duas coisas num edifício: seu uso e sua beleza. Seu uso pertence ao 

proprietário, sua beleza a todo o mundo; destruí-lo é, portanto, extrapolar o que é direito”.  

(Victor Hugo) 

 

RESUMO 

Pode-se afirmar que o presente trabalho pretende apresentar como modelo de acautelamento 

do patrimônio cultural o regime jurídico dos Imóveis Especiais de Preservação, dada a sua 

eficácia na conjugação do interesse público em preservar e dos interesses privados dos 

proprietários dos bens preservados. O patrimônio cultural é formado a partir dos elementos, 

materiais e imateriais, fruto da criação e intervenção humana em sua integração com o meio 

ambiente, na qual ficam impressas as marcas do momento histórico e social de seus estágios 

evolutivos, daí a importância de sua preservação para conservação do desdobramento 

simbólico da identidade cultural de um povo. Dentre os componentes do patrimônio cultural, 

são tomados como objeto de estudo os imóveis urbanos como parâmetro da análise de eficácia 

social e normativa dos principais instrumentos jurídicos de preservação do patrimônio 

cultural, face a dificuldade em equacionar o interesse público ao particular, refletido na livre 

disposição de seu direito de propriedade sobre esse tipo de bens. O tombamento é tomado 

como o principal instituto jurídico de preservação do patrimônio cultural no âmbito federal, 

contudo, resta ineficaz quanto aos seus resultados práticos, em razão da amplitude das 

obrigações sobre os proprietários e do caráter autoritário de suas imposições. É, então, 

proposto como instrumento equalizador dos interesses difusos entre o Poder Público e os 

                                                           
1
 Advogada; Doutoranda em Direito pela UFPE; Professora na Faculdade Boa Viagem - FBV e Estagiária 

Docente na UFPE, nas Disciplinas de Direito Administrativo e Direito Administrativo Econômico. Tem 

experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Público, especialmente nos ramos do Direito 

Administrativo, Regulatório e Econômico. Graduada em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco 

(2008); Foi Conciliadora Federal (2009-2010), Assessora Jurídica Concursada do Estado de Pernambuco (2010-

2011); Especialista em Direito Administrativo pela UFPE (2010); Mestra em Direito pela UFPE (2012). 

 Endereço Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1731631308720408 



 

ISSN-e: 2316-9982 

particulares, o regime municipal dos Imóveis Especiais de Preservação, aplicável na cidade do 

Recife, na preservação de imóveis considerados de importância cultural para a localidade, 

mediante a concessão de estímulos e compensações aos proprietários, na qual se destaca a 

possibilidade da transferência do direito de construir inerente ao potencial construtivo do 

imóvel, conforme o permissivo legal do Estatuto da Cidade, sendo forçoso concluir que a 

maneira, juridicamente, mais eficaz de preservação de bens culturais, dessa espécie, é a 

aplicação de instrumentos normativos elaborados pelos municípios, conforme o interesse local 

de preservação.   

    

Palavras-chave: Preservação do patrimônio histórico. Tombamento. Imóveis especiais   

                           de preservação. 

 

RESUMEN 

 

Se puede afirmar que el presente trabajo demuestra que la declaración del modelo de 

precaución el régimen jurídico de los Inmuebles Especiales de Preservación, dada su eficacia 

en la conjugación del interés público en preservar y de los intereses privados de los 

propietarios de los bienes preservados. El patrimonio cultural se forma a partir de los 

elementos, materiales e inmateriales, fruto de la creación e intervención humana en su 

integración como el medio ambiente, en la cual quedan impresas las huellas del momento 

histórico y social de sus etapas evolutivas, de ahí la importancia de su preservación para la 

conservación del desdoblamiento simbólico de la identidad cultural de un pueblo. Entre los 

componentes del patrimonio cultural, se toman como objeto de estudio los inmuebles urbanos 

como parámetro del análisis de eficacia social y normativa de los principales instrumentos 

jurídicos de preservación del patrimonio cultural, con vistas a la dificultad en coadunar el 

interés público al privado, reflejado en la libre disposición de su derecho de propiedad sobre 

ese tipo de bienes. La declaración de patrimonio se toma como el principal instituto jurídico 

de preservación del patrimonio cultural en el ámbito federal, sin embargo, se vuelve ineficaz 

cuanto a sus resultados prácticos, debido a la amplitud de las obligaciones sobre los 

propietarios y del carácter autoritario de sus imposiciones. Entonces, se propone como 

instrumento ecualizador de los intereses difusos entre el Poder Público y los privados, el 

régimen municipal de los Inmuebles Especiales de Preservación, aplicable en la ciudad de 

Recife, en la preservación de inmuebles considerados de importancia cultural para la 

ubicación, mediante la concesión de estímulos y compensaciones a los propietarios, en la cual 

se destaca la posibilidad de la transferencia del derecho de construir inherente al potencial 

constructivo del inmueble, conforme el permiso legal del Estatuto de la Ciudad, siendo 

forzoso concluir que la manera, jurídicamente, más eficaz de preservación de bienes 

culturales, de esa especie, es la aplicación de instrumentos normativos elaborados por los 

municipios, conforme el interés local de preservación.   

    

Palabras clave: Preservación del patrimonio histórico. Declaración de patrimonio. Inmuebles 

especiales de preservación. 
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INTRODUÇÃO 

 

O patrimônio cultural corresponde ao conjunto de bens, tangíveis ou não, decorrentes 

da ação humana sobre o meio em sua escala evolutiva, na qual podem traduzir-se seus 

diversos estágios civilizatórios, refletindo alguma das vertentes do grande prisma cultural da 

sociedade. A preservação desse patrimônio implica a conservação dos desdobramentos 

simbólicos incidentes sobre os bens e valores incorporados ao esteio da sociedade, visando a 

permanência e identificação cultural dos povos.   

Dentre os componentes do acervo do patrimônio cultural de um povo destacam-se os 

bens imóveis urbanos, por melhor refletir os estágios evolutivos da organização e densificação 

dos povos em conglomerados, ao qual se convencionou denominar “cidade”. Nessa 

perspectiva, percebemos o fundamento da dificuldade, em tempos contemporâneos, de 

equacionar a preservação de bens culturais ao desenvolvimento humano e a densificação 

urbana. Esta problemática é tomada como marca preponderante no presente estudo, que 

procura analisar e apontar meios mais eficazes de salvaguardar os bens componentes do 

patrimônio cultural sem que isto venha a representar um obstáculo às mutações do ambiente 

urbano, decorrentes do crescimento econômico e social. 

Destarte, o presente trabalho tem como escopo a análise, sob a ótica do direito, 

acerca dos meios juridicamente admitidos como forma de acautelamento do patrimônio 

cultural e a sua efetiva repercussão social na preservação dos bens componentes do seu 

acervo, debruçando-se de modo especial sobre o instituto jurídico do tombamento e o regime 

jurídico dos Imóveis Especiais de Preservação, preponderantemente em relação a eficácia 

normativa.  

  Durante a elaboração do estudo foi utilizada larga pesquisa doutrinária, em livros e 

artigos de revistas e periódicos, textos disponibilizados na Internet, além de consulta a dados 

jurisprudenciais acerca dos pontos polêmicos concernentes ao tema.   

O tombamento é disciplinado pelo diploma infraconstitucional do Decreto-lei nº 25 

de 1937, aplicado em âmbito nacional. Este pode ser considerado o principal instrumento de 

preservação de bens culturais, no país, embora não obtenha, atualmente, a eficácia social e 

normativa ao qual se propunha quando da edição de seu texto legal, face a marca de 

autoritarismo estatal que lhe é manifesta, e ao grande número de obrigações e restrições 

impostas aos proprietários dos bens sob sua salvaguarda. 

O regime jurídico dos Imóveis Especiais de Preservação fora instituído na cidade do 

Recife, por meio da Lei Municipal nº 16.284 de 22 de Janeiro de 1997, visando a preservação 

dos imóveis considerados de arquitetura cultural representativa para o município. O regime 

dos Imóveis Especiais de Preservação tem como proposta basilar o acautelamento mais 

flexível e eficaz dos imóveis considerados bens culturais, segundo o interesse local, através de 

estímulos e compensações oferecidas em contrapartida às obrigações impostas aos 

proprietários, tais como as isenções fiscais, a concessão do direito de construir em área 

remanescente do terreno e a transferência do direito de construir inerente ao imóvel 

preservado.  
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Inicialmente, partindo da perspectiva social e legalista de formação e consolidação 

do patrimônio cultural, bem como dos instrumentos preservacionistas, será realizada uma 

análise acerca do processo de formação e identificação cultural de uma sociedade, 

imprescindível para o entendimento acerca da diversificação dos seus elementos integrantes e 

de sua diversificação e reconhecimento; além do estudo sobre o tratamento legal, 

constitucional e infraconstitucional, oferecido ao tema, ao longo do tempo, suas implicações e 

repercussões práticas através dos instrumentos jurídicos de preservação existentes no 

ordenamento jurídico brasileiro, frente ao direito de propriedade.   

A partir de então é apresentada análise da disciplina jurídica dos Imóveis Especiais 

de Preservação, com suas compensações e estímulos aos proprietários, em especial a 

possibilidade da concessão da transferência do direito de construir inerente ao potencial 

construtivo do imóvel, frente ao permissivo legal do Estatuto da Cidade. Bem como, será 

realizado o seu enquadramento frente às modernas concepções de direito urbanístico, quanto 

às implicações práticas e a efetividade de sua tutela. 

 

 

1 Da proteção ao patrimônio cultural 

 

1.1 Perspectiva legalista e social da preservação do patrimônio cultural 

 

As construções, objetos e manifestações representativas de períodos históricos 

passados ou da cultura proveniente de determinadas localidades, comumente, recebem a 

nomenclatura genérica de “patrimônio histórico” ou “patrimônio artístico”. Na verdade, essa 

expressão é utilizada pelo órgão responsável por sua catalogação e preservação; e pelo 

diploma legislativo que o disciplina, embora essas denominações correspondam apenas a 

categorias de um acervo maior, denominado patrimônio cultural de uma nação ou de um 

povo. 

O patrimônio cultural, então, corresponde ao conjunto de bens móveis ou imóveis, 

materiais ou imateriais, decorrentes tanto da ação humana como da conjugação harmônica 

entre as ações da natureza e da pessoa humana, de reconhecidos valores vinculados aos 

diversos e progressivos estágios dos processos civilizatórios e culturais atribuídos aos 

variados grupos e povos
2
. O patrimônio cultural é integrado de elementos básicos da 

civilização e da cultura dos povos, em seus reconhecidos valores individuais ou em conjunto.  

Segundo Helita Barreira Custodio, “constitui um complexo de bens juridicamente 

protegidos em todos os níveis de governo, tanto nacional quanto internacional”
3
. 

O francês Hugues de Varine-Boham, assessor internacional da Conferência Geral de 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO, 

especialmente nos países em desenvolvimento, classifica de forma interessante os elementos 

integrantes do patrimônio cultural em três grandes grupos. Primeiramente, considera os 

elementos pertencentes à natureza e ao meio ambiente, especificamente os recursos naturais, 

que tornam o ambiente habitável como integrantes do primeiro e maior grupo. O segundo 

                                                           
2
  Cf. FREITAS, Vladimir Passos de. A constituição federal e a efetividade das norma ambientais. 2. ed. rev. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 94. 
3
  HELITA, Barreira Custodio apud FREITAS, Vladimir Passos de. A constituição federal e a efetividade das 

normas ambientais. 2. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 94.  



 

ISSN-e: 2316-9982 

grupo de elementos refere-se aos conhecimentos, as técnicas, ao saber e ao saber fazer, 

correspondente aos elementos não tangíveis do patrimônio cultural, na qual estão 

compreendidas todas as formas de sobrevivência desenvolvidas pelo homem em seu 

ambiente. E o terceiro e último grupo reúne os chamados bens culturais que engloba todas as 

coisas criadas ou transformadas pela ação humana, tais como os objetos, artefatos e 

construções
4
. Esse último poderia ser considerado o mais importante dentre essa classificação, 

pois os bens culturais constituem o resultado da conjugação dos dois outros grupos ao aliar 

elementos do meio ambiente ao saber fazer do homem.  

Ao presente estudo cabe análise especial acerca dos bens culturais de natureza 

imóvel, componentes do acervo patrimonial da cultura brasileira, sobre o qual se verificam de 

forma mais contundente a incidência das restrições ao direito de propriedade e dos institutos 

jurídicos da tutela de preservação do patrimônio cultural. 

O patrimônio cultural de uma sociedade é bastante diversificado e sofre constantes 

alterações ao longo da história. Nunca houve critérios e interesses permanentes e abrangentes 

o bastante para a preservação de artefatos de todo o povo; nem a preocupação em registrar 

estágios culturais já ultrapassados. É bastante comum a conservação de artefatos com alto 

valor econômico, como jóias, por exemplo, e de imóveis com arquitetura suntuosa, em 

detrimento de utilitários comuns do dia-a-dia do homem e aqueles imóveis de arquitetura e 

valor imobiliário mais modesto, embora não menos representativos para a cultura local, por 

não representarem objeto de interesse das classes sociais dominantes.  

A explicação para esse fato se deve a um interessante fenômeno social no que 

concerne à preservação do patrimônio cultural. É que a definição dos bens culturais a partir da 

subdivisão da sociedade em classes cria uma fragmentação do patrimônio cultural em vários 

“patrimônios setoriais”, segundo Maria Cecília Londres Fonseca bem define
5
. Cada grupo 

social julga mais importante a preservação dos bens culturais que melhor testemunham as 

suas preocupações e os seus anseios sociais. Exemplo evidente disso é a preocupação do setor 

econômico do turismo, hodiernamente, na preservação de monumentos e sítios históricos 

isolados que melhor reflitam as peculiaridades locais. 

A evolução social e tecnológica leva a uma necessidade permanente de ampliação e 

substituição da infra-estrutura urbana. Por isso é tão difícil adequar os espaços urbanos ao 

crescimento das cidades sem causar danos ao patrimônio cultural, pois as estruturas antigas, 

em grande parte, ao serem substituídas, ocasionam a destruição de componentes 

representativos do patrimônio cultural. Isso fica evidente desde a mais simples célula do 

ambiente urbano, que são as residências urbanas.  

Todavia, a experiência demonstra que é possível equacionar o desenvolvimento 

urbano à preservação do patrimônio cultural através de vias alternativas como a substituição 

de sua função original por outra que nela possa ser exercida sem causar agressão ao ambiente. 

Este é um exemplo do que ocorreu com as basílicas romanas, que tiveram suas estruturas 

aproveitadas para abrigar o culto do catolicismo; e é também o que ocorre, hoje, na cidade do 

Recife em que as antigas residências situadas em áreas de maior fluxo de pessoas e de mais 

fácil acesso viário vêm dando abrigo ao comércio. 

Nesse viés, o tema é disciplinado pelo direito urbanístico, que tem como missão 

disciplinar os meios através do qual a administração, em nome do interesse público, e os 

titulares do direito de propriedade, em nome da defesa de seus interesses privados, devem 

                                                           
4
  Cf. LEMOS, Carlo A. C. O que é patrimônio histórico. São Paulo: Brasiliense. p. 10. 

5
 Cf. FONSECA, Maria Cecília Londres. O patrimônio em processo: trajetória da política federal de 

preservação no Brasil. 2 ed. rev. amp. Rio de Janeiro: UFRJ; Ministério da Cultura – IPHAN, 2005. p. 56. 
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coordenar suas posições e respectivas ações com vistas à ordenação do território
6
.  A principal 

finalidade do direito urbanístico é adequar a propriedade urbana às novas exigências impostas 

para realização do bem-estar social. 

Na definição de Hely Lopes Meirelles “o direito urbanístico não deve limitar-se à 

urbs, passando a reger os espaços habitáveis como um todo”. Assim, deve-se compreender 

como objeto de ordenamento do direito urbanístico todo o espaço urbano e, também, as áreas 

rurais que nele interferem, através das chamadas imposições urbanísticas. Daí porque o 

supracitado autor classifica a proteção ao patrimônio cultural urbano em meio às limitações 

urbanísticas, consoante o interesse público tutelado na defesa da estética da cidade e de suas 

adjacências como instrumento de lazer e deleite visual da população
7
.  

A tutela de preservação do patrimônio cultural, segundo a sistematização adotada 

pela legislação nacional, pode ser estudada sob diversos enfoques, aos quais se integram o 

direito administrativo e, mais especificamente, o direto ambiental e urbanístico.  

O patrimônio cultural também se enquadra como objeto de tutela do Direito 

Ambiental, pois ao conceito moderno de ambiente deve-se integrar, além dos ecossistemas, 

elementos e recursos naturais propriamente ditos, também o patrimônio cultural que é o 

produto da criação humana com a natureza ao longo da história. Esse é o ensinamento de José 

Afonso da Silva: 

O ambiente integra-se, realmente, de um conjunto de elementos 

naturais e culturais, cuja interação constitui e condiciona o meio em 

que se vive. [...] O conceito de meio ambiente há de ser, pois, 

globalizante, abrangente de toda a natureza original e artificial, bem 

como os bens culturais correlatos, O meio ambiente é, assim, a 

interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que 

propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas 

formas
 8

. 

 

Essa integração dos bens culturais ao direito ambiental é originaria da doutrina 

italiana de Massimo Severo Giannini
9
. Essa tese amplia o conceito legal de ambiente, adotado 

pelo legislador pátrio no art 3º, I da Lei nº 6.938 de 1981, que assim dispõe: “entende-se por 

meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, 

química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”
10

.   

Nesse contexto, a preservação patrimônio cultural mostra-se tão importante quanto à 

preservação de meio ambientes naturais, dada a sua importância para o contexto social ao qual 

está inserida. Constitui um dever constitucional promover a preservação dos bens objeto desse 

acervo, considerados de especial relevância para outros ramos do conhecimento como a 

história, sociologia e antropologia, dentre outros.  Assim, nosso país, especificamente quanto 

aos bens culturais, acompanha uma tendência dos Estados contemporâneos quanto à 

necessidade de ampliação da tutela dos interesses sociais.    

Numa perspectiva histórica da preservação dos bens culturais, cabe ressaltar, que a 

                                                           
6
  Cf. MUKAI, Toshio. Temas atuais de direito urbanístico e ambiental.  Belo Horizonte: Fórum, 2004. p. 14. 

7
  Cf. MEIRELLES, Hely Lopes. O direito de construir. 9. ed. São Paulo: Revista dos tribunais, 2005. p. 111. 

8
  SILVA, Jose Afonso. Direito ambiental constitucional. 2 ed. rev. São Paulo: Malheiros. p.  20. 

9
 GIANNINI, Maximo Severo apud  SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 2 ed. rev. São 

Paulo: Malheiros, 1997. p. 122. 
10

  BRASIL. Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981. Disponível em:      

   <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm>. Acesso em: 11 out. 2008. 
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proteção ao patrimônio cultural não é uma preocupação recente no mundo, pois as primeiras 

manifestações, nesse sentido, datam da antiguidade. Era uma grande preocupação para o 

Império Romano a conservação de seus monumentos, que na maioria representavam 

memórias de suas conquistas.  

Durante a idade média, por ocasião da descentralização política através dos feudos, a 

preocupação com a proteção do patrimônio cultural deixou de ser objeto de interesse estatal. 

Muitos monumentos da antiguidade chegaram a ser destruídos para servirem de matéria-prima 

na construção de igrejas da época, símbolos do cristianismo até os dias de hoje. 

Somente com o advento do Renascimento cultural, que resgatou o valor das artes 

para o ser humano, houve um resgate da preocupação com a preservação de bens culturais. 

Sobretudo, com relação aos bens provenientes do império greco-romano da qual muito já 

havia se perdido no tempo.   

Todavia, a proteção dos bens culturais, conforme os contornos atuais, somente surgiu 

a partir da Revolução Francesa, quando o abade Henri Gregori passou a lutar ativamente pela 

preservação dos monumentos históricos franceses ameaçados pela tirania burguesa. Henri 

Gregori era um clérigo francês que teve uma vida bastante intensa, fez parte do clero e chegou 

a fazer parte da Assembléia Nacional Francesa em 1791. Ele era republicano e se opunha a 

Napoleão Bonaparte. No “Período do Terror” na França, foi promulgado um decreto que 

ordenava a eliminação de todos os vestígios do feudalismo e do despotismo, sob o argumento 

de que a liberdade e igualdade não toleravam a existência de monumentos em ostentação a 

tirania, o que ofenderia os olhos franceses. O abade Gregore posicionou-se contra essa medida 

e realizou vários discursos na Assembléia Nacional Francesa contra a destruição do passado 

francês. Utilizava em defesa do patrimônio histórico um dos próprios ideais da revolução: a 

liberdade, pois a destruição de bens culturais representava uma afronta à liberdade de 

expressão e uma manifestação de intolerância do governo francês. Inovou ao utilizar em seus 

discursos, muitas vezes, o termo “patrimônio comum” e, pela primeira vez, empregou o termo 

“vandalismo”, em referência a destruição causada pelos godos e vândalos no Império Romano 

do Ocidente
11

. 

Somente com o advento da modernidade e o surgimento da avassaladora 

massificação proveniente do mercado capitalista é que nasceu a consciência social da 

necessidade de preservação dos bens culturais. Pois, anteriormente, a discussão acerca do 

tema era relegada a classe política e intelectual, sem nenhuma previsão de inclusão das 

massas populacionais em ações concretas esse sentido.  

Tem-se como marco inicial da preservação, no direito internacional, a edição da 

Carta de Atenas, elaborada por ocasião do IV Congresso Internacional de Arquitetura 

Moderna, realizado em Atenas, na Grécia, na qual constam os princípios básicos de 

planejamento e intervenção nos espaços urbanos sem que haja violação do patrimônio 

histórico e cultural
12

.  

Em 1977, foi formada a Conferência Geral de Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura – UNESCO, sendo esse o principal órgão internacional de 

guarda do patrimônio cultural atualmente. Essa entidade tem como objetivo integrar os países 

na busca pela preservação de seus patrimônios culturais que, de forma conjunta, representam 

a história viva de todo o mundo. A proteção da UNESCO, aos bens culturais de interesse para 
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 Cf. TOMASEVIVIUS FILHO, Eduardo. O tombamento no direito administrativo e internacional. Revista de 

Informação Legislativa. Brasília, v. 41. n. 163, jul./set. 2004. Trimestral. p. 235-238. 
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 MARSHESAN, Ana Maria Moreira. A tutela do patrimônio cultural sob o enfoque do direito ambiental.  

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 53. 
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a humanidade, é realizada por meio da atuação estatal isolada de cada país, dispondo a 

instituição apenas de fundo de reserva com a finalidade de ampará-los nos casos de urgência.  

O Brasil aderiu, em 1975, a convenção da UNESCO através da ratificação de seus 

termos por meio de lei federal, coadunando-se e comprometendo-se ao propósito mundial de 

preservação do patrimônio da humanidade. Vale ressaltar que o Brasil já possui 17 itens 

inscritos na listagem de bens pertencentes ao Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, 

embora apenas nove deles correspondam a bens culturais propriamente ditos, quais sejam: o 

Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de Ouro Preto, em Minas Gerais (inscrito em 1980); o 

Conjunto Arquitetônico, Paisagístico e Urbanístico de Olinda, em Pernambuco (inscrito em 

1982); as Ruínas da Igreja de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul (inscrito em 

1983); o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de Salvador, na Bahia (inscrito em 1985); o 

Santuário de Bom Jesus dos Matosinhos, em Congonhas do Campo, Minas Gerais (inscrito 

em 1985); o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de Brasília, no Distrito Federal (inscrito 

em 1987); o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico do Centro Histórico de São Luís, no 

Maranhão (inscrito em 1997); o Centro Histórico de Diamantina, em Minas Gerais (inscrito 

em 1999); e o Centro Histórico da Cidade de Goiás, em Goiânia (inscrito em 2001). Esses 

bens culturais embora reconhecidos como patrimônio mundial não são internacionalizados, ou 

seja, continuam sob inteira responsabilidade administrativa e financeira do governo brasileiro, 

perante sua conservação.  

É notável a preocupação da comunidade internacional com a preservação do 

patrimônio cultural mundial desde período anterior a criação de um órgão internacional com 

esta finalidade específica.  

Os primeiros registros da preservação cultural no direito internacional datam do 

início do século XIX, momento perante o qual os tratados internacionais passaram a 

manifestar a preocupação com a preservação dos patrimônios históricos e artísticos, 

redundando na criação de normas internacionais, nesse sentido. Em 1899, foram acrescidos 

artigos à Convenção de Haia, no que concerne às Leis e Usos em Guerras Terrestres, 

contendo ordenamento na qual deveriam se manter incólumes o patrimônio cultural em caso 

de conflito. E, em 1954, foi celebrada a Convenção para Proteção dos Bens Culturais em Caso 

de Conflito Armado, que traz uma série de recomendações endereçadas aos Estados na 

proteção dos bens culturais em caso de guerra ou confronto armado.  

A etapa seguinte na preservação de bens culturais resultou na formação da Comissão 

das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO, cujo processo de 

formação teve início logo após a Segunda Guerra Mundial. Essa entidade ampliou o âmbito 

de proteção dos bens culturais, também, para os períodos de paz, firmando convenções e 

tratados específicos ao tema, da qual o mais recente trata-se da convenção supramencionada e 

que fora ratificada via diploma legal nacional.  

No Brasil, contudo, o histórico de preservação cultural é recente, por ser um dos 

países integrados ao restante do mundo a pouco mais de quinhentos anos, por ocasião da 

colonização européia. Na época em que o país era apenas uma colônia de Portugal, a cultura 

indígena foi relegada a segundo plano, sendo desprezada pelos portugueses, que exaltavam 

apenas a cultura de sua terra natal. Depois com a vinda dos escravos e, posteriormente, das 

outras levas de imigrantes dos mais variados locais do mundo, a preocupação passou 

novamente a ser apenas a conservação da cultura de origem desses povos. O fato, no entanto, 

é que a partir do momento em que esses povos passaram a viver em território brasileiro 

transformaram seu perfil cultural, da qual não foi dada a devida importância em preservá-lo.  

A primeira manifestação de preocupação com a preservação cultura, no Brasil, 

ocorreu em Pernambuco, no ano de 1742, quando D. André de Melo e Castro, o Conde de 
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Galveias, se insurgiu contra a transformação do Palácio das Duas Torres, construído durante a 

dominação holandesa no Brasil, em um quartel. Ao tomar conhecimento da intenção do 

Governador de Pernambuco em demolir o monumento, escreveu-lhe uma carta na qual 

demonstra notável percepção da perplexidade dos problemas envolvendo a proteção de 

monumentos históricos, traduzida em trechos de seus escritos que reclamavam providências 

diante da absurda demolição do monumento que representava um retrato fiel da influência da 

cultura holandesa na época de sua dominação: “uma memória que mudamente estava 

recomendando à posteridade as ilustres e famosas ações que obraram os portugueses na 

restauração dessa capitania”. Dizia, ainda, que as obras holandesas “são livros que falam, sem 

que seja necessário lê-los”
13

. 

Em 1915, por ocasião do Concílio Plenário na América Latina, é que os arcebispos 

brasileiros condenaram a descaracterização dos monumentos de grande valor histórico e 

artístico, principalmente, pela Igreja Católica, na implantação de seus templos, e despertaram 

a comunidade latino-americana para a necessidade de preservação de seu patrimônio cultural. 

Em termos jurídicos, a noção de patrimônio histórico e artístico nacional nasce, no 

Brasil, a partir da carta política de 1934
14

, sendo progressivamente reconhecido elas 

constituições posteriores. No entanto, os contornos concretos de proteção ao patrimônio 

cultural brasileiro somente foram definidos por meio da edição do Decreto-lei n° 25, de 30 de 

novembro de 1937, que regulamenta a proteção dos bens culturais através do instituto do 

tombamento. Esse diploma resolveu o problema quanto a definição de quais modalidades de 

bens que sujeitar-se-iam  a tutela estatal da preservação enquanto elementos do patrimônio 

cultural; e quanto ao direito sobre a  propriedade desses bens.  

Note-se que o Decreto-lei n° 25 de 1937 não foi a primeira proposta legislativa na 

preservação do patrimônio cultural no Brasil, pois anteriormente, em 1923, o deputado Luiz 

Cedro apresentou um projeto de lei que propunha a criação de uma “Inspetoria dos 

Monumentos Históricos dos Estados Unidos do Brasil, para o fim de conservar os imóveis 

públicos ou particulares, que no ponto de vista da história ou da arte revistam um interesse 

nacional
15

”. E, em 1925, o então governador mineiro encomendou ao jurista Jair Lins o 

projeto legislativo que representava grande progresso na eleição dos bens a serem 

preservados, pois pela primeira vez alguém menciona que bens móveis deveriam ser 

preservados:  

Os móveis ou imóveis, por natureza ou destino, cuja conservação 

possa interessar à coletividade, devido a motivo de ordem histórica ou 

artística, serão catalogados, total ou parcialmente, na forma desta lei, e 

sobre eles, a União ou Estados passarão a ter direito de preferência
16

.   

Todavia, apenas em 1936, fora redigido um projeto lei com elaboração mais 

completa, por destacar a importância da preservação do patrimônio cultural como um todo,  

de autoria de Mario de Andrade com auxilio do jornalista Paulo Duarte, que redundou na 

criação do Decreto-lei de 1937.  

Quanto ao tratamento constitucional da preservação do patrimônio cultural, as 
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  LEMOS, Carlo A. C. O que é patrimônio histórico. São Paulo: Brasiliense, 2000. p. 34. 
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  BRASIL. Constituição da República de 16 de julho de 1934. Disponível em: 
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Constituições de 1824 e 1891 eram silentes, pois a propriedade era protegida de modo 

absoluto e qualquer forma de amparo a esse conjunto de bens acarretaria uma limitação ao 

exercício do direito de propriedade. 

A partir da mudança ocorrida no perfil do direito de propriedade, o qual passou a 

conjugar-se aos interesses sociais e coletivos, a proteção ao patrimônio histórico passou a 

ganhar espaço em meio ao texto constitucional. A Constituição de 1934 prescrevia, em seu 

artigo 10, inciso III, que competia “à União e aos Estados proteger as belezas naturais e os 

monumentos de valor histórico e artístico, podendo impedir a evasão de obras de arte”
17

. 

Embora não determinasse o modo como as restrições a propriedade seriam realizadas, 

impunha ao Poder Público o dever de proteger os bens de interesse cultural. 

A Constituição de 1937 possuía previsão do tema, em seu artigo 134, que dispunha: 

Os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como as 

paisagens ou locais particularmente dotados pela natureza, gozam da 

proteção e dos cuidados especiais da nação, dos Estados e Municípios. 

Os atentados contra ele cometidos serão equiparados aos cometidos 

contra o patrimônio nacional
18

. 

A Constituição de 1946 previa, em seu artigo 175, que “as obras, monumentos e 

documentos de valor histórico e artístico, bem como os monumentos naturais, as paisagens e 

os locais dotados de particular beleza ficam sob a proteção do poder público”
19

. 

A Constituição Federal de 1967 também tutelava o patrimônio histórico, em seu 

artigo 172, o qual preceituava que: “O amparo à cultura é dever do Estado. Ficam sob a 

proteção especial do Poder Público os documentos, as obras de arte e os locais de valor 

histórico ou artístico, os monumentos e paisagens naturais notáveis, bem como as jazidas 

arqueológicas”
20

. A redação desse dispositivo foi mantida na Emenda Constitucional n.°1 de 

1969, que modificou de maneira abrupta a Constituição de 1967, havendo apenas o seu 

deslocamento para o artigo 180. 

Todas as normas constitucionais, pertinentes à preservação do patrimônio cultural, 

até o advento da Constituição de 1988 eram de conteúdo programático e, conseqüentemente, 

delegavam a legislação infraconstitucional a regulamentação de seus dispositivos. Dessa 

forma, foi o Decreto-lei nº 25 de 1937 que, normatizando os preceitos constitucionais, 

estabeleceu o tombamento como a principal forma de preservação do patrimônio cultural 

brasileiro.  

O Decreto-Lei nº 25 de 1937 em seu artigo 1º conceitua, oficialmente, o patrimônio 

cultural como sendo: “[…] o conjunto de bens móveis ou imóveis existentes no país e cuja 

conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história 

do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou 

artístico”
21

. Conceito este, relativamente, superado, uma vez que foi concebido de maneira 

                                                           
17

 BRASIL. Constituição da República de 16 de julho de 1934. Disponível em: 

   <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao34.htm>. Acesso em: 11 out. 2008. 
18

  BRASIL. Constituição da República de 10 novembro de 1937. Disponível em:   

   <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao37.htm>. Acesso em 11 out. 2008. 
19

  Ibid. Constituição da República de 18 de setembro de 1946. Disponível em: 

    <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao46.htm>. Acesso em: 11 out. 2008. 
20

  Ibid. Constituição da República de 1967. Disponível em:  

   <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao67.htm>. Acesso em: 11 out. 2008. 
21

  Ibid. Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Disponível em: 

   <http://www.planalto.gov.br/ccivil/Decreto-Lei/Del0025.htm>. Acesso em: 11 out. 2008. 

 



 

ISSN-e: 2316-9982 

inovadora para época e não poderia ser tão abrangente devido tanto às implicações práticas, 

com relação ao dever de fiscalização, guarda e conservação sobre o bem tutelado; e quanto às 

implicações jurídicas, relativas ao direito de propriedade especialmente. 

O referido diploma, também, criou a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional – SPHAN, um órgão federal incumbido da preservação do patrimônio cultural 

brasileiro, através da instituição do tombamento e da guarda e fiscalização dos bens 

tombados.  A criação desse órgão estatal deu-se em razão do movimento modernista que 

nascia no país, representado por intelectuais da época, em sua grande maioria pertencentes às 

classes sociais mais altas e de maior poder político, que fizeram despertar a sociedade sobre a 

necessidade de preservação dos bens culturais brasileiros. O seu mais conhecido e ilustre 

representante foi Mario de Andrade, um dos idealizadores do decreto-lei nos termos em que 

foi concebido, e que emprestou o seu prestígio e poder de atuação ao SPHAN. 

Posteriormente, o SPHAN veio a ser sucedido em suas atribuições pelo Instituto 

Brasileiro do Patrimônio Cultural – IBPC, por meio do Decreto n° 99.493, de 3.9.1990, 

mediante autorização da Lei n° 8.029, de 12.04.1990. Esse órgão tinha a personalidade 

jurídica de autarquia federal, visando dotá-lo de maior notoriedade, pois, nessa época, ele já 

enfrentava problemas e já estava à beira do esquecimento.  

Por força da Medida Provisória 610, de 8 de setembro de 1994, o SPHAN passou a 

chamar-se IPHAN – Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural. Embora tenha modificado a 

sua nomenclatura, o órgão manteve a mesma natureza e competência jurídica anterior e 

concentra, até hoje, a incumbência da preservação do patrimônio cultural no país. 

A Constituição Federal de 1988 foi recebida como um marco na preservação dos 

bens culturais, pois teve o propósito de oferecer a maior abrangência possível à preservação 

dos bens culturais, não só através de ações do Poder Público, no sentido de garantir o pleno 

exercício dos direitos culturais, mas também por meio da participação de toda a comunidade, 

como bem define o parágrafo único do seu artigo 216. Os preceitos constitucionais relativos 

ao tema devem ser teleologicamente interpretados, a fim de propiciar a participação popular o 

que tende a abrir e democratizar a preservação desses bens por todos os setores da sociedade.  

Essa carta evoluiu em relação às constituições anteriores, pois dedicou uma seção 

específica ao tema e tornou a violação do patrimônio artístico e cultural passível de punição. 

Tal premissa leva a crer que a efetiva proteção do patrimônio deve ser o resultado de um 

conjunto de políticas públicas adequadas a sua promoção e não, meramente, mecanismos 

legais destinados a tal fim.  

Um dos maiores desafios na preservação de bens culturais é quanto à fixação dos 

parâmetros de definição sobre quais seriam os bens passíveis de preservação, nos casos 

concretos e isoladamente, pois se trata de um conceito subjetivo, objeto da análise popular.  

Conforme o entendimento de  Maria Cecília Londres Fonseca:  

A constituição de patrimônios históricos e artísticos nacionais é uma 

prática característica dos Estados modernos que, através de 

determinados agentes, recrutados entre os intelectuais, e com base em 

instrumentos jurídicos específicos, delimitam um conjunto de bens no 

espaço público. Pelo valor que lhes é atribuído, enquanto 

manifestações culturais e enquanto símbolos da nação, esses bens 

passam a ser merecedores de proteção, visando a sua transmissão para 

gerações futuras. Nesse sentido, as políticas de preservação se 

propõem a atuar, basicamente, no nível simbólico, tendo como 

objetivo reforçar uma identidade coletiva, a educação e a formação de 
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cidadãos. Esse é, pelo menos, o discurso que costuma justificar a 

constituição desses patrimônios e o desenvolvimento de políticas 

públicas de preservação
22

.  

Destarte, podemos concluir que a formação da identidade cultural de um povo influi 

decisivamente na forma e na intensidade com a qual irão defender o patrimônio fruto de sua 

própria criação cultural. Pois se busca a preservação, não somente, do objeto em si, mas do 

desdobramento simbólico que este representa para a cultura do agrupamento humano que visa 

preservá-lo. A simbologia representativa de um objeto para determinada cultura é aquilo que 

o dota de valor, pois muitos dos bens culturais não têm alto valor comercial quando 

desprendidos de sua importância social e/ou cultural.   

Somente através de uma definição da identidade cultural brasileira de maneira mais 

concreta é que a participação popular na preservação dos bens culturais, almejada pela carta 

política de 1988, será efetivada por meio da atribuição de valor simbólico da nacionalidade. 

Desse modo, poderia evitar-se tantos absurdos ainda presenciados em nosso país, tais como a 

destruição de monumentos erguidos durante períodos importantes de nossa história para dar 

lugar a ruas e avenidas, desordenadas em meio ao espaço urbano. Fatos como este já foram 

superados por países europeus de formação cultural bem mais sólida.  

Em países como a Itália, a preservação do patrimônio cultural não enfrenta 

obstáculos, pois além da identidade cultural da população, sua economia depende diretamente 

da conservação dos seus bens culturais. O turismo italiano constitui uma das maiores fontes 

de riqueza do país, sendo desnecessário submeter à apreciação popular a escolha dos bens 

passíveis de constrição pelo Poder Público para sua preservação, diante da inegável 

importância do legado greco-romano para a cultura local. A consciência dos nativos é 

tamanha que, em nossos dias, é quase inconcebível que em determinadas áreas de uma grande 

cidade não haja tráfego de veículos em suas ruas, tal qual ocorre em centros históricos das 

cidades italianas, com a finalidade de preservar suas características originais. 

Entretanto, no Brasil, quer por sua formação influenciada por diferentes raças, quer 

por sua dimensão territorial, busca-se uma identidade cultural até hoje. É difícil a fixação de 

parâmetros para definição de bens culturais, e a formação da consciência social sobre a 

necessidade de permanente fiscalização das ações dos poder público e a participação no 

sentido de efetivar a conservação dos bens culturais. 

Foi na busca da identidade cultural brasileira que Mario de Andrade, o maior 

incentivador do Decreto-lei nº 25/37, na obra literária Macunaíma, em 1928, tentou retratar o 

perfil cultural brasileiro, suas incoerências e contradições, misturando diversos regionalismos 

e procurando criar uma linguagem cultural brasileira peculiar. Suas obras e atividades 

representaram o despertar da classe intelectual para a necessidade da proteção da cultura 

brasileira miscigenada, embora riquíssima e com uma identidade única e distinta da dos 

demais povos e, portanto, passível de preservação. 

Não obstante a diversidade cultural brasileira, identificável claramente através dos 

regionalismos marcantes na subdivisão territorial do país, não há traços culturais unos 

firmados no cenário internacional. Nesse, apenas é possível identificar como pontos comuns 

da identidade cultural brasileira o futebol, como principal foco, a unidade lingüística, a 

cordialidade no tratamento, a produção novelesca e a música, representada pela bossa-nova 

que já não ocupa espaço nem mesmo no cenário artístico nacional.  

Esse fato se deve a falta de identidade cultural dos brasileiros em relação a sua 
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própria cultura e por sua desvalorização nacional, o que torna extremamente difícil a 

integração da sociedade em torno do objetivo comum da preservação do patrimônio cultural 

nacional, uma vez que, ela mesma, não reconhece o valor simbólico de sua cultura impresso 

nos bens componentes do acervo cultural do país.  

Franklin de Oliveira aponta, em sua obra, a importância da preservação do 

patrimônio cultural e a dimensão do descaso tomado pelos brasileiros:  

Para que os leitores tenham uma idéia do que, para um país que se 

respeita, significa a preservação do seu patrimônio espiritual, citemos 

um exemplo que é do nosso tempo. Quando a guerra civil estraçalhou 

a Espanha, apesar de mergulhados na fornalha do ódio que os 

incinerava, os espanhóis encontraram meios para realizar uma façanha 

em tudo e por tudo contrastante, com o trágico espetáculo do qual 

eram atores. Transferiram para Genebra o Museu do Prado. 

Concordaram em se entredevorar. Mas, também, concordaram em 

poupar da destruição o seu museu. Os vivos se destruíram mas, 

enquanto vivos, procuraram salvar a obra dos mortos. Nós estamos 

empenhados numa guerra civil às avessas: os vivos destruindo o 

legado dos mortos
23

. 

 

A real dimensão da problemática da preservação cultural em nosso país não é 

enfrentada na escolha das políticas públicas adotadas nesse sentido. Não há um 

direcionamento ao ponto cerne do problema, que se traduz na formação cultural das massas, 

passando, principalmente, pela educação de jovens e crianças cidadãs. Somente assim, é 

possível promover o reconhecimento cultural dos cidadãos com o país da qual fazem parte, 

para que incorporem a identidade nacional e preserve-a como se sua fosse individualmente. 

 No direito comparado é possível destacar alguns países, onde o tratamento 

legislativo da preservação do patrimônio cultural demonstra notável avanço, entre os quais 

também se apresenta a Itália. Nesse país, o arcabouço legislativo é bastante vasto, inclusive 

em sede constitucional, e tem notável eficiência. Embora a Itália se trate de um Estado 

unitário, cada região possui legislação própria e autonomia para executá-las de acordo com os 

interesses locais. Assim, por exemplo: a região do Veneto possui a Lei nº 17, de 08.04.1986, 

que protege os setores arqueológicos; e a região do Lazio que resguarda seus bens culturais e 

ambientais através da Lei nº 31, de 26.07.1991. A legislação italiana superou a dicotomia 

entre a adequação da propriedade privada às finalidades públicas e colocou a natureza jurídica 

dos bens culturais sobre um plano autônomo e específico. De maneira que, propiciou uma 

efetiva e eficiente proteção de seu patrimônio cultural.    

A jurisprudência italiana na defesa do patrimônio cultural é firmada e bastante ampla 

no que concerne ao tratamento penal do tema, em que o juiz penal tem o poder-dever de, em 

sentença condenatória, ordenar a demolição e destruição de obras realizadas sem autorização 

ou em desconformidade com aquela obtida e, ainda, ordenar o confisco dos bens culturais 

ultrajados.  

Em Portugal, apesar de seu pioneirismo no registro dos bens objeto de preservação, 

não é oferecida aos seus bens culturais uma preservação tão efetiva quanto àquela 

desempenhada por alguns de seus vizinhos europeus. A constituição portuguesa atribui apenas 

breve menção à preservação do meio ambiente e da qualidade de vida em um de seus artigos. 
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Bem mais contundente é a Carta Magna da Espanha, que dedica expressivo rol de deveres do 

Estado na conservação e enriquecimento do patrimônio histórico, cultural e artístico dos 

povos que o formaram
24

. 

A legislação portuguesa infraconstitucional, em matéria ambiental, se concentra em 

instrumento legislativo único, dando grande ênfase ao patrimônio natural e pouca relevância 

ao patrimônio tido como cultural ou artificial. O patrimônio cultural português tem legalmente 

assegurada sua conservação e valorização por meio de sanções de ordem administrativa, 

mediante o descumprimento dos comandos legais, não havendo qualquer tratamento penal 

referente ao tema.  

 Bem mais próxima de nossa realidade, na Argentina a proteção ao patrimônio 

cultural não se encontra em um único texto legislativo. Possui tratamento constitucional e 

infraconstitucional do tema, sendo esse último realizado por meio de legislação esparsa que 

trata de forma separada a preservação conforme a classificação dos monumentos em 

históricos, do patrimônio arqueológico ou paleontológico. Existe, ainda, uma lei importante 

nesse sentido que estabelece a criação do Arquivo Geral da Nação, destinado a ordenar e 

conservar o conhecimento e as fontes históricas da Argentina.  

Além disso, o governo da Argentina atua, acertadamente, conscientizando a 

população de seu papel na preservação dos bens culturais através da educação dos jovens. 

Prática detalhada e destacada por Maria Coeli Simões Pires, ao discorrer sobre o tema: 

Regionalizava o território nacional em áreas universitárias que 

congregavam instituições responsáveis pelo estudo da literatura e da 

história do folclore de sua zona de influência cultural, além de outras 

disciplinas ligadas ao incremento das atividades econômicas regionais. 

Essas universidades, até hoje, estabelecem cursos obrigatórios e 

comuns para a formação dos estudantes, com o propósito de despertá-

los para a realidade espiritual, econômica, social, política, histórica e 

cultural da República Argentina, congregando, assim, os 

conhecimentos fundamentais ao desenvolvimento integrado e 

responsável do argentino
25

.   

O tratamento legal da preservação do patrimônio cultural na Nova Zelândia guarda 

especial semelhança com aquele oferecido pelo Estado brasileiro ao tema. Tal qual o Brasil, a 

Nova Zelândia possui um Ministério do Meio Ambiente, que entre suas principais funções 

traça uma política ambiental ao dispor sobre o uso de instrumentos econômicos como 

incentivos fiscais e aprovar a preservação de locais antigos, congregando as relações entre o 

governo geral e a administração local ou regional. Há ainda conselhos regionais e planos 

distritais
26

.  

A formação cultural da Nova Zelândia também é recente, dada sua origem a partir da 

colonização inglesa. Esse fato não impediu que sua população demonstrasse notável interesse 

na preservação de seu patrimônio cultural. Cumpre observar que a Nova Zelândia 

especializou seu Poder judiciário em questões ambientais criando Cortes Ambientais de 

Primeira Instância, semelhante às Varas Ambientais. Esse é um dos exemplos de que a 

organização estatal e a implementação de políticas públicas surtem efeitos a curto prazo 
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quando tomadas com seriedade pelo país, servindo, pois, como um exemplo a ser seguido. 

No Brasil, a realidade social evidencia o descaso da sociedade e do Poder Público 

com a preservação de bens culturais. É recorrente a destruição dos bens culturais por descaso 

dos seus proprietários, na tentativa de esvair o objeto de interesse público sobre seus bens. O 

que ressalta, faticamente, a dificuldade em equacionar o direito de propriedade com os 

interesses extra-proprietários que possam recair sobre um bem de preservação cultural. É 

muito comum, nas grandes cidades, que isso ocorra a olhos vistos, pois alguns imóveis estão 

situados em locais de alto valor imobiliário. O mercado imobiliário tem grande interesse em 

haver os terrenos a fim de construir grandes centros comerciais ou residenciais.  

Todavia, cabe a sociedade e ao Poder Público local fiscalizar e efetivar as normas 

constitucionais, nesse sentido, por meio de incentivos negativos, a exemplo das sanções 

legais, tais como a multa prevista no Decreto-lei nº 25/37; e incentivos positivos, tal qual os 

incentivos fiscais oferecidos pela legislação que trata dos Imóveis Especiais de Preservação. 

Nessa linha, há previsão em norma infra-constitucional – o Estatuto da Cidade – de meios da 

qual poderão  valer-se os municípios para incentivar os proprietários de imóveis objeto de 

constrição por interesse público a preservá-los, sem detrimento da desvalorização do valor 

venal do bem. 

A preservação do patrimônio cultural é considerada uma das hipóteses de incidência 

do interesse público sobre a propriedade privada, condicionando-a. Renato Alessi faz uma 

distinção entre o interesse público e o interesse coletivo, em que, o primeiro corresponderia os 

interesses do aparelho estatal, e o segundo da sociedade. Assim, é forçoso reconhecer que, em 

nosso país, a tutela do patrimônio cultural, tendo em vista sua conservação, ainda não 

constitui o interesse coletivo primário pelo qual se tornaria uma realidade prática a 

concretização do interesse público secundário nesse sentido
27

. 

  

1.2 Repercussão da proteção cultural sobre o direito de propriedade   

O direito de propriedade surgiu paralelamente à organização do homem em 

sociedade e ao desenvolvimento do direito, a partir da complexidade das relações humanas. 

Teve início a partir do sentimento humano de apropriar-se de tudo aquilo que há ao seu redor, 

diante da sua premente necessidade de segurança diante do mundo em que vive; como 

sustentáculo de sua própria existência e resultado da racionalidade humana.  É um direito que 

decorre das regras de direito natural que subsistem através dos tempos em todas as sociedades 

organizadas, variando conforme as circunstâncias concretas de cada uma delas.  

O direito de propriedade sofreu transformações ao longo do tempo paralelamente a 

evolução social da humanidade, no sentido de adequar-se aos interesses da coletividade, 

embora conserve um corpo de características básicas e inerentes a sua configuração. A 

perspectiva histórica do instituto jurídico do direito de propriedade se mostra necessária neste 

trabalho a fim de delinear, desde a formação do instituto, a intervenção estatal sobre tal 

direito. Assim, teremos uma base sólida para avaliar a extensão da gravidade do ônus imposto 

ao proprietário dos bens objeto de constrição estatal, devido ao interesse público em sua 

preservação como bem de interesse cultural. 

No contexto da formação do Estado romano, inicialmente, a propriedade era utilizada 

de forma praticamente absoluta, de maneira tal que, o direito de propriedade foi exercido por 

umas pessoas sobre as outras, sob o regime da escravidão. Ressalte-se que, durante o período 
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do império romano, a escravidão tinha contornos distintos daquele adotado por nosso país 

outrora, pois eram tidos como escravos os prisioneiros de guerra na conquista por novas 

terras.  

Muitos dos conceitos utilizados no estudo do direito de propriedade têm origem e/ou 

fundamento no direito romano, de notável influência sobre a formação do direito romano-

germânico que serve de base para nosso direito positivo. Os jurisconsultos romanos 

resumiram numa fórmula célebre o conteúdo desse direito:  

A propriedade é o direito de reivindicar e de conservar como seu 

aquilo que foi legitimamente adquirido, de usar, gozar e dispor dessa 

coisa à vontade, com exclusão de outrem, nos limites da lei (ius 

utendi, fruendi et abutendi re sua, exclusis aliis, quatenus iuris ratio 

patitur – Digestae, 7, 8, 2, par.)
28

.  

Durante o período da idade média, o direito de propriedade sofreu um 

desdobramento e foi separado da posse, que corresponde à exteriorização da propriedade. 

Nessa época, foram definidos os contornos distintivos concretos, com maior exatidão, que 

separam as parcelas de poder inerentes ao exercício da propriedade. Aos senhores feudais 

caberia o direito de disposição da terra e dos bens necessários ao seu cultivo. Enquanto, aos 

servos caberia o direito de uso e gozo sobre o a terra, de acordo com sua posição na escala 

social do feudo e o grau de concessão obtida do senhor feudal. A partir de então, a posse 

tornou-se figura autônoma do direito de propriedade, havendo grande discussão doutrinária 

acerca da posse como um direito autônomo, o qual não constitui objeto do presente trabalho. 

Esse período também contribuiu para a formação de uma idéia de propriedade coletiva, 

através da consciência do papel social exercido por cada um dos servos no meio social dos 

antigos feudos. 

Com o nascimento do capitalismo e os marcos históricos da Revolução Francesa e da 

Revolução Industrial, foi retomada a concepção do direito de propriedade absoluto, como 

mecanismo centralizador de capital e poder. Esses episódios da história contribuíram para a 

consolidação do direito de propriedade, através da criação de alguns documentos legislativos 

que o legitimou e o impôs perante toda a sociedade, inclusive sobre as classes dominantes na 

época – a aristocracia e a Igreja.  

Todavia, segundo menciona Adilson Abreu Dallari em sua obra, é importante 

destacar que devido à estrutura social indissociável da Igreja e a estrutura laica desses 

Estados, o direito de propriedade sempre foi objeto das encíclicas papais. A mais conhecida 

delas, a Rerum Novaram, de Leão XIII, defendia a propriedade em oposição aos movimentos 

socialistas que a negavam. Posteriormente, na Mater et Registra, em 1961, o papa João XXIII, 

afirmou que “é pouco estabelecer que todo homem tem o direito natural de possuir, 

privadamente, bens próprios, mesmo os de produção, se, ao mesmo tempo, não for feito de 

tudo para que o uso desse direito se estenda a todas as classes sociais”. E, em 1971, Paulo VI, 

na Octogesima Adveniens se debruça sobre os problemas advindos da urbanização 

descontrolada, afirmando que: “Tem de ser instaurada uma maior justiça social pelo que se 

refere à repartição dos bens, tanto no interior das comunidades nacionais, como no plano 

internacional”
29

. 

Outros diplomas legislativos, incorporados à história da humanidade dada sua 

importância na evolução social, também reservaram capítulo especial à garantia do direito a 
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propriedade. Entre eles, destaca-se a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

editada em 1789, sintetizando os ideais libertários da primeira fase da Revolução Francesa e 

que previa, em seu artigo 17, que a propriedade “sendo um direito inviolável e sagrado, 

ninguém dela pode ser privado a não ser quando a necessidade pública legalmente 

comprovada e sob condição justa e prévia indenização”
30

.  

Recentemente, em 1948, a Assembléia Geral das Nações Unidas (ONU) proclamou a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, reconhecendo e respeitando os direitos e 

liberdades do homem, destacando dentre esses o direito à propriedade. 

Enfim, através da evolução histórica do presente instituto, percebe-se que o direito de 

propriedade tornou-se um direito social, pois deixou de ser absoluto em sua plenitude a fim de 

tornar-se uma de garantia dos povos na promoção de seu bem-estar social. Só resistindo 

enquanto direito à medida que se perfaz como instrumento de inclusão social, atendendo a 

toda a coletividade. Ainda que encarada como direito individual do homem, esta se torna, 

nesse sentido, meio de realização da justiça e da igualdade de condições entre todos os 

cidadãos. 

No Brasil, o direito de propriedade também acompanhou, de certo modo, a escala 

evolutiva mundial. Seu regime inicial, importado do direito português, foi o das sesmarias na 

qual os senhores tinham plena e total liberdade em dispor de suas capitanias, exercendo uma 

espécie de soberania sobre seus territórios. Somente com a necessidade de unificação do 

governo é que a autonomia proprietária foi sendo tolhida pouco a pouco, até chegar aos dias 

de hoje, em que o Estado adotou o sistema no qual a propriedade privada deve resguardar os 

interesses estatais na promoção de sua função social. 

Hodiernamente, o direito de propriedade é exercido sobre todos os bens materiais e 

imateriais, desde que suscetíveis de apropriação humana e dentro da esfera de disponibilidade 

jurídica conferida ao cidadão. Dessa forma, o direito de uso corresponde à utilização do bem 

de acordo com a finalidade para o qual se destina. O gozo do direito de propriedade é o direito 

aos frutos e produtos provenientes do bem. E, por último, o direito de disposição sobre a coisa 

significa o poder do proprietário do bem em transferi-lo a outrem, a qualquer título. Está, 

também atrelado ao conceito de propriedade o direito de reivindicar – rei vindicatio – o bem 

de quem ilegítima ou injustamente o possua ou o detenha, em razão do direito de seqüela.  

Grande parte dos doutrinadores, tais como Maria Helena Diniz
31

, consideram o 

direito de reaver como um dos elementos do direito de propriedade. Entretanto essse constitui 

tão somente uma conseqüência prática do exercício do direito de propriedade, de acordo com 

as implicações práticas do instituto no direito pátrio. O direito de reivindicar a propriedade 

teve sua origem na codificação legislativa inglesa, segundo registros históricos, em 1628, por 

meio do documento chamado Bill of Rights segundo o qual “nenhum homem livre poderia ser 

privado de seus bens a não ser por virtude de sentença legal dos seus pares ou do seu país”
32

.  

O direito de propriedade tem como características básicas a plenitude de exercício, 

pois é de livre movimentação e desenvolvimento do dono; a exclusividade, em face do poder 

conferido ao proprietário de afastar a ação de qualquer outro sobre aquilo que é de sua 

propriedade; e a perpetuidade, pois persiste no tempo, passando a seus sucessores. 
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Da transformação histórica da definição de propriedade como um direito até sua 

elevação, nacional, ao status de direito fundamental, é evidente a necessidade de conformar a 

da vontade plena do proprietário com o interesse público. Este último pode ser exteriorizado, 

historicamente, por meio de intervenções legislativas que refletem a política pública adotada 

conforme o período histórico ao qual o país vem passando no momento de sua edição. 

Assim, no direito brasileiro, o exercício do direito de propriedade passou a ser 

atrelado ao conceito de “função social” como contrapeso a livre disposição da vontade 

particular sobre os bens sujeitos domínio eminente do Estado.  

A função social sempre se mostrou estranha ao Código Civil, talvez, pelo seu caráter 

publicista e por estar fora da esfera de disponibilidade do particular. Com a edição do Novo 

Código Civil, em 2002, não foi diferente, pois ele se limitou a exemplificar e definir, embora 

com maior exatidão, o conteúdo da função social da propriedade nos parágrafos do artigo 

1.228.   

A norma constitucional de 1946 no artigo 147 introduziu, pela primeira vez,  a 

preocupação com a função social da propriedade, sob o contexto do período pós-guerra e de 

formação do Estado assistencialista
33

. Assim como na Europa, o Estado brasileiro adotou a 

partir dos anos 30 uma política nitidamente intervencionista, refletindo um processo de 

dirigismo econômico e de sucessivas restrições na propriedade privada, que foi incapaz, 

todavia, de proporcionar a almejada justiça distributiva e um Estado de bem-estar social, até 

hoje. 

A Constituição de 1967 revelou a preocupação do ordenamento jurídico brasileiro 

com a função social, disciplinada no artigo 160, inciso III. Este dispositivo localizava a 

função social entre os princípios da ordem econômica e social no texto constitucional, que 

ainda não antevia a preocupação em elevá-la a categoria de direito fundamental, tal como fez 

a Constituição de 1988.  

É necessário acrescentar que o fim do regime autoritário no Brasil influenciou 

decisivamente na elaboração e compreensão da Constituição de 1988. Esta representou um 

compromisso histórico em assegurar as plataformas reivindicatórias no novo texto, tais como 

os ideais de justiça na distribuição da terra no Brasil, formado tradicionalmente por grandes 

latifúndios. Inicialmente, esses ideais foram postulados pelas antigas Ligas Camponesas que 

serviram de base para formação do Movimento dos Sem Terra – MST
34

.  

A Constituição de 1988 incluiu a propriedade privada entre os alicerces da Ordem 

Econômica, juntamente com a sua função social, considerada autonomamente, de acordo com 

o seu artigo 170, incisos II e III.  Mas, o que difere a atual constituição do sistema da carta 

anterior é o fato de inserir a matéria entre os direitos e garantias fundamentais, nos termos do 

artigo 5°, inciso XXIII, o qual (além da proteção a propriedade privada a que se refere o art. 

5°, XXII) determina que “a propriedade atenderá a sua função social”
35

. Na técnica 

empregada pelo constituinte de 1988, a função social tornou-se direito fundamental e foi 

realçada em diversos preceitos constitucionais atinentes a propriedade, para melhor 

compreensão do contexto ao qual está inserida.  

Valendo ressaltar, ainda, que a função social condiciona o direito de propriedade por 

regras com mesmo status de cláusula pétrea, impossíveis de serem modificadas durante a 
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vigência da carta. Essa limitação em sede constitucional ocorre com o escopo coibir abusos e 

inibir que o direito de propriedade seja utilizado de maneira a ocasionar prejuízos ao bem-

estar social. Sob tal premissa, é possível o desempenho da função econômico-social da 

propriedade.  

A Constituição em seu texto procura adequar o exercício do direito de propriedade de 

acordo com suas potencialidades econômicas, a fim de potencializar a sua utilização. Os 

artigos 182 e seguintes da Constituição disciplinam a utilização da propriedade urbana no 

âmbito bem mais amplo da política territorial urbana. Na mesma linha, os artigos 184 e 

seguintes regulam a propriedade rural no capítulo dedicado à Política Agrícola e Fundiária e à 

Reforma Agrária. No contexto desses princípios, são postos a salvo da desapropriação, para 

fins de reforma agrária, a pequena e média propriedades, quando o titular não possuir outra 

(artigo 185, inciso I); e é vedada a penhora de pequena propriedade familiar rural por débitos 

relativos a atividade produtiva (artigo 5°, inciso XXVI).   

O artigo 186 da Constituição Federal estabelece os requisitos gerais segundo os quais 

a propriedade atenderá a sua função social, em que se destaca o condicionamento a fruição 

individual do proprietário ao atendimento aos múltiplos interesses não-proprietários. A 

proteção ao patrimônio cultural e ambiental, das relações de trabalho derivadas da situação 

proprietária e o bem-estar desses mesmos trabalhadores, são interesses tutelados 

constitucionalmente e que passaram a integrar o conteúdo funcional da situação proprietária
36

. 

O artigo 182, parágrafo 2°, da Constituição Federal determina que a propriedade 

urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da 

cidade expressas no Plano Diretor, obrigatório para todos os municípios com população 

superior a vinte mil habitantes, servindo como instrumento básico da  política de 

desenvolvimento e expansão urbana, nos termos do parágrafo 1° desse mesmo artigo. É nessa 

linha que um estatuto proprietário, ou seja, um Plano Diretor somente será merecedor de 

tutela se atender à função social preestabelecida na Constituição, sistematicamente 

interpretada. 

O Plano Piretor da cidade do Recife, Lei Municipal nº 15.547/1991, ao tratar da 

função social da propriedade urbana no que concerne a preservação do patrimônio cultural, 

preceitua que a mesma só estará cumprindo sua função social quando as atividades nela 

exercidas atenderem a esse propósito. Depreende-se, assim, da dicção do artigo 4° da lei:  

Art. 4°. A propriedade urbana cumpre sua função social quando nela 

se realizam atividades de interesse urbano, atendidos conjuntamente 

os seguintes requisitos: 

[...] 

V – a preservação do patrimônio histórico, cultural, ambiental e 

paisagístico
37

. 

 

Desse modo, é prevista a possibilidade do artigo 182, parágrafo 4°, de atribuição ao 

Poder Público municipal de poderes para desapropriar a propriedade imobiliária urbana não 

edificada, subtilizada ou não utilizada, cujo proprietário, nos termos da lei, não promova o seu 

adequado aproveitamento.  Ou seja, no âmbito da política urbana, é possível a imposição da 

penalidade de perda da propriedade de forma coercitiva para o Estado, em decorrência da não 
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realização de sua função social nos termos definidos pela legislação, especificamente pelo 

Plano Diretor do município, naqueles municípios que o detém.  

A disciplina jurídica da propriedade rompe com o tradicional entendimento segundo 

o qual a propriedade era concebida como uma relação entre o sujeito e a coisa, característica 

típica do direito real absoluto. Pelo encadeamento lógico das idéias, não é possível uma 

relação entre o sujeito e a coisa em si, que se mostra insuscetível de interação, mas sim entre o 

próprio sujeito e os demais a sua volta pelo que se pode depreender pela exteriorização do seu 

direito sobre a coisa.  

A propriedade, portanto, não corresponde mais aquela atribuição de poder plena, 

cujo proprietário teria espaço livre para a emanação de sua senhoria sobre o bem. A 

determinação do conteúdo da propriedade, ao contrário, dependerá de centros de interesses 

extraproprietários, definidos na função social que exerce nos termos constitucionais, os quais 

serão regulados no âmbito da relação jurídica de propriedade. Tal conclusão serve de suporte 

teórico para a correta compreensão da função social da propriedade que terá, necessariamente, 

uma configuração flexível, pois modificar-se-á de estatuto para estatuto municipal, sempre em 

conformidade com os preceitos constitucionais e com a concreta regulamentação dos 

interesses em jogo. 

A despeito do significado e conteúdo da função social, poder-se-ia assinalar, sob 

relativo consenso, a sua capacidade em alterar a estrutura do domínio e sua atuação como 

critério  de valoração do exercício do direito, o qual deve ser direcionado para uma 

maximização do caráter social. Daí que, quando uma propriedade não cumpre a sua função 

social não pode ser tutelada pelo ordenamento jurídico, uma vez que está intrinsecamente 

atrelada a esta. 

De forma geral, o direito de propriedade deve, em seu exercício, conjugar os 

interesses do proprietário, da sociedade e do Estado, afastando a disposição e utilização 

abusiva do domínio de acordo com interesses egoísticos dos proprietários. Entre os interesses 

estatais prepondera a maximização da exploração econômica e de utilidade social em 

detrimento de interesses coletivos, considerados menores em nosso país, tais como a 

preservação de bens culturais. Este último não se coaduna com os interesses individuais e 

capitalistas dos proprietários de aproveitamento econômico da propriedade, na maioria das 

vezes, pois impõe deveres ao proprietário em benefício da coletividade que não reconhece a 

valor dessa prática para formação cultural e histórica de seu povo. Assim, se estabelece um 

paradoxo entre a preservação dos bens de interesse cultural e do livre exercício do direito de 

propriedade sobre os bens objeto de preservação.   

Todavia, questiona-se até que ponto a conjugação da propriedade aos interesses 

coletivos seria legítima, pois sempre que a atuação estatal ocasiona ônus individualizado e 

excessivo sobre um particular nasce o direito a indenização, que deve ser encarado como uma 

exceção. Haja vista que de outro modo, a propriedade, ainda que implícita ou 

disfarçadamente, conservaria o caráter absoluto do direito civil clássico
38

. Tudo que viesse a 

representar um mínimo de deveres jurídicos, sobretudo as abstenções e obrigações de fazer do 

proprietário na conservação dos bens de interesse cultural, deveria ser devidamente 

compensado ou se exigiria a perda da propriedade por desapropriação. 

O novo Código Civil Brasileiro alterou o conceito ordinário de propriedade, 

adequando-o a constituição, posto que a partir dele este não se trata apenas de usar, gozar e 

dispor da coisa, ou de reavê-la de quem quer que a possua ou a detenha, mas é também isso. 
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Incluiu em meio ao direito do proprietário de dispor do seu bem a imposição de condutas 

exigíveis do titular do direito, um “conformam o direito”, que se reconhecerá legítimo e 

jurídico, apenas na hipótese de consignar os deveres impostos
39

.  

No caso dos deveres de preservação cultural, a definição jurídica de propriedade e 

sua adequação a função social, prevista constitucionalmente, permite concluir que o exercício 

regular do direito de propriedade depende diretamente do cumprimento dos deveres impostos 

na preservação do bem, enquanto resguarde interesse cultural tutelado pelo Estado.  

Essa linha tênue entre a limitação estatal de ordem administrativa e a imposição de 

limitação ao direito de propriedade de forma diferenciada, por ocasião, por exemplo da 

preservação cultural do bem, é de difícil delimitação. Fato que rende ensejo às mais variadas 

teses acerca, tanto da natureza dessas limitações, quanto da necessidade de indenizar o 

proprietário pelos possíveis danos ocasionados ao exercício do seu direito real.  

É nesse contexto que reside a grande problemática das medidas protetivas do 

patrimônio cultural, pois há, sobretudo, grande dificuldade em compatibilizar os interesses 

dos proprietários dos bens objeto de preservação com os interesses extraproprietários, como 

conseqüência direta da realização da função social da propriedade em tais casos.  

Acresce a problemática em torno do tema, a repercussão econômica da preservação 

dos bens de interesse cultural. Em nosso país os encargos com a recuperação e a permanente 

conservação desses bens fica a cargo do proprietário. Somente de forma subsidiária, o ente 

público responsável pelo ato administrativo que instituiu a preservação do bem deve 

responder pelo custo das obras necessárias a sua conservação.  

Dessa forma, a maior parte dos proprietários de bens atingidos pelo ônus da 

preservação cultural tenta se esquivar de suas obrigações permitindo a gradual deterioração do 

patrimônio pelo descaso. A população não se incomoda em fiscalizar a preservação desses 

bens, que fazem parte do direito da sociedade de desfrutar sob o aspecto visual dessas 

propriedades. E, por último, o Estado é omisso na efetivação da tutela do patrimônio cultural. 

Seja por desincumbir-se em fiscalizar o cumprimento das obrigações atribuídas aos 

proprietários de bens culturais relativas a manutenção desse patrimônio, seja por permanecer 

inerte em seu poder-dever de intervir nos casos de omissão dolosa ou insuficiência econômica 

dos proprietários.     

Os beneficiados pela preservação do patrimônio cultural são os membros da 

coletividade como um todo. Estes não podem ser individualizados e arcam com o ônus, 

apenas, através do pagamento de impostos, cujo emprego em tal atividade depende da 

discricionariedade da administração pública, uma vez que não há previsão orçamentária 

específica. Quanto aos proprietários dos bens objeto desse tipo de constrição não há qualquer 

tipo de prerrogativa, reservado apenas o grave ônus das limitações no exercício de seu direito 

de propriedade, não de modo geral e absoluto mas bastante dispendioso. 

Ressalta-se, ainda, que a conceituação de bens privados como objeto de interesse 

público, quando venha a ser tombado, tem como conseqüência a legitimação do cidadão para 

acompanhar perante a administração pública ou de exercer direito de ação perante o 

Judiciário. Isto é o que se depreende da dicção contida já no artigo 1° do Decreto-lei n° 25/37, 

que conceitua os bens tombados como “patrimônio histórico e artístico nacional”, 

evidenciando o interesse de toda a coletividade na preservação do bem. Assim, o cidadão tem 

o direito de acompanhar os processos de tombamento, que não são sigilosos em nenhuma 

hipótese; fiscalizar a manutenção dos bens tombados; denunciar abusos cometidos contra o 
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patrimônio a serem apurados penalmente, inclusive; e pleitear perante o Judiciário a anulação 

de atos lesivos ao patrimônio protegido. É de bom alvitre que essa proteção não seja apenas 

nominal, mas real traduzindo-se em meios de defesa, tais como as ações de natureza 

coletiva
40

. 

Um dos maiores desafios da sociedade brasileira, como um todo, é compatibilizar os 

interesses dos proprietários com a preservação dos bens de interesse cultural para o país. 

Encontrar uma maneira menos onerosa para o Estado preservar bens culturais, seja pelos 

gastos com obras de conservação, face a hipossuficiência dos proprietários, seja com 

desapropriações, devido ao esvaziamento econômico das propriedades; e, ainda, 

conscientizar-se da necessidade da colaboração de todos, embora de alguns exija mais 

esforço, para que a cultura do país seja preservada é essencial a preservação dos bens 

culturais.    

 

1.3 Instrumentos de preservação do patrimônio cultural 

O Estado é constitucionalmente responsável pela proteção e pelo acesso à cultura a 

todos e a proteção do patrimônio cultural é atribuída ao Poder Público, juntamente com a 

colaboração da comunidade. Em atendimento a intenção do constituinte originário, quando da 

promulgação da Constituição de 1988, cada vez mais o poder constituinte derivado tem 

ampliado o rol de mecanismos de proteção a cultura. Recentemente, em 2005, a Emenda 

Constitucional n° 48 criou o Plano Nacional de Cultura que tem, entre seus objetivos, o 

desenvolvimento e a integração das ações do Poder Público na defesa e valorização do 

patrimônio cultural brasileiro.   

São previstos, constitucionalmente, como mecanismos de proteção ao patrimônio 

cultural brasileiro próprios do Poder Público os inventários e registros, a vigilância, o 

tombamento, a desapropriação, e as outras formas de acautelamento, entre as quais inclui-se o 

regime municipal dos Imóveis Especiais de Preservação.  

Embora, os órgãos e entidades, pertencentes ao Poder Público e incumbidos da 

preservação do patrimônio cultural, tenham se esforçado no cumprimento de suas missões, 

geralmente não contam com os recursos financeiros e de pessoal para uma eficaz atuação. 

Diante da inércia do Estado no exercício de suas atribuições, nasce, para o particular e para as 

entidades públicas que detém capacidade representativa de interesses coletivos, como o 

Ministério Público, a pretensão passível de ingresso em juízo através de ação civil pública, de 

ação popular ou de mandado de segurança coletivo. 

Seguimos, então, na análise dos principais instrumentos nacionais de preservação do 

patrimônio cultural, na qual se destaca o tombamento. O tombamento é a forma de proteção 

ao patrimônio cultural mais conhecida e utilizada, ao qual é dedicado capítulo específico no 

presente trabalho, e constitui também o acautelamento que ocasiona maior ônus para o 

proprietário do bem objeto de proteção. As obrigações decorrentes da maneira como o 

tombamento está delineado no Brasil se insere entre uma das principais razões para o descaso 

da sociedade brasileira com a valorização e proteção dos bens símbolos de sua cultura.    

Os inventários e registros de bens culturais destinam-se, principalmente, a proteção 

daqueles bens culturais que detém natureza móvel. Esses por não se submeterem ao registro 

público em Cartório de Notas e, também, por ter a sua propriedade transferida pela simples 

tradição (entrega do bem nas mãos de outrem) se tornam menos suscetível à incidência de um 
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mecanismo de controle eficaz. É difícil e oneroso para o Estado garantir que o acervo de bens 

culturais de natureza móvel seja conservado e permaneça no país na sua total integralidade. 

Assim, tornou-se uma praxe entre os museus, em todo mundo, manter seu acervo catalogado, 

da forma mais precisa possível. Os museus e centros históricos dispõem, hoje, inclusive, de 

dados informatizados à disposição de todos por meio da internet, a fim de ampliar o acesso e 

evitar que peças desapareçam, tornando mais fácil sua localização, caso venha a ser furtada e 

vendida a outro museu ou colecionador.  

No Brasil, os museus dispõem de registros e inventários dos bens sob seu poder que 

devem permanentemente se atualizados e disponibilizados ao IPHAN, que é o órgão estatal 

responsável pelo gerenciamento do acervo, além do controle de entrada e saída dos bens 

objeto de conservação. Para que um bem cultural móvel saia do país é necessária a prévia 

autorização desse órgão. Sendo um exemplo, bastante conhecido em nosso meio, o caso do 

Altar da Igreja da Sé, em Olinda, que tendo acabada a sua restauração foi levado para uma 

exposição em Nova Yorque, retornando logo após, ileso.  

A intervenção do Estado sobre bens de preservação cultural, no justo interesse 

coletivo em sua conservação, rende ensejo a uma série de discussões doutrinárias e 

jurisprudenciais acerca do ônus que recai sobre o proprietário em benefício da coletividade. 

Não raras são as hipóteses em que a constrição do direito de propriedade sobre o bem é 

tamanha que seus desdobramentos são tomados em quase totalidade, ou seja, o proprietário é 

tolhido do exercício de seu direito. Nesse caso, não seria justo que o particular, proprietário de 

bem cultural, fosse tolhido de seu direito em benefício da coletividade e não obtivesse 

nenhum tipo de compensação econômica ou de outro tipo qualquer.  

Sempre que o proprietário do bem tem cerceado o seu direito de propriedade de 

forma individualizada, leia-se uso, gozo ou disposição do bem objeto de preservação, terá 

direito subjetivo ao ressarcimento pelos prejuízos da constrição em seu direito, ainda que sem 

dolo ou culpa em razão da responsabilidade civil objetiva ao qual está submetido o Estado, 

por força da disposição legal do parágrafo 6°, artigo 37 da Constituição Federal. Dessa forma, 

o proprietário de bem passível de preservação cultural que obtenha prejuízo advindo da 

imposição da tutela estatal, poderá se valer das ações indenizatórias cabíveis, intentadas 

contra o Estado, para reparação dos prejuízos em perdas e danos. 

Poderá, também, ocorrer da propriedade se tornar totalmente indisponível para o uso 

ao qual se destina, hipótese em que renderá ensejo a desapropriação. Em alguns casos mostra-

se até mais vantajoso ao Estado desapropriar o bem objeto de conservação mediante 

indenização prévia, justa e em dinheiro, conforme os ditames constitucionais, a 

posteriormente vir a arcar com a indenização fixada na esfera do Poder Judiciário, quando 

pleiteado em juízo. Além dessa consideração, o dispêndio do erário público, a longo prazo, é 

inferior quando o bem cultural preservado está sob sua propriedade e com utilização 

produtiva, podendo até vir a constituir uma fonte de recurso para o ente federativo incumbido 

da preservação por tornar-se, comumente, atrativo turístico ou servir de aparato estrutural da 

administração pública.  

Questão de grande relevo, atualmente, é a configuração do instituto da 

desapropriação indireta, criada pela doutrina para regular aqueles casos em que o Poder 

Público passa a utilizar um bem de propriedade particular no exercício de atividade pública ou 

de interesse público sem proceder às formalidades e cautelas do procedimento expropriatório, 

conforme preceitua a constituição federal
41

.  
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O Poder Público, em países de formação cultural mais sólida e com mais recursos, 

atua de forma mais ativa na preservação cultural do que países como o nosso com formação 

cultural recente e não definida. No Brasil é desastrosa a atuação do Estado na preservação de 

bens culturais, principalmente em localidades mais distantes das capitais, fato este que não 

pormenoriza a importância desses acervos cultural. A propósito, nos locais mais distantes e 

humildes é bem mais freqüente a preservação de bens considerados de valor cultural para as 

localidades, e a população atua fortemente em colaboração com o Poder Público, 

incentivando as gerações vindouras a conservar as tradições culturais.  

Em geral, a degradação do patrimônio cultural brasileiro se dá em razão de inúmeras 

causas, entre as mais freqüentes estão a escassa vigilância do Poder Público sobre os bens 

objeto de preservação; a dificuldade econômica em arcar com os custos da manutenção dos 

objetos e dos imóveis tombados; e, ainda, a inação do Poder Público, leia-se poder executivo, 

quanto ao tombamento de bens de valor histórico, paisagístico, artístico o cultural.  

É nesse contexto em que o Ministério Público e a população brasileira tem lançado 

mão dos meios jurídicos de provocação do Estado para atuar na preservação do patrimônio 

cultural, que se traduzem nas ações coletivas, previstas constitucionalmente para proteção de 

interesses coletivos.  

Atualmente, a norma constitucional que garante o livre acesso à justiça, abarca tanto 

os direitos individuais quanto coletivos, uma vez que a intenção do constituinte fora não 

somente garantir uma ação própria para cada direito, mas assegurar aos direitos individuais e 

coletivos todas as ações cabíveis para a sua adequada e efetiva tutela
42

.  

As tutelas coletivas foram implantadas pela Constituição de 1988, a Carta Cidadã, 

como resultado de uma revolução processual encabeçada pelos principais nomes em matéria 

de processo civil no nosso país, e somente se tornou possível pelo contexto de 

redemocratização do Estado no momento em que foi realizada. Podemos considerar a ação 

civil pública, a ação popular e o mandado de segurança coletivo como as ações coletivas 

cabíveis na tutela de preservação do patrimônio cultural.   

Outrossim, não nos interessa aprofundar no estudo das tutelas coletivas, mas tão 

somente despertar para possibilidade de sua utilização como um dos remédios a que a 

sociedades tem direito, constitucionalmente assegurado, a fim de concretizar uma 

Administração proba e, em última análise, legal na tutela do patrimônio cultural em nosso 

país. 

A ação civil pública é uma ação que segue o rito especial previsto na Lei n° 7.347 de 

1985 que, em seu artigo 1°, dispõe expressamente que se regem por esta lei as ações de 

responsabilidade por danos patrimoniais e morais causados a bens de valor artístico, histórico, 

turístico e paisagístico, bem como a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Cuja 

abrangência foi ampliada pelo artigo 129, inciso III, da Constituição Federal de 1988, que 

dispõe ser passível de tutela por ação civil pública a proteção do “patrimônio público e 

social”.  

A propositura da ação civil pública é exclusiva do Ministério Público, Estados e 

Municípios, ou de autarquias, empresas públicas, fundações, sociedades de economia mista ou 

associações constituídas há pelo menos um ano, perante o foro na qual ocorreu o dano, sob o 

critério de competência funcional.  É passível de oposição contra um rol abrangente de 

agentes passivos da demanda, na qual se encaixa qualquer um que venha a atentar contra o 

respectivo patrimônio cultural. Assim, poderá ser proposta tanto em face do Estado, omisso 
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em seu dever constitucional de proteção ao patrimônio cultural, quanto em face dos 

particulares, que ocasionem danos àqueles bens ou valores
43

.  

Por meio de ação civil pública, o Judiciário poderá não só anular atos como, ainda, 

exigir obrigações de fazer ou de não fazer, abrindo ampla possibilidade de defesa do 

patrimônio cultural. 

A ação popular é outro instrumento processual na defesa do patrimônio cultural de 

titularidade exclusiva do cidadão no pleno uso de seus direitos políticos, disciplinado no 

artigo 5°, inciso LXXIII, da Constituição Federal. Esta ação é uma garantia individual, 

destinada à anulação ou declaração de nulidade dos atos ou contratos lesivos ao patrimônio da 

União, Estados, Municípios, Distrito Federal, ou de empresas públicas, autarquias, 

fundações
44

.  Sendo, portanto, cabível apenas contra os entes do Poder Público responsáveis 

pelos atos ou contratos que importem em lesão ao patrimônio cultural, de forma preventiva ou 

repressiva, conforme a iminência ou efetividade da ocorrência do dano. Segundo José Afonso 

da Silva, a ação popular “deve ela ser classificada como uma demanda de natureza civil, sem 

embargo de visar, precipuamente, a compor lide fundada no direito administrativo”
45

. 

A maior importância da ação popular é a de possibilitar que qualquer um do povo 

defenda não apenas o seu direito enquanto cidadão mas, também, o da coletividade contra os 

atos lesivos ao patrimônio e ao interesse público. Serve, por essa razão, como uma luva para 

correção dos eventuais desvios que possam ocorrer em matéria urbanística e ambiental. Por 

meio desta postula-se a reparação do patrimônio público lesado, que sejam eles ocasionados 

pela prática de ato administrativo por autoridades dotadas de capacidade política ou 

administrativa, quer seja pelas pessoas que exercem funções publicas, sejam elas de direito 

público ou privado, tais como as empresas públicas, sociedades de economia mista ou 

delegadas ou permissionárias de serviço público.  

A mera lesividade ao patrimônio cultural é suficiente para render ensejo à pretensão 

da propositura da ação popular pelos administrados. Afora os casos expressamente inquinados 

de nulidade por imposição legal específica, outras hipóteses são passiveis de exame pelo 

judiciário, para que este afira, diante de cada caso concreto, a lesividade ou a sua iminência 

sobre o patrimônio cultural. Nesse viés, o cidadão na propositura de uma ação popular tem 

como finalidade a obtenção de uma sentença constitutiva-negativa que invalide os atos lesivos 

ao patrimônio cultural, enquanto parcela do patrimônio público; fundada em seu direito 

subjetivo a preservação do patrimônio cultural diante da demonstração de que, em 

determinado caso concreto, esses direitos foram desrespeitados. 

O mandado de segurança coletivo foi criado pelo artigo 5°, inciso LXX, da 

Constituição Federal com a finalidade de facilitar o acesso a juízo, permitindo que pessoas 

jurídicas defendam o interesse de seus membros ou associados, ou ainda, da sociedade como 

um todo. É por isso cabível a defesa do patrimônio cultural, por constituir objeto do interesse 

difuso de todos na sociedade enquanto elemento representativo de sua identidade cultural, 

legalmente protegido. 

O mandado de segurança coletivo poderá ser impetrado por partido político com 

representação no congresso nacional e organização sindical, entidade de classe ou associação 

lealmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa de seus 
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membros ou associados, inclusive, contra o Poder Público inerte diante da necessidade de 

preservação de algum bem cultural. Esse remédio constitucional está disposto entre os direitos 

e garantias fundamentais, previstas no artigo 5°, inciso LXX, da Constituição Federal, sendo 

seu procedimento regulado por meio de lei específica (Lei n° 1.533 de 1951). 

O mandado de segurança pode ser utilizado tanto na iminência de concretização de 

agressão a direito liquido e certo, quanto na sua efetiva violação. Os administrados poderão, 

então valer-se, nesse caso, do mandado de segurança em três hipóteses: na omissão da 

administração em praticar ato ao qual estaria obrigada a tomar (hipótese típica da imposição 

legal do Poder Público preservar os seus bens culturais); na hipótese da prática de ato lesivo 

aos administrados (a exemplo de dano provocado aos bens culturais); e na hipótese da 

iminência da agressão ocasionada por ato lesivo que irá ser perpetrado pela administração 

pública (como por exemplo a provável concessão de licença para construir na área 

circunvizinha a imóvel tombado da qual resulte redução de sua visibilidade).  

Assim, o mandado de segurança coletivo é o meio pelo qual os administrados 

poderão valer-se contra atos administrativos, dotados de auto-executoriedade, cujas situações 

decorrentes não são eficazmente remediados pelos procedimentos ordinários das ações 

comuns, que não se configuram aptos a trazer a reparação oportuna. Daí a utilização do 

mandado de segurança que assegura ao autor (impetrante) a possibilidade de obter uma 

decisão jurisdicional, consubstanciada numa ordem, para que se abstenha a autoridade de 

praticar  ato lesivo, para que anule ou substitua, ou seja praticado, na hipótese de omissão. 

Na dicção do que afirma Arruda Alvim: 

O mandado de segurança é o remédio pelo qual também se discute a 

legalidade, não em função de um ato administrativo vinculado, mas 

também de um ato administrativo discricionário, porque em uma ou 

em outra norma, constitucional ou ordinária, se alude, também, ao 

abuso de poder
46

.  

O mandado de segurança poderá ser intentado contra autoridade pública, entendida 

da forma mais ampla possível (administração direta, indireta e suas subsidiárias), na 

iminência ou na prática quer seja de ato vinculado ou de ato discricionário. 

Por fim, cabe observar que é de exclusividade do Ministério Publico a ação penal 

pública incondicionada, cabível contra aqueles agentes que atentem contra a proteção de bens 

pertencentes ao acervo do patrimônio cultural brasileiro, crime tipificado nos artigos 165 e 

166 do Código Penal Brasileiro, parcialmente revogados pela Lei n.º 9.605/1998, que conferiu 

tratamento inovador a matéria ao enquadrá-lo como crime ambiental e não mais entre os 

crimes contra o patrimônio, o que dificultava precisar o momento da consumação do crime. 

Este novo diploma considera como bens pertencentes ao patrimônio cultural não só aqueles 

bens tombados, pois exige apenas a existência de alguma forma de proteção, seja ela 

decorrente de tombamento, lei ou de sentença judicial
47

. 

Devemos considerar um dever da administração pública, nos três níveis de governo, 

as ações protetivas do patrimônio histórico. Todavia, segundo os preceitos constitucionais 

vigentes, é imperioso que haja participação de toda a sociedade na efetivação da tutela do 

patrimônio cultural, da maneira mais ampla possível, quer seja pelo exercício individual de 
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fiscalização das atividades estatais nesse sentido, ou através da postulação em juízo diante da 

inércia do Poder Público. 

No contexto brasileiro de preservação de bens culturais, o tombamento constitui o 

principal meio de acautelamento de bens culturais pelo Estado. Corresponde a uma das 

formas de intervenção restritiva do Estado na propriedade privada, considerando a sua 

natureza e os seus efeitos em relação à propriedade, em que o poder público restringe ou 

condiciona o uso da propriedade sem, no entanto, suprimi-la tendo em vista a conservação do 

bens de interesse cultural, de acordo com a clássica divisão doutrinária apontada por José dos 

Santos Carvalho Filho
48

.  

Segundo o conceito de Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

O tombamento consiste numa das modalidades de intervenção estatal 

na propriedade privada, por meio do qual o Poder Público protege 

determinados bens considerados de valor artístico ou histórico, 

determinando sua inscrição em um dos chamados Livros de Tombo, 

para sujeitá-los a restrições parciais, passando o bem a ser considerado 

de interesse público
49

.  

Destarte, a proteção constitucional da propriedade não permite que o proprietário, em 

nome de interesses egoísticos, disponha livremente do bem que traduz interesse público em 

sua conservação. Pois o direito de propriedade deve submeter-se as restrições impostas pelo 

interesse público, a fim de atender a sua função social. 

O tombamento, como ato do poder executivo no exercício do poder de polícia, tem 

como finalidade a imposição de delimitação às propriedades, públicas ou privadas, tornando-

as tuteladas pelo Poder Público em virtude de seu valor cultural
50

. Como limitação de ordem 

pública inerente ao exercício de poder de polícia do Estado, o instituto do tombamento pode 

ser encarado sob a tutela do direito administrativo. E adentrando às suas peculiaridades, 

enquanto instrumento de conformação do direito de propriedade ao interesse público contido 

no plano de ordenação das cidades, por via da proteção ao seu patrimônio cultural, é possível 

enxergá-lo sob o prisma do direito urbanístico e do direito ambiental. Este último devido ao 

tombamento ser um instrumento jurídico hábil a preservação do meio ambiente artificial, 

resultado da transformação do ambiente natural de acordo com as suas necessidades humanas 

de sobrevivência e adequação social. 

Maria Coeli Simões Pires ensina que o tombamento tem como fundamento quatro 

pilares básicos: o político, o constitucional, o infraconstitucional e o jurídico. O fundamento 

jurídico do tombamento consiste, principalmente, no poder de polícia que tem o Estado na 

proteção de bens de interesse cultural. E é justamente esse poder de polícia aliado a outros 

pilares do tombamento que justifica as limitações impostas aos bens tombados
51

.  

A origem do vocábulo tombamento, no sentido para o qual é empregado, 

hodiernamente, teve origem no direito português, e significa inventariar, arrolar ou inscrever 

todos aqueles bens considerados de relevante valor histórico, artístico ou cultural em livros 

próprios, que antigamente eram guardados na Torre de Tombo, em Lisboa, fato este que 
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certamente deu origem ao termo. Alguns doutrinadores consideram sua origem etimológica da 

palavra “tumulum”, extraída do latim e que se traduz como arquivo, registro
52

.  

 Parece-nos mais acertada a primeira colocação acerca da origem lusitana do 

instituto, pois na Europa Ocidental existia o conceito de que as torres serviriam de abrigo para 

os anjos, funcionando como um local sagrado, onde se costumava guardar tudo àquilo que 

lhes parecesse mais valioso. Além dessa vantagem, também servia como posição estratégica 

para a guarda militar.  

Por tradição, o legislador pátrio conservou a nomenclatura portuguesa do instituto, 

que vem a permear em nosso país o instrumento mais comum de preservação dos bens 

culturais. Muito embora, o instrumento próprio para preservação de bens de interesse cultural 

para o Estado, com estrutura semelhante a figura do tombamento, em Portugal, receba a 

denominação de “classificação”
53

. 

A norma nacional em sede infraconstitucional sobre tombamento é o Decreto-lei n.° 

25 de 1937, que teve a grande parte de seus dispositivos recepcionados pela Carta Magna de 

1988, e apresenta as regras básicas e a fisionomia jurídica do instituto, inclusive regras quanto 

ao registro de bens tombados. 

A instituição do tombamento tem como escopo a realização da função social da 

propriedade, através da  preservação do patrimônio cultural brasileiro, pois incide tanto sobre 

bens públicos quanto particulares, visando impor de forma “erga omnes” a obrigação de 

conservar. O poder de polícia também é apontado como fundamento do presente instituto
54

, 

em razão do exercício do poder de império do Estado na disposição do domínio eminente 

sobre os bens de seu território. Embora, este constitua apenas um requisito básico a todos os 

atos da administração pública e não um fim em si mesmo. 

Através do instituto jurídico do tombamento, o Estado pode vir a gravar 

determinados bens considerados de interesse público por um regime especial que venha a 

permitir-lhes sua melhor conservação. A lei não estabelece distinções quanto a propriedade 

pública ou particular do bem, e tampouco realiza vedações quanto a possibilidade de 

municípios tombarem bens pertencentes aos Estados e a União. A contrario do que dispõem 

expressamente dispositivo da lei que regula as desapropriações no país
55

.  Omissão legislativa 

essa, que vem a ser objeto de questionamentos doutrinários e jurisprudenciais, examinada 

logo mais. 

Sônia Rabello de Castro propõe um desdobramento interessante ao tratar do objeto 

do tombamento, a partir da premissa de que o bem jurídico, objeto de proteção, por meio do 

tombamento não seria o bem material em si, mas sim aquele ao qual é atribuído valor 

simbólico a que se pretende conservar. Havendo, portanto, uma “bifurcação” na relação 

jurídica quanto ao objeto, pois este se desdobraria entre o bem material suscetível de 

apropriação, que continua sob a tutela do direito de propriedade do proprietário de forma 

condicionada, no entanto; e o bem não econômico que passa a ser objeto do reconhecimento 
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de seu valor cultural pelo Estado, tornando-se então de interesse geral
56

. Portanto, o 

condicionamento a propriedade ao interesse público poderia traduzir outros valores que 

transcendem a coisa, por serem susceptíveis de proteção estatal. 

O tombamento poderá recair sobre bens móveis e imóveis, segundo determina o 

artigo 1° do Decreto-lei n° 25/1937, ao definir o patrimônio histórico e artístico nacional. E, 

ainda, sobre os bens materiais e imateriais, conforme pode-se depreender do artigo 216 da 

constituição federal. Embora, nos interesse, por oportuno, o tratamento jurídico apenas dos 

bens imóveis suscetíveis de proteção cultural pelo Estado.   

Quanto ao tombamento de bens imóveis, estes poderão incidir de forma individual, 

através do tombamento de um bem em específico, forma mais comum de visualização prática 

do instituto; ou geral sobre um conjunto determinado de bens, tal como o exemplo do 

tombamento de um vilarejo, um bairro ou, até mesmo, uma cidade.   

Ressalva-se, no entanto, que segundo Hely Lopes Meirelles o tombamento não é o 

instrumento adequado para a defesa da fauna e da flora. As florestas são bens de interesse 

comum, sob a égide do Código Florestal (Lei n.º 4.771, de 15.09.1965). O mesmo ocorreria 

com a fauna que esta protegida pelo Código da Caça (Lei n.º 5.197, de 03.01.1967) e pelo 

Código da Pesca (Decreto-lei n.º 221, de 28.02.1967). De modo que, deveriam ser 

preservados por meio da criação de parques nacionais, estaduais ou municipais ou, ainda, de 

reservas biológicas, conforme a legislação pertinente, o que lhes confere mais adequada 

conservação através de restrições mais rígidas e específicas, em relação àquelas oferecidas 

pelo tombamento
57

. 

 A constituição federal coloca o tombamento como sendo uma das formas de 

proteção jurídica do bem de valor cultural. A sua natureza jurídica é de um ato administrativo 

em que se declara ou reconhece a preexistência do valor cultural de um bem, e constitui 

limitações especiais ao uso e a propriedade do bem, de natureza com natureza constitutiva, 

pois muda a situação do bem, instituindo-se regime especial de preservação semelhante a uma 

servidão administrativa
58

. Por isso, a doutrina não é uniforme quanto à definição da natureza 

jurídica do tombamento, sendo este um ponto controverso, pois alguns doutrinadores o 

concebem como simples limitação administrativa, outros como servidão administrativa e 

existe, ainda, uma terceira corrente que o considera como de natureza jurídica mista e 

autônoma.  

A primeira corrente é aquela mais conservadora, adotada por José Cretella Junior, 

dentre outros que compartilham de semelhante entendimento, perante o qual, o tombamento 

tratar-se-ia de uma limitação administrativa, pois as restrições decorrentes do tombamento 

recairiam sobre o direito de propriedade e não sobre o próprio bem. Esses atribuem  ao 

tombamento uma conotação de direito pessoal, apoiados na possibilidade da responsabilidade 

penal do agente causador dos danos provocados ao bem tombado, prevista nos artigos 165 e 

166 do Código Penal Brasileiro e na Lei nº 9.605/1998. Ressaltando, ainda que o tombamento 

não importaria em transferência da propriedade, mas tão somente em restrições parciais de 

uso, da qual não renderia ensejo a indenização.  
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Aqueles que advogam a tese doutrinária da natureza jurídica de servidão 

administrativa do tombamento, entre os quais estão Celso Antônio Bandeira de Mello
59

 e 

Diógenes Gasparini
60

, integram a segunda corrente doutrinaria acerca da natureza jurídica do 

tombamento. Entendem estes que, o tombamento constituiria uma servidão administrativa, 

haja vista que o proprietário do bem não estaria obrigado a suportar restrição não generalizada 

a incidir, diretamente, sobre a coisa. Tendo, portanto, característica de direito real, dada sua 

especificidade em relação a determinado bem e o seu caráter de continuidade, pois mesmo 

diante de alienação do bem permanece o ônus decorrente do tombamento, entre os quais se 

relaciona o dever de guarda e conservação. Colocando, ainda, que seria indenizável o 

tombamento face à redução na parcela do direito de propriedade, concernente ao uso 

condicionado do bem e a restrição na disponibilidade, em razão do direito de preferência do 

ente público. 

Uma terceira corrente, mais recente e inovadora, acredita que o tombamento teria 

uma natureza mista e autônoma. Assim o seria, pois não é possível conceber o tombamento 

como uma servidão administrativa posto que não é considerada um direito real, dada sua 

pessoalidade; por não rende ensejo necessariamente a indenização, pois não importa em 

diminuição de parcela da propriedade; e por não existir as figuras do dominante e serviente, 

necessárias a configuração da servidão; além de que o tombamento não é restrição imposta 

em benefício da coisa afetada a finalidade ou serviço público. Também não seria possível 

enquadrar o tombamento como limitação administrativa, apesar de suas características de 

restrição de uso à propriedade e da gratuidade de imposição, pois tem ele tem caráter 

específico, incidindo apenas sobre bens determinados por meio do seu ato instituidor. 

Constituindo, portanto, verdadeira categoria autônoma e independente de intervenção na 

propriedade privada, em razão da peculiaridade do instituto. Compartilham dessa tese, José 

dos Santos Carvalho Filho
61

 e Maria Sylvia Zanella Di Pietro
62

. Essa última administrativista, 

recentemente mudou seu entendimento deixando de conceber o tombamento como mera 

limitação administrativa. 

Afora essa discussão doutrinária, tem prevalecido como entendimento 

jurisprudencial dominante, firmado pelo Supremo Tribunal Federal
63

, que o tombamento teria 

a natureza jurídica de limitação administrativa, pois seria apenas uma restrição de uso ao 

direito de propriedade, de caráter pessoal e que só renderia ensejo a indenização face ao 

esvaziamento econômico do bem objeto de constrição ou prejuízo econômico, com liame 

causal devidamente comprovado, ao proprietário do bem.  

O tombamento deriva de manifestação expressa do Poder Público no sentido de 

promover a proteção ao patrimônio cultural, que se concretiza por meio da expedição de ato 

administrativo somente. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de pronunciar-se 

no sentido de que o tombamento é da competência do poder executivo, e somente por exceção 

é possível que o instituto protetivo se origine da própria constituição. Nessa situação será 

instituído pela própria norma constitucional que bem assim define conforme exemplo do §5
a
, 
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do artigo 216 da Constituição Federal de 1988, que considera tombados todos aqueles 

documentos e sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. 

O procedimento para que o tombamento seja instituído inicia-se a partir da avaliação 

pelo conselho consultivo do órgão competente do ente federativo que visa realizar o 

tombamento. No âmbito federal temos, hoje, o IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional. No Estado de Pernambuco o órgão estatal competente para tal é a 

FUNDARPE – Fundação do Patrimônio Artístico e Histórico de Pernambuco. 

Somente após a avaliação positiva do órgão competente, concretizada através da 

emissão de parecer da qual irá valer-se a fim de atestar a importância do bem para a 

sociedade, como reflexo de seus valores, é que o diretor dessas entidades irá exarar o 

despacho para que o proprietário seja notificado da pretensão do tombamento sobre seu bem. 

A partir do momento da notificação, lembre-se, o bem passa a ser objeto de 

tombamento provisório portador dos mesmos efeitos do tombamento definitivo, inclusive 

quanto à imputação de sanções administrativas e responsabilização penal do proprietário em 

caso de infração as imposições legais decorrentes de seus efeitos. Um detalhe, desde o 

instante da notificação, o proprietário cientificado não poderá fazer qualquer intervenção sem 

a prévia autorização do Poder Público. Servindo, também, esse marco, para fixação de 

indenização por benfeitorias no imóvel, caso venha a redundar o tombamento em 

desapropriação, em decorrência dos efeitos lesivos ao direito de propriedade.    

 O tombamento tem alguns efeitos característicos que recaem, em grande parte, sobre o 

proprietário do bem objeto de constrição em beneficio coletivo, cuja lesividade só pode ser 

percebida diante de casos concretos. Entre os quais poderíamos enumerar como relevantes as 

obrigações de registro e restrição a alienação; a conservação e manutenção do bem; o dever 

guarda e vigilância atribuído ao proprietário do bem tombado; e as restrições impostas a 

vizinhança do bem.  

 Os bens tombados de natureza imóvel têm sua propriedade sujeita a registro, o que não 

deve ser encarado como condição de validade e eficácia do tombamento, pois seu 

descumprimento não deixa desprotegido o bem sujeito a proteção desde o momento da 

abertura do procedimento administrativo que rende ensejo ao tombamento. Como o 

tombamento interfere no uso da propriedade privada, também, deverá ser submetido ao 

registro no Cartório de Registro de Imóveis, sendo averbado o ônus a margem do registro, 

onde deverão ser averbadas todas as suas modificações a fim de dar ampla publicidade ao 

encargo imposto sobre a propriedade. A lei fixa prazo para execução dessa medida, assim 

como estabelece a obrigação de registro de toda a alienação do bem imóvel objeto de 

tombamento, sob pena de aplicação de multa fixada em 10% do valor do negócio jurídico 

translativo de domínio. 

É vedado ao proprietário destruir, demolir ou mutilar o bem tombado. Somente lhe é 

possível realizar obras de conservação do bem, mediante autorização do Poder Público. O 

proprietário do bem tombado está obrigado a promover a conservação do bem. Caso não 

tenha recursos financeiros necessários para implementação da obra, deverá comunicar ao 

Poder Público, afim de que este realize as intervenções necessárias. Qualquer dano provocado 

pelo proprietário, por qualquer ação ou omissão, ao bem tombado deverá ser por ele reparado, 

além de sujeitar-se às implicações penais e administrativas (multas definidas conforme a 

violação, em percentuais definidos em lei).   

Ao Poder Público cabe o direito de preferência, ou seja, caso o proprietário deseje 

alienar o bem a qualquer título tem de comunicá-lo  para que exerça seu direito de preferência 

na aquisição do bem, sob as mesmas condições que o particular, no prazo de 30 dias. Este é 
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considerado um prazo muito curto, não razoável para o Estado possa valer-se dessa 

prerrogativa, considerando as formalidades legais e burocráticas que o administrador enfrenta 

diante do levantamento de verba pecuniária para aquisição de bens pela administração 

pública.  

Ao Poder Público, em contrapartida, caberá o dever de fiscalizar se a utilização do 

bem está de acordo com as finalidades do tombamento. Bem como, deverá promover sua 

conservação, na falta de condições econômicas do proprietário para executar sua obrigação. 

As limitações de ordem pública não se limitam ao bem imóvel tombado. Há, também, 

restrições advindas do tombamento para a sua vizinhança, definida conforme o perímetro 

delimitado no ato instituidor do tombamento. É vedada a realização de qualquer construção 

que impeça ou reduza a visibilidade do bem tombado, e a fixação de cartazes ou anúncios que 

importe nos mesmos efeitos; e todas as intervenções nesses imóveis circunvizinhos deverão 

submeter-se a autorização do Poder Público. O ente público incumbido da instituição do 

tombamento do imóvel deverá opinar em todas as construções que de algum modo possa 

influenciar na visibilidade do bem tombado, mesmo que esteja situada a uma distância 

considerável daquele. 

Os artigos 17 e 18 do Decreto-lei n.º 25/37 impõem a destruição ou retirada da obra ou 

objeto que seja aposto sobre o bem tombado sem a prévia autorização do órgão público 

incumbido da fiscalização de sua conservação, ou daquelas construções, cartazes ou qualquer 

tipo de medida que a vizinhança tome e venha a reduzir ou impedir a visibilidade do bem 

tombado. A obrigação de destruição daquelas obras realizadas em desacordo com o 

dispositivo legal supra é decorrência lógica do descumprimento da obrigação de não fazer 

imposta pelo mesmo ao proprietário do bem tombado e dos imóveis circunvizinhos. Além 

dessa medida, impõe-se a aplicação de multa de valor equivalente a 50% do valor do dano 

causado ou do valor do bem tombado.   

Caso interessante é o das duas torres construídas no Cais de Santa Rita, no centro do 

Recife, em que o Ministério Público Federal promoveu ação civil pública, na defesa do 

conjunto arquitetônico existente na localidade próxima e tombado pelo IPHAN, contra o 

município, o IPHAN e a construtora responsável pelo empreendimento, em litisconsórcio 

passivo. O fundamento jurídico consistia, exatamente, no conceito de vizinhança do bem 

tombado e da obrigação imposta de destruição de todas aquelas obras que, de algum modo, 

impedissem a visibilidade do bem tombado. Embora a jurisprudência em torno do tema, 

ainda, não tenha sido firmada e seja discrepante.  

Ao longo do tempo, o judiciário brasileiro firmou critérios para verificar a 

possibilidade de intervenções construtivas sobre os bens tombados e sua vizinhança no 

seguinte sentido: não deverão ser comprometidos nem a identidade, nem o uso do bem; e o 

uso do bem não deverá interromper a unidade formal pré-existente ou deturpar a função do 

conjunto, pervertendo-a pela cor, dimensão ou forma
64

.  

Como se pode depreender dessa superficial explanação acerca do tema, os encargos 

econômicos e sociais advindos da instituição do tombamento são bastante gravosos a esfera 

patrimonial e de disponibilidade da vontade do proprietário. Assim, questiona-se a 

indenizabilidade diante dos possíveis prejuízos advindos da instituição do tombamento.  

O fundamento do direito à indenização por ocasião da instituição de tombamento 

sobre bens particulares é o principio constitucional da igualdade, que se desdobra no princípio 

basilar da administração pública, no qual sempre que o Poder Público causar prejuízo à 
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alguém, individualizadamente, deverá indenizá-lo pelo prejuízo. Entretanto, o prejuízo deve 

ser analisado caso a caso, pois a indenizabilidade do tombamento constitui uma exceção a 

regra da gratuidade do instituto. Isto é, deve-se averiguar se o ato esvaziou o conteúdo 

econômico do bem, caso em que será cabível a desapropriação, ou se apenas causou certo 

prejuízo ao proprietário no exercício de seu direito, que propicia o direito a uma quantia 

pecuniária a título indenizatório. Essa é a posição que vem sendo adotada pelos tribunais 

superiores brasileiros, conforme jurisprudência trazida à baila:  

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TOMBAMENTO 

ÁREA DA SERRA DO MAR. LIMITAÇAO ADMINISTRATIVA. 

DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PATRIMÔNIO AMBIENTAL. 

LEGITIMAÇAO PASSIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. AÇÃO 

DE NATUREZA REAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. SÚMULA 

109/STJ. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO 

ART.535, II DO CPC. DECISÃO EXTRA PETITE. NÃO 

CARACTERIZAÇAO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

PREJUDICADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 83/STJ. 

[...] 4. Consoante reiterada jurisprudência do STJ, a limitação gera 

obrigação de indenizar quando resulta em prejuízo para o proprietário. 

A verificação de prejuízo é questão de prova, obstaculizada pala 

súmula 7/STJ. Como só ocorre em sede de recurso especial, 

averiguação sobre se as restrições efetivamente já existiam como 

também se as características topográficas do terreno tornaram 

antieconômica a exploração da floresta
65

. 

 

Acresce, ainda colacionar, nesse sentido, a lição de Hely Lopes Meirelles: 

Ao determinar o tombamento, o Poder Público pode impor restrições à 

utilização ou conservação do bem, mas se elas chegarem a constituir 

interdição no uso da propriedade, ainda que de forma indireta, poderá 

ser indenizada, ou até mesmo desapropriada. [...] O tombamento só 

dispensa a indenização quando não impede a utilização do bem 

segundo a sua destinação natural, nem acarreta esvaziamento 

econômico. Esse é o principio básico, de que tem se esquecido nossas 

autoridades encarregadas da preservação do patrimônio histórico e 

paisagístico ao determinar o tombamento de bens individuais, sem 

compensação econômica, punindo o cidadão que se obstinou em 

preservar, quando todos a sua volta obtinham as vantagens 

econômicas da modernização
66

. 

Todavia, o valor da indenização deve corresponder ao valor econômico do bem no 

momento da instituição do tombamento, por refletir o efetivo prejuízo suportado pelo 

proprietário por ocasião do tombamento. Desse modo, mostram-se impertinentes indenizações 

futuras advindas de causa externas ao tombamento. A prescrição vintenária não impede que o 

valor devido a título de indenização seja aquele do momento da instituição do tombamento, 
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cabendo-lhe apenas os acréscimos decorrentes da atualização monetária e juros, em caso de 

mora. 

Cabe, ainda, na fixação do montante da indenização, observar eqüitativamente a 

redução econômica proveniente da indisponibilidade no exercício do direito de propriedade. 

Diante dos casos concretos, cabe à perícia a análise capaz de apontar precisamente o 

“quantum” fora deduzido do direito do proprietário em dispor do bem para as suas utilidades 

naturais. O direito à indenização pelo tombamento, também, deve ser estendido aos vizinhos 

do bem tombado, cada qual em sua devida proporção, face as limitações suportadas no 

exercício do direito de propriedade. 

Paulo Affonso Leme Machado traz um desdobramento interessante a fim de fixar os 

parâmetros de indenizabilidade do tombamento, ao estabelecer, sob o princípio da igualdade, 

duas perspectivas: a primeira delas, considera os casos em que a propriedade tombada está 

inserida num contexto uno de proteção, extensivo a outros bens no seu entorno, da qual não 

caberia indenização dado seu caráter de generalidade; e uma outra, na qual a propriedade 

escolhida para instituição do tombamento individualmente deveria ter seu esvaziamento 

econômico indenizável diante da especificidade do ato administrativo, causando ônus 

individualizado
67

. Posição esta um pouco destoante da atual corrente jurisprudencial dos 

tribunais superiores, embora não menos importante a título doutrinário. 

De outro giro, há crescente preocupação da comunidade internacional com a 

preservação do patrimônio cultural dos povos através da assistência coletiva nos casos em que 

se mostra necessário. Por isso, a UNESCO realiza a inclusão dos bens culturais considerados 

de notável importância para preservação da cultura mundial na Lista do Patrimônio Mundial 

da Humanidade, na qual os países interessados indicam seus nomes ao comitê responsável 

pela sua escolha e classificação.  Há, também, a Lista do Patrimônio Mundial em Perigo na 

qual se incluem todos os bens culturais pertencentes ao patrimônio histórico que estejam em 

situação de risco de dano devido a ineficácia das medidas adotadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

por seu país nesse sentido. 

Ressalta-se que a inclusão de um bem na Lista de Patrimônio Mundial não significa 

que o mesmo foi internacionalmente tombado, pois da essência do instituto se denota o caráter 

de soberania nacional necessária a instituição do ato de tombamento de bens culturais. 

Todavia, nada impede que a nível nacional ocorra o tombamento do bem objeto da tutela do 

patrimônio mundial pelo ente federativo interessado. A declaração do bem como Patrimônio 

Mundial acarreta uma serie de prerrogativas, entre as quais se destaca: a assistência do comitê 

internacional na proteção, conservação, valorização ou reanimação desses bens; a 

possibilidade de benefício do Fundo do Patrimônio Mundial, criado com a finalidade de 

proporcionar as condições econômicas necessárias a implementação das medidas de 

preservação; além de representar desenvolvimento turístico para a região onde se encontra. 

Em contrapartida, cabe ao país sede do bem pertencente ao Patrimônio Mundial a sua 

administração e fiscalização, refletida na edição de relatórios em que explicita a situação de 

preservação dos bens culturais, objeto de tutela internacional.  

Outrossim, o tombamento pode findar via ato administrativo que cancela a inscrição 

do objeto no livro de tombo correspondente. Isso ocorre quando a administração pública, de 

oficio ou a requerimento do proprietário ou outro interessado, constata que desapareceu o 

suporte fático que motivou o ato do tombamento, fazendo desaparecer, portanto, a restrição ao 

uso da propriedade. Alguns, também, denominam esse ato como “destombamento”.  
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Acresce, ainda, ressaltar que a decisão administrativa pelo cancelamento do 

tombamento não corresponde a uma atividade discricionária do administrador público. A 

constituição impõe o dever ao Poder Público de preservar todos os bens culturais, assim 

definidos pelo tombamento. Dessa forma, enquanto não se esvair a realidade fática que serviu 

de suporte a instituição de restrição à propriedade em favor da preservação cultural, 

permanece o ônus sobre o bem tombado. No Decreto-lei nº 25/1937 não há qualquer 

permissivo legal no sentido de que o administrador possa atuar discricionariamente na 

referida hipótese. Ainda que houvesse disposição em contrário, esta não poderia ser aplicada, 

uma vez que não teria sido recepcionada pela Carta Política de 1988.  

 

2 Imóveis Especiais de Preservação 

 

2.1 Disciplina legal dos Imóveis Especiais de Preservação 

A Constituição de 1988, ao tratar da preservação dos bens culturais, prevê em seu 

artigo 216, a possibilidade de outras formas de acautelamento do patrimônio cultural, entre as 

quais se insere o instrumento normativo dos Imóveis Especiais de Preservação. Esse regime 

de direito público municipal é tido como uma alternativa a figura do tombamento, por ser 

mais simples e eficaz na preservação de bens imóveis de interesse cultural para a cidade, ou 

seja, aqueles que detenham valor histórico, artístico ou arquitetônico relevante para a 

localidade. 

Regulamentando os dispositivos constitucionais referentes à política urbana dos 

municípios, o Estatuto da Cidade – Lei nº 10.257/2001 estabelece as normas gerais para a 

instituição do seu Plano Diretor, segundo as suas características e necessidades locais, entre as 

quais prevê a instituição de instrumentos normativos de efetivação da proteção ao patrimônio 

cultural municipal. 

O Plano diretor da cidade do Recife prevê, entre suas diretrizes básicas, a 

preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural da cidade como consectário da 

realização da função social da propriedade urbana. Assim, no exercício de sua competência 

constitucional, o município editou lei prevendo um regime legal diferenciado a incidir sobre 

os bens considerados como Imóveis Especiais de Preservação. 

Todos os estágios evolutivos da moradia urbana fazem parte do acervo do patrimônio 

cultural da localidade onde se situam, traduzidos nas adaptações que ocorrem ao longo do 

tempo numa velha residência urbana, que daquela casa com quintal e jardim foi pouco a 

pouco sendo transformada, chegando ao tempo em que não mais atende as necessidades do 

grupo familiar que nela se abriga e passa a ser fracionada em habitáculos multi-familiares 

(cortiços do início do século XX); para por fim ser demolida e dar espaço a um edifício 

concebido dentro de novas regras de conforto ambiental e dentro de novas condições 

financeiras. 

Foi almejando preservar cada etapa da evolução da cidade, desde já, que o legislador 

municipal da cidade do Recife norteou seus trabalhos que cominaram na edição da Lei 

Municipal nº 16.284 de 22 de Janeiro de 1997, criando os denominados Imóveis Especiais de 

Preservação – IEP.  

Essa lei visa preservar imóveis que constituam exemplares representativos da cultura 

urbanística de épocas ainda recentes, embora não menos expressivos. Caso esses imóveis se 

sujeitassem ao crivo do procedimento prévio ao tombamento, dificilmente seriam aprovados 



 

ISSN-e: 2316-9982 

dado seu período histórico de construção relativamente recente, e de suas características 

arquitetônicas, ainda, não constituírem peças únicas relativas ao referido período.    

A instituição dos Imóveis Especiais de Preservação permitiu que os exemplares 

representativos de residências com características arquitetônicas de períodos históricos 

recentes pudessem ser preservados, ao mesmo tempo possibilitando a expansão e o 

crescimento urbano. Isso foi viabilizado através de meios alternativos de conjugação dos 

interesses proprietários ao interesse público. Atendendo, assim, a previsão constitucional, na 

qual se impõe a colaboração de toas as esferas de poder na preservação do patrimônio 

cultural, sob as formas de acautelamento nela elencadas e outros meios juridicamente 

admitidos, tal qual dá-se no referido regime.   

Além das obrigações provenientes da preservação do imóvel, enquanto bem cultural 

para cidade, a lei municipal oferece, em contrapartida, compensações e estímulos aos 

proprietários desse tipo de bens, tais como o permissivo legal que outorga o direito de 

construir na área do terreno remanescente; de se agregar a terrenos vizinhos o potencial 

construtivo equivalente à área ocupada pelo imóvel preservado; e das isenções parciais ou 

totais do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana – IPTU.  

Assim, teve início um fenômeno social na cidade do Recife refletido no 

desenvolvimento imobiliário, com a construção de edifícios, na maioria residenciais, em torno 

dos Imóveis Especiais de Preservação, que passaram a servir como salões de festa e home-

offices desses empreendimentos imobiliários. Afinal de contas, qual cidadão recifense não 

gostaria de morar em locais estratégicos e considerados nobres da cidade, tendo a comodidade 

de morar em um apartamento e dispor do conforto de uma bela casa, exemplar característico 

de período histórico-cultural, para receber seus condados em festa? Dessa forma, o interesse 

público prevalece na preservação dos imóveis considerados de importância sócio-cultural e, 

concomitantemente, se compatibiliza ao interesse privado, que expande investimentos 

imobiliários sem agredir a política de desenvolvimento urbano em favor do capital.  

A grande inovação da legislação pertinente aos Imóveis Especiais de Preservação 

fica por conta da preservação do potencial construtivo do aludido imóvel, em quantitativo 

equivalente ao coeficiente empregado na localidade na qual se situa. Há, ainda, a 

possibilidade de transferência do direito de construir e da concessão de incentivos fiscais, cuja 

análise é objeto dos próximos itens desse capítulo.  

A Lei nº 16.284 define no artigo 2º, oficialmente, os Imóveis Especiais de 

Preservação como sendo  “exemplares isolados, de arquitetura significativa para o patrimônio 

histórico, artístico e/ou cultural da cidade do Recife, cuja proteção é dever do município e da 

comunidade, nos termos da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município”
68

. 

Trazendo ainda uma lista anexa ao texto da lei, na qual estão contidos a especificação e o 

endereço de cada um dos Imóveis Especiais de Preservação. 

Os critérios de escolha dos Imóveis Especiais de Preservação tiveram por base o 

Decreto-lei Municipal nº 17.323, de 3 de Maio de 1996, em cumprimento ao disposto na Lei 

de Uso e Ocupação do Solo do município. Para tanto levou-se em consideração, 

principalmente, a importância histórica e arquitetônica dos imóveis, aferida através de laudos 

técnicos elaborados por especialistas do ramo, tais como José Mota, um especialista na 

historia arquitetônica da cidade do Recife. A lei dos Imóveis Especiais de Preservação, 
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também, dispõe sobre os critérios e o procedimento de classificação de novos Imóveis 

Especiais de Preservação, além daqueles já incluídos na lista anexa a lei
69

.  

A classificação de um imóvel como Imóvel Especial de Preservação deverá operar-se 

por meio de Decreto de iniciativa do chefe do poder executivo municipal, o prefeito, e dos 

membros do poder legislativo municipal, pertencente a Câmara dos Vereadores, na qual 

deverão ser considerados, obrigatoriamente, entre outros aspectos aqueles disciplinados no 

parágrafo 2°, do artigo 55, da lei, quais sejam, a referência histórico-cultural, a época e estilo 

arquitetônico de imóvel, e a sua importância para preservação da memória urbana. Essa 

proposta deverá ser acompanhada de parecer técnico, na qual se ateste a importância dos 

valores culturais contidos no imóvel candidato à tutela estatal de preservação cultural. 

A cidade do Recife, anteriormente, já dispunha sobre a proteção de imóveis 

considerados de relevante valor histórico, artístico e cultural através da sua classificação como 

Imóveis Especiais de Arquitetura Eclética, disciplinados pela Lei Municipal nº 15.199 de 

1989. Embora a imposição preservacionista funcionasse na realidade prática, a lei não previa 

qualquer inovação quanto aos incentivos ao proprietário do imóvel, servindo como figura 

semelhante ao tombamento, embora impusesse restrições menos rígidas. 

A lei que dispunha sobre os Imóveis Especiais de Arquitetura Eclética não foi 

revogada pela Lei dos Imóveis Especiais de Preservação. O novo diploma se limitou a prever, 

apenas, que aos imóveis especiais de arquitetura eclética se aplicam suas disposições quanto 

às obrigações impostas, às compensações e aos estímulos conferidos aos proprietários dos 

Imóveis Especiais de Preservação, conforme se depreende da clara redação de seu artigo 54. 

A preservação dos Imóveis Especiais de Preservação visa promover a função social 

da propriedade urbana, conforme estabelece o artigo 4°, inciso V, do Plano diretor de 

Desenvolvimento da Cidade do Recife. A própria lei assim menciona, coadunando-se a 

previsão constitucional que impõe a obrigação dos municípios, com população superior a 

vinte mil habitantes, de editar um Plano Diretor, na qual deve ser definida a sua política de 

desenvolvimento urbano, onde estão delineados os contornos exatos em que deve ser 

concretizada a função social da propriedade naquele município.  

Os Imóveis Especiais de Preservação, embora sujeitos a tutela jurídico-urbanística do 

município, permanecem sob o domínio de seus proprietários, sejam eles pessoas físicas ou 

jurídicas, de direito privado ou de direito público. De maneira semelhante ao desdobramento 

que incide sobre os bens culturais sujeitos ao tombamento, em que a propriedade material do 

bem continua a pertencer ao seu proprietário, e a sua valoração simbólica passa a pertencer ao 

patrimônio público cultural.  

Vale ressaltar que, os bens públicos sujeitos ao regime dos Imóveis Especiais de 

Preservação são somente aqueles pertencentes ao município, uma vez que fora respeitado o 

princípio constitucional da hierarquia federativa.   

Em contrapartida às compensações e estímulos aos proprietários dos Imóveis 

Especiais de Preservação, cabem aos proprietários dos Imóveis Especiais de Preservação o 

encargo de manter as características originais do imóvel, mediante a execução, às suas 

próprias expensas, de intervenções que visem a preservação dos elementos que determinam a 

importância do imóvel para o patrimônio histórico, artístico e cultural do município. Além 

dessas imposições, o proprietário de um Imóvel Especial de Preservação, também, tem a 

obrigação negativa de não intervenção na estrutura do imóvel, caso isso possa vir a implicar 

em sua descaracterização.  
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As obrigações negativas e positivas impostas aos proprietários dos Imóveis Especiais 

de Preservação são autônomas em relação ao exercício do direito as compensações e 

estímulos.   Dessa forma, mesmo que não venha a utilizar-se dos benefícios legais, realizando 

empreendimentos, deverá arcar com o ônus da preservação cultural do bem de sua 

propriedade.  

A própria lei define, em seu artigo 8°, numa espécie de glossário legal, o que seriam 

obras de conservação, recuperação ou reparação e restauração do imóvel para efeitos de 

preservação.  

 

Conservação corresponde “a intervenção de natureza preventiva, que consiste na 

manutenção do bem cultural preservado”
70

. A recuperação ou reparação é “a intervenção de 

natureza corretiva, que consiste na substituição, modificação ou eliminação de elementos 

estranhos ou incompatíveis com a unidade arquitetônica do conjunto ou do edifício 

isoladamente considerado”
71

. E considera por restauração: 

A intervenção, também de natureza corretiva, que consiste na 

reconstituição das características originais do imóvel no tocante às 

fachadas e cobertas, mediante recuperação das estruturas afetadas e 

dos elementos destruídos, danificados ou descaracterizados ou, ainda, 

de expurgo de elementos estranhos
72

. 

São, legalmente, vedadas aos proprietários dos Imóveis Especiais de Preservação 

quaisquer tipos de intervenções que possam implicar em sua demolição, na descaracterização 

dos seus elementos originais ou na alteração de volumetria e da feição da edificação original, 

ou seja, acréscimos de cômodos ou pavimentos a estrutura original do imóvel.  

O legislador municipal, no entanto, ressalvou das obrigações impostas aos 

proprietários, explicitadas acima, as construções anexas aos Imóveis Especiais de 

Preservação, que poderão sofrer alteração e, inclusive, ser demolidas mediante autorização do 

órgão municipal competente, para viabilizar novas construções no terreno remanescente dos 

referidos imóveis.   Assim, de acordo com a necessidade dos proprietários e do interesse da 

administração pública do município, em fomentar o desenvolvimento urbano naquela área na 

qual se situa o Imóvel Especial de Preservação, a construção autônoma no terreno 

remanescente poderá ser acrescida, ou, até mesmo, ser demolida para dar lugar a outra 

construção de maior alvitre.  

Acresce ressaltar, ainda, que apesar de a lei permitir a construção em área 

remanescente do imóvel e a sua conjugação ao terreno vizinho a fim de aumentar a área 

utilizável ao redor do imóvel, não será permitido o desmembramento dos terrenos dos 

Imóveis Especiais de Preservação, ou seja, a separação da propriedade do imóvel preservado 

aquela de seu terreno remanescente. No entanto, o remembramento do terreno do Imóvel 

Especial de Preservação é permitido, desde que não acarrete a descaracterização do imóvel 

preservado. A unidade imobiliária resultante do remembramento passará, também, a ser 

regida pela lei municipal ao qual se submete o referido imóvel. 

As obrigações do proprietário em manter e conservar o imóvel objeto de preservação 

não estão vinculadas à utilização das compensações e estímulos previstos na lei. Os estímulos 
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servem somente como um meio de efetivação da tutela do patrimônio cultural por meio da 

colaboração voluntária dos proprietários, o que não significa que caso sejam-lhe negados os 

possíveis benefícios, estarão livre do ônus imposto aos Imóveis Especiais de Preservação. 

O proprietário do Imóvel Especial de Preservação que faltar com o cumprimento de 

suas obrigações em manter e conservar o imóvel em suas características originais ficará 

sujeito às penalidades previstas na lei, além da responder penal e civilmente pelos danos 

ocasionados ao patrimônio cultural.  

O artigo 50 da Lei dos Imóveis Especiais de Preservação fixa como infrações 

administrativas o abandono do imóvel preservado, da qual resulte ruína ou estado precário de 

preservação que provoque desabamento; a execução de obras ou de serviços realizados 

irregularmente, que importem em qualquer modificação de suas características especiais; o 

descumprimento às determinações dos órgãos municipais competentes que estabeleçam 

condições de preservação, restauração ou recuperação do imóvel em suas características 

originais; e a demolição do Imóvel Especial de Preservação, seja do seu volume principal ou 

dos cômodos anexos, sem a devida autorização do órgão municipal competente. Toda a 

apuração das infrações e a aplicação das respectivas penalidades deverão ser realizadas de 

acordo com o procedimento previsto nas normas municipais, legais e regulamentares.  

Aplica-se a todas as modalidades de infrações administrativas previstas na lei dos 

Imóveis Especiais de Preservação o cancelamento das compensações e estímulos previstos em 

lei; a proibição de construir qualquer edificação no local do imóvel preservado, pelo prazo de 

dez anos a partir do cometimento da transgressão legal; e a aplicação de alíquota progressiva 

do Imposto sobre a Propriedade Territorial Predial Urbana, de acordo com as normas 

previstas no Plano diretor da cidade do Recife. 

Ocorrerá ainda a imposição de multa em cinqüenta por cento do valor venal do 

Imóvel Especial de Preservação, utilizado como base de cálculo do Imposto sobre a 

Propriedade Territorial Urbana – IPTU, nos casos de execução irregular de obras ou serviços 

e descumprimento das determinações do órgão municipal competente pela fiscalização da 

preservação do bem. A multa será equivalente a cem por cento do valor venal do imóvel em 

caso de demolição parcial ou total do imóvel, sem prévia anuência do órgão municipal 

competente.  

A lei prevê o prazo de trinta dias, a contar do recebimento da intimação, para o 

pagamento dos valores devidos a título de multa pelos proprietários, sob pena de inscrição em 

Dívida Ativa do Município, para efeito da respectiva cobrança judicial via execução fiscal 

promovida pela Fazenda Municipal. 

Todas as intervenções na estrutura, interna ou externa, dos Imóveis Especiais de 

Preservação deverão sujeitar-se a consulta prévia e a análise especial por parte dos órgãos 

competentes do município. A Lei municipal nº 16.284/1997 sabiamente delegou as funções de 

guarda e fiscalização dos Imóveis Especiais de Preservação, de forma fracionada, a vários 

órgãos já componentes da estrutura administrativa municipal, criando, então, um sistema mais 

forte contra as pressões externas que estes órgãos possam vir a sofrer na defesa da 

preservação de bens culturais.  

Ao Departamento de Preservação dos Sítios Históricos da Empresa de Urbanização 

do Recife – DPSH/URB comete: efetuar a análise especial sobre os projetos de intervenção 

nos Imóveis Especiais de Preservação; analisar os projetos de restauração, recuperação ou 

reparação dos imóveis preservados; analisar os projetos de remembramento de terrenos aos 

Imóveis Especiais de Preservação; a emissão de laudos sobre as condições de preservação, 

sobre as intervenções efetuadas e sua conformidade legal, e da autorização para construir em 
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área remanescente; analisar e responder às consultas prévias para efeitos de intervenção no 

imóveis preservados;  e, ainda, analisar os projetos de intervenção nos Imóveis Especiais de 

Preservação e emitir parecer conjunto a outros órgãos, a fim de compatibilizar os parâmetros 

urbanísticos necessários a preservação do imóvel. 

Compete à Divisão de Estudos Viários da Diretoria de Projetos Urbanos da Empresa 

de Urbanização do Recife – DEV/DPU/URB a análise dos aspectos referentes à repercussão 

dos projetos de intervenção dos Imóveis Especiais de preservação no tráfego da cidade, 

emitindo os pareceres que forem necessários, antes de sua aprovação pela Diretoria do 

Controle Urbano e Ambiental – DIRCON. 

São atribuições impostas pela Lei dos Imóveis Especiais de Preservação à Diretoria 

de Controle Urbano e Ambiental da Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental – 

DIRCON/SEPLAM: o exercício de ações preventivas e corretivas para preservação dos bens 

culturais protegidos; o encaminhamento dos projetos de intervenção e do requerimento da 

transferência do direito de construir, antes de sua aprovação, com parecer circunstanciado, de 

modo a permitir a manifestação dos respectivos órgãos municipais competentes para emissão 

da autorização; a aprovação dos projetos de intervenção nos Imóveis Especiais de 

Preservação, mediante a expedição dos respectivos alvarás; a fiscalização, em articulação com 

os outros órgãos municipais, das condições de conservação e a execução das obras e serviços 

de recuperação ou restauração dos imóveis, de acordo com as diretrizes e recomendações da 

consulta prévia e, bem assim, o cumprimento do projeto aprovado; e a adoção das medidas 

administrativas pertinentes ás suas atribuições legais e regulamentares. 

A Secretaria de Finanças do Município – SEFIN é responsável pela concessão de 

benefícios fiscais previsto na Lei dos Imóveis Especiais de Preservação aos proprietários dos 

imóveis, quando cumpridas todas as determinações legais do regime especial ao se filiam. 

A Secretaria de Assuntos Jurídicos – SAJA é o órgão administrativo municipal 

incumbido da responsabilidade da análise e adoção das medidas judiciais necessárias à 

preservação do patrimônio histórico e cultural do município, entre os quais os Imóveis 

Especiais de Preservação, bem como pela emissão da autorização da transferência do direito 

de construir e do assessoramento jurídico aos outros órgãos do poder executivo para o melhor 

desempenho de suas funções.   

Os projetos de intervenção nos Imóveis Especiais de Preservação, destinados à 

execução de obras e serviços de recuperação ou restauração e para construção de novas 

edificações na área remanescente do terreno do imóvel preservado, e o Requerimento de 

Transferência do Direito de Construir deverão ser precedidos de consulta prévia ao órgão 

municipal competente, o qual servirá como instrumento hábil para sua instrução. Todavia, o 

órgão municipal responsável pela concessão das respectivas autorizações não está vinculado 

ao conteúdo da consulta prévia. 

Uma vez deferida a autorização para realização de intervenção no Imóvel Especial de 

Preservação ou para a transferência do direito de construir, as atividades deverão ser 

executadas fielmente nos seus termos integrais, sob fiscalização do órgão administrativo 

competente. 

 

2.2 Dos estímulos e compensações  

 

Os estímulos e as compensações oferecidas pela lei concernente aos Imóveis 

Especiais de Preservação, em contrapartida ao ônus sobre a propriedade objeto da preservação 
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cultural, só serão desfrutados pelos proprietários que, comprovadamente, cumprirem suas 

obrigações legais de guarda e conservação do imóvel. Assim aferidas conforme o estado de 

conservação e utilização do imóvel protegido. 

Os estímulos correspondem àquelas medidas implementadas pelo Poder Público que 

tendem a favorecer os administrados e, dessa maneira, modificar determinado 

comportamento, o inibindo ou o incentivando. Em geral, a administração pública concede 

estímulos fiscais quando deseja fomentar determinada prática no setor privado. Os Imóveis 

Especiais de Preservação possuem isenção, total ou parcial, do Imposto sobre a Propriedade 

Territorial Urbana – IPTU, conforme as intervenções necessárias a sua preservação, ou seja, 

obras de conservação, recuperação ou restauração. Assim, mediante a concessão de incentivo 

fiscal proporcional ao trabalho de conservação realizado no imóvel, os proprietários tem 

grande interesse em valorizar seu patrimônio, beneficiando de maneira direta a ele próprio e a 

sociedade.  

Os institutos financeiros e tributários podem ser instrumentos utilizados pelos 

municípios para disciplinar o uso e a ocupação do solo. O Imposto sobre a Propriedade 

Territorial Urbana é um poderoso instrumento de desenvolvimento dos ambientes urbanos, 

através da regulação de suas alíquotas de acordo com o interesse público, no fenômeno da 

extrafiscalidade
73

. 

A lei, em seu artigo 15, impõe percentuais fixos de redução do Imposto sobre a 

Propriedade Territorial Urbana e um tempo determinado para o gozo do benefício, quais 

sejam: redução de 20%, pelo prazo de dois anos, para os imóveis conservados; redução de 

50%, pelo prazo de quatro anos, para os imóveis em que foram realizadas obras de reparação 

ou recuperação; e, finalmente, redução de 100%, pelo prazo de quatro anos, para os imóveis 

em que for realizada obra de restauração total. 

As isenções fiscais poderão ter seu prazo de incidência renovado desde que atendidos 

os requisitos especificados na lei. Os imóveis que forem meramente conservados poderão ter 

o prazo de concessão de dois anos renovado por igual período, desde que atendidas as 

condições ordinárias de preservação. E aqueles imóveis que foram recuperados ou sofreram 

restauração total somente terão o prazo de concessão renovado se ocorrerem motivos de força 

maior ou caso fortuito que lhe imponham a realização de novas obras de igual escala, 

comprovados pelo proprietário ao órgão municipal competente. 

Para que o proprietário do Imóvel Especial de Preservação obtenha o benefício fiscal 

a que faz jus, deve encaminhar requerimento a secretaria de finanças do município até o 

último dia do mês de Outubro do ano anterior ao do lançamento do imposto. O pedido deverá 

ser instruído com laudo técnico emitido pelo órgão municipal competente, na qual fiquem 

atestadas a conservação ou a execução de obras ou serviços de recuperação ou restauração do 

imóvel preservado, conforme o caso. 

A lei veda a concessão do beneficio fiscal ás edificações condominiais, assim 

considerados os condomínios edilícios, de uso residencial, não residencial ou misto com área 

construída igual ou superior a dois mil metros quadrados; e para as edificações isoladas, de 

uso residencial ou misto com área construída igual ou superior a dois mil metros quadrados. 

Essa medida pode ser encarada como forma de seletividade na vinculação ao não deferimento 

do beneficio aos proprietários de empreendimentos de grande vulto, face a sua disponibilidade 

econômica em arcar com seus encargos tributários. 
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O estímulo fiscal, nos moldes concedidos aos Imóveis Especiais de Preservação, é 

socialmente eficiente na medida em que a incidência dos custos com obras de recuperação e 

restauração tem um tratamento diferenciado e mais benéfico, face à onerosidade ao 

patrimônio particular dos proprietários que terão tempo hábil para reaver o dispêndio 

econômico decorrente da obra. E, com relação a mera conservação dos imóveis o prazo de 

concessão pode se prolongar pelo mero cumprimento da obrigação legal pelos proprietários. 

As medidas compensatórias são ações do Poder Público que visam estabelecer um 

equilíbrio na relação entre partes com interesses diametralmente opostos. Assim, a Lei dos 

Imóveis Especiais de Preservação, consoante seu princípio norteador, visa conjugar os 

interesses dos proprietários ao interesse público na preservação dos imóveis representantes da 

cultura da cidade, ao estabelecer os direitos de construir na área remanescente do terreno dos 

Imóveis Especiais de Preservação e de transferir o direito de construir relativo ao imóvel. 

O regime dos Imóveis Especiais de Preservação tem como uma de suas medidas 

compensatórias o permissivo legal que possibilita o proprietário construir na área 

remanescente do imóvel preservado, ou seja, utilizar a faixa de terreno não ocupada pelo 

imóvel para construção de outro edifício. Para tanto, o proprietário poderá valer-se do 

potencial construtivo inerente ao imóvel preservado, correspondente à área máxima de 

construção permitida no terreno, que é definido através da aplicação do coeficiente de 

utilização e dos demais parâmetros urbanísticos estabelecidos na Lei de Uso e Ocupação do 

Solo do município. 

O proprietário que pretender empreender edificação no terreno remanescente ao 

Imóvel Especial de Preservação deverá fazer uma consulta prévia ao órgão municipal 

competente, que servirá para instruir o requerimento da autorização da construção. A 

autorização para construir na área remanescente ao Imóvel Especial de Preservação será 

condicionada à obrigação do proprietário de conservar, recuperar ou restaurar o imóvel 

preservado, ás suas próprias expensas. A obrigação se concretiza através da assinatura de um 

termo de responsabilidade, perante o qual o proprietário se vincula a responder pelas 

intervenções realizadas e sua conformidade com os padrões técnicos, aferidos pelo órgão 

municipal competente pela fiscalização da obra.   

Destarte, a licença para construir no terreno remanescente ao Imóvel Especial de 

Preservação depende, necessariamente, da aprovação do projeto de recuperação ou 

restauração do imóvel. E a concessão da autorização de uso do novo edifício está 

condicionada a conclusão e aprovação da obra de recuperação ou restauração do Imóvel 

Especial de Preservação pelo órgão municipal competente, nos termos definidos em lei. 

Ressalte-se, ainda, que o beneficio fiscal referente a isenção total ou parcial sobre o 

Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana – IPTU é restrito ao imóvel preservado, 

portanto, não poderá estender-se às novas construções na sua área remanescente, ao qual 

incidirá as normas urbanísticas ordinárias, no que couber.  

 

2.3 Transferência do direito de construir 

 

No Brasil, o direito de construir tem seu fundamento no direito de propriedade
74

. 

Desde o momento em que o proprietário tem reconhecido o seu direito de uso, gozo e 

disposição sobre seus bens, impõe-se o reconhecimento do direito de construir e edificar sobre 
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o terreno. Todavia o direito de construir não é absoluto, pois as relações de vizinhança e as 

normas genéricas de convivência e bem estar coletivo são impostas ao proprietário como 

limitações ao seu direito, assim como as normas incidentes sobre todo direito individual para 

uma coexistência pacífica entre os indivíduos.  

O direito de construir corresponde ao direito do proprietário edificar em terreno de 

sua propriedade, desde que respeitadas as limitações de caráter civil, ocasionadas relações de 

vizinhança, e as normas administrativas de ordenamento do espaço urbano.  

Verifica-se que somente por meio de uma disciplina legal é possível ordenar a 

ocupação urbanística do solo, como instrumento social de efetivação do tratamento isonômico 

a todos aqueles que pretenderem utilizar seu direito de edificar. José Afonso da Silva faz o 

seguinte apontamento:  

A edificabilidade não é algo natural aos terrenos. O que é natural a 

eles é a produção das chamadas riquezas naturais. A edificabilidade é 

algo que surge com a ordenação urbanística do solo. [...] 

Edificabilidade é qualificação legal que se atribui a um terreno 

urbano. Essa qualificação é que possibilita o proprietário exercer a 

faculdade de construir em terreno urbano. Sem ela a faculdade não 

existe
75

. 

Ou seja, a partir do momento que o Estado institucionaliza e prontifica-se a ordenar a 

ocupação do solo urbano, por meio de um Plano Diretor, por exemplo, a utilização da 

propriedade deverá então atender às finalidades condicionadas pelo ordenamento jurídico ao 

qual pertence. O principal contorno do direito de construir no plano urbanístico se refere às 

limitações urbanísticas, na qual a propriedade adequar-se-á a zona a que se situa, ao 

coeficiente de aproveitamento, aos recuos, ao gabarito e à circulação. 

Naqueles imóveis considerados bens de relevante valor histórico e cultural a 

concretização de sua função social, conforme os ditames constitucionais e ordinários, impõe a 

obrigação negativa de não edificar em seu terreno, no caso de tombamento, ou de edificar 

condicionadamente, como ocorre no regime jurídico municipal dos Imóveis Especiais de 

Preservação. 

A transferência do direito de construir foi criada, em meados de 1970, como uma 

alternativa para conjugar o interesse público ao privado, ao prever a possibilidade do 

proprietário de imóveis sujeitos a limitações de ordem urbanística ou administrativa, que 

impedissem a plena utilização do potencial construtivo, poder alienar a parcela não-utilizável 

do seu direito de construir correspondente a área edificada
76

.  

A transferência do direito de construir foi disciplinada por meio do artigo 35 da Lei 

Federal nº 10.257, de 10 de Julho de 2001, conhecida como o Estatuto da Cidade. Esse 

diploma prevê que a transferência do direito de construir só será viabilizada através de sua 

previsão no Plano de Diretor do município e de lei municipal, que especifique os termos 

legais para a aplicação de tal direito, e somente nas hipóteses legais nele previstas, quais 

sejam, quando o imóvel urbano for considerado necessário para fins de implementação de 

equipamentos urbanos e comunitários; preservação, quando o imóvel for considerado de 

interesse histórico, ambiental, paisagístico, social e cultural; e, também, quando servir de a 

programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa 

renda e habitação de interesse social. 
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Desse modo, não se pode cogitar a hipótese de lei municipal ampliar o rol de 

hipóteses de incidência da transferência do direito de construir além daquele elencado no 

Estatuto da Cidade, pois a lei que assim disponha estará eivada de inconstitucionalidade 

flagrante, já que invadira a competência destinada privativamente à União, qual seja, a de 

legislar sobre normas gerais de direito urbanístico, segundo artigo 24, I e §1º da Constituição. 

José Afonso da Silva aponta que o mencionado dispositivo do Estatuto da Cidade 

prevê dois tipos de transferência do direito de construir: uma interlocativa e outra 

intersubjetiva. A primeira corresponde aquela em que o proprietário do imóvel urbano poderá, 

nas hipóteses previstas na lei municipal, com base no Plano Diretor, exercer em outro local 

seu direito de construir. E a transferência do direito de construir intersubjetiva ocorre quando 

o proprietário, em vez disso, nas mesmas condições, puder alienar, mediante escritura pública, 

seu direito de construir a outrem
77

. 

Assim, podemos concluir que a lei municipal pertinente aos Imóveis Especiais de 

Preservação foi o instrumento legislativo municipal que viabilizou a transferência do direito 

de construir, nos moldes do Estatuto da cidade, coadunando-se ao plano diretor do município 

tanto na modalidade de transferência interlocativa, quanto intersubjetiva, conforme se 

depreende da leitura do artigo 26 da lei.  

A transferência do direito de construir, nos moldes da lei municipal dos Imóveis 

Especiais de Preservação, deverá ser exercida sobre o saldo do potencial construtivo inerente 

ao imóvel preservado, de modo que, a transferência poderá ser total ou parcial, de forma 

fracionada ou não, ou seja, para um ou mais imóveis não necessariamente pertencentes ao 

mesmo proprietário. A transferência do direito de construir será total quando não houver área 

remanescente ao imóvel passível de nova edificação e seu potencial construtivo for totalmente 

transferido par outro imóvel. A transferência poderá, ainda, ser parcial quando houver área 

remanescente ao imóvel preservado que irá absorver parte do potencial construtivo e o saldo 

resultante for exportado. 

A lei municipal atribui, ainda, condicionamentos ao exercício do direito por parte de 

cedente e cessionário. A autorização da transferência do direito de construir está condicionada 

a obrigação do proprietário do Imóvel Especial de Preservação em conservar, recuperar ou 

restaurar, ás suas próprias expensas o imóvel, concretizada através da assinatura de termo de 

responsabilidade perante o órgão municipal responsável pela fiscalização técnica de 

conservação do imóvel preservado. Assim como, a licença de construção e o “habite-se” dos 

imóveis receptores do potencial construtivo transferido do Imóvel Especial de Preservação, 

esta vinculada a aprovação do projeto e conclusão das obras de conservação, recuperação e 

restauração do imóvel preservado.   

A lei dos Imóveis Especiais de Preservação, coadunando-se ao princípio norteador da 

disciplina do Estatuto da Cidade, procurou minimizar os prejuízos impostos ao proprietário de 

imóveis considerados de preservação cultural, bem como ao Poder Público, que poderá isentar 

se de eventual indenização ou desapropriação. Por meio desses dispositivos, o proprietário 

poderá aproveitar o potencial construtivo do imóvel preservado em outro imóvel ou alienar 

esse direito a título oneroso. A transferência  do direito de construir é considerada um instituto  

jurídico urbanístico de fácil aplicação e de grande eficácia social, que vem sendo demonstrada 

com sucesso na cidade do Recife. 
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2.4 Efetividade do regime dos imóveis especiais de preservação na preservação de bens 

culturais 

 

 A perspectiva de integração dos espaços urbanos, conjugando interesses particulares 

aos interesses públicos e sociais, é uma tendência do direito urbanístico moderno perante o 

qual se fundem em um só conceito a cidade material e a cidade simbólica, o que possibilita 

que a tutela do patrimônio cultural não atravanque os avanços no desenvolvimento 

urbanístico. 

A Constituição Federal ao tratar da tutela do patrimônio cultural a disciplinou como 

competência concorrente entre a União, os Estados e Municípios, além de impor a integração 

da sociedade ao Poder Público para sua efetivação. Tal enquadramento, seguido pelos Estados 

e municípios, vincula as políticas de memória e preservação do patrimônio cultural ao órgão 

responsável pela cultura, geralmente, às Secretarias de Cultura. Embora, nos grandes centros 

urbanos, tal qual nossa cidade, a gestão do patrimônio cultural deveria estar integrada ao seu 

núcleo de Política Urbana, uma vez que este é o órgão responsável pela organização e 

fiscalização das intervenções urbanísticas e facilitaria o controle de proteção cultural. 

A Lei dos Imóveis Especiais de Preservação já, em seu artigo primeiro, se autodefine 

como um instrumento protecionista do patrimônio cultural, utilizando a invocação do 

tratamento constitucional e infraconstitucional pertinente ao tema, na seguinte dicção: 

Art. 1° - Esta lei, com fundamento no art. 216, parágrafo 1° da 

Constituição Federal, no art. 6°, inciso IX, da Lei Orgânica do 

Município do recife – LOMR e nos arts. 99 e 100, da Lei 16.176 de 09 

de Abril de 1996 – Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano – LOUS, 

define os Imóveis Especiais de Preservação – IEP, para efeito da 

proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural do Município do 

Recife
78

.  

 

O interesse local dos municípios prepondera sempre quando se trata de imóveis de 

arquitetura representativa da cultura local. A cultura  é o elemento que produz e impulsiona as 

cidades pela materialização de seus valores e pelas práticas de sua produção e consumo, que 

por sua vez possibilitam a mutação cultural
79

. É a cultura que permite  o mais generoso 

contato dos habitantes com a alma da cidade em seus mais diversos significados. É com base 

nessas premissas que um regime de direito municipal tende a produzir uma aplicação do 

direito de maneira a efetivamente promover a tutela da proteção cultural, sem que isto 

represente grande impacto para o cotidiano da cidade, que gera e consome cultura. 

Contudo, em geral, a proteção municipal do patrimônio cultural no âmbito municipal 

é mais tímida, pois a maioria dos municípios louva-se apenas das leis federais e estaduais para 

tanto. Fato esse que motivou Carlos Eduardo Caldarelli e Solange Bezerra a afirmarem que 

“os municípios não só podem como devem utilizar seus poderes normatizador e de polícia 
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com o objetivo de tratar os respectivos patrimônios histórico-culturais, com o zelo que 

merecem”
80

.  

Acresce ainda o argumento que os governos locais sofrem, ainda hoje, forte pressão 

política contra a imposição de medidas que de qualquer modo interfiram no exercício do 

direito de propriedade. Fato que pode ser decisivo na vida política da cidade, já que a pressão 

exerce influência direta nas eleições municipais. 

Vladimir Passos de Freitas propõem uma classificação das legislações municipais 

conforme o estagio evolutivo na qual se encontrem, dividindo-as em três estágios: no primeiro 

estágio evolutivo os municípios limitam-se a simples menção à proteção ao meio ambiente, de 

forma genérica, na própria lei orgânica; o segundo corresponderia à criação de lei própria 

sobre a matéria ambiental; e num terceiro, haveria a edição de lei específica tratando da 

preservação do patrimônio cultural
81

. 

A legislação municipal do Recife, no que concerne a preservação do patrimônio 

cultural, se enquadraria no terceiro e mais alto patamar evolutivo das legislações municipais, 

na acepção apontada acima, uma vez que a lei pertinente aos Imóveis Especiais de 

Preservação trata especificamente da tutela do patrimônio cultural ao instituir um regime de 

direito público sobre os imóveis locais considerados de interesse cultural relevante para 

identificação da arquitetura de determinados períodos históricos da cidade. 

Outra acepção é pontada por José Afonso da Silva, que classifica as normas 

urbanísticas em três grupos distintos: as normas de sistematização urbanística, que estruturam 

a organização dos espaços habitáveis com referência ao planejamento urbanístico, à 

ordenação do solo em geral e de áreas de interesse especial; as normas de intervenção 

urbanística, que delimitam e limitam o direito de propriedade e o direito de construir; e as 

normas de controle urbanístico, cujo destino é a regência da conduta dos indivíduos quanto ao 

uso do solo, como as que estabelecem diretrizes das atividades urbanísticas dos particulares, 

as regulam a aprovação de urbanificação, a outorga de certificado ou certidão de uso do solo, 

a licença para urbanificar ou para edificar
82

. 

A lei municipal dos Imóveis Especiais de Preservação se enquadra no segundo 

grupo, das normas de intervenção urbanística, pois visa adequar a utilização da propriedade, 

limitando-a e delimitando-a ao interesse público consubstanciado na preservação desses 

imóveis de interesse histórico e cultural para o município. 

A tutela dos imóveis especiais de preservação é importante, sobretudo, para que não 

ocorra o desaparecimento precoce de importantes referenciais para a estrutura da cidade, o 

que poderia agravar as condições de ambiência em vários setores urbanos e dificultar os 

exercícios de leitura e interpretação espacial com base nas diversas etapas de conformação da 

cidade. Outros centros urbanos, no país, já sofrem os efeitos do processo de destruição de 

imóveis considerados pontos chave na cidade, tal qual ocorre na cidade de São Paulo que, 

embora de maneira inovadora para época, em 1984, tardiamente editou lei dando tratamento 

do seu patrimônio cultural na qual previa algumas medidas previstas no modelo adotado em 

Recife, embora tenha mantido o regime de tombamento. 
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Na cidade de São Paulo, a Lei nº 9.725, de 2 de junho de 1984 trouxe incentivos a 

serem concedidos aos proprietários de imóveis tombados, entre as quais regulamentou-se a 

transferência do direito de construir e a isenção de taxas e emolumentos cobrados para 

aprovação de projetos de reforma e restauração nos bens preservados. Entretanto, a lei ficou 

devendo uma inovação trazida por um regime diferenciado do tombamento, pois limitou-se 

apenas a conferir tímidos incentivos aos proprietários. 

Dessa forma, é possível enquadrar a legislação municipal do Recife, pertinente aos 

Imóveis Especiais de preservação como um instrumento alternativo e eficaz de efetivação da 

tutela do patrimônio histórico, por conseguir conciliar os interesses contrapostos dos 

proprietários, ávidos na exploração econômica de seu patrimônio, e do Estado, na 

concretização do interesse público revelado na preservação cultural. Em contraposição ao 

regime do tombamento, de caráter autoritário, por excelência, e por isso mesmo inútil às 

finalidades ao qual se destina.  

A instituição de regimes legais semelhantes ao dos Imóveis Especiais de 

Preservação, pelos municípios brasileiros, é o meio emergencial pelo qual a preservação dos 

imóveis de interesse cultural deveria ser efetivada, tendo em vista a facilidade de sua 

instituição e fiscalização, em relação aos deveres de conservação e guarda impostos aos 

proprietários, dada a dimensão territorial do nosso país. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conceito de patrimônio cultural abrange toda ordem de bens representativos da 

cultura, tomada em seus mais diversos aspectos, entre os quais os imóveis urbanos 

configuram uma das peças mais importantes desse acervo, pois lhe são evidentes as 

características do modo de vida do agrupamento humano ao qual pertence, conforme o 

período histórico em foram concebidos.  

A identificação cultural dos povos influi decisivamente na forma como as sociedades 

implementam a preservação de seus patrimônios culturais, que corresponde à conservação dos 

desdobramentos simbólicos incidentes sobre os bens que, melhor e mais intensamente, 

refletem seus valores culturais. Essa, também, é uma das razões que explicam a variedade e 

mutabilidade dos critérios de classificação de bens culturais, da qual resulta o fracionamento 

setorial do patrimônio cultural, conforme os interesses socialmente predominantes. 

A evolução social e econômica impõe a permanente necessidade de renovação e de 

adequação dos ambientes urbanos às novas necessidades decorrentes da evolução tecnológica 

e social. Esse fato dificulta a compatibilização do interesse público na preservação do 

patrimônio cultural aos interesses privados, ávidos pelos lucros do progresso. No entanto, a 

experiência internacional e aquela aferível em determinados pontos que servem de referência 

nacional demonstram que é possível equacionar interesses tão contraditórios através de vias 

alternativas, tais como a substituição da função original do imóvel e a utilização de 

equipamentos urbanos mais modernos, que não causem dano durante sua implantação.        

A partir da análise dos instrumentos jurídicos de acautelamento do patrimônio 

cultural admitidas pelo ordenamento pátrio, percebe-se claramente que a efetivação dessa 

tutela depende, sobretudo, do direcionamento de esforços de todos os setores sociais, público 

e privado.  
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Sob uma perspectiva histórica, as primeiras manifestações históricas de  preservação 

cultural no mundo datam da antiguidade. Entretanto, o Brasil tardiamente despertou para a 

importância do tema, os primeiros registros históricos datam do século XVIII numa carta em 

que o Conde de Galveias exterioriza sua perplexidade face à demolição de um bem de 

interesse histórico, pelo próprio Poder Público, para dar lugar a uma guarnição militar. Em 

termos jurídicos, a noção de patrimônio cultural nacional foi concebida a partir da Carta 

Política de 1934, ganhando maior respaldo legislativo e constitucional progressivamente. 

A sistemática legislativa nacional permite o estudo da preservação do patrimônio 

cultural sob diversos enfoques, tomados em particular aqueles concernentes ao direito 

administrativo, ambiental e urbanístico. Em relação a outros países, o Brasil dispõe 

atualmente de instrumentos legislativos suficientemente avançados e organizados de modo a 

proporcionar efetiva tutela do patrimônio cultural nacional, a depender apenas da vontade 

política em concretizá-los.  

O tratamento constitucional pertinente ao tema era formado pelo arcabouço das 

constituições anteriores a constituição de 1988, na qual as normas possuíam conteúdo 

meramente programático. A norma que regulamentou os dispositivos constitucionais foi o 

Decreto-lei 25 de 1937, que instituiu o tombamento como a principal forma de acautelamento 

do patrimônio cultural brasileiro até hoje. 

A preservação do patrimônio cultural tem incidência direta sobre o direito de 

propriedade, tomada sua incidência sobre bens materiais, especificamente aos bens imóveis de 

propriedade particular sobre o qual se evidencia a repercussão dos dispositivos legais 

pertinentes ao tema em apreço. A preservação cultural de um bem cultural de propriedade 

particular implica sua submissão ao interesse público, consubstanciado em obrigações e 

abstinências no exercício de seu direito, embora não haja transferência da propriedade para o 

Poder Público, com exceção do que ocorre na desapropriação. O fundamento da intervenção 

do Estado na propriedade privada com vistas à preservação do patrimônio cultural 

corresponde a realização da função social da propriedade, segundo os contornos legais que 

tomou esse instituto a partir da Carta Política de 1988.  

A Constituição de 1988, em seu artigo 216, passou a dispor de forma impositiva que 

a preservação dos bens culturais é um dever de todos, Poder Público e sociedade, propiciando 

a maior abrangência possível à norma. Inovou, ainda, ao tornar passível de punição a violação 

ao patrimônio cultural e criar institutos processuais como forma de preservação, tais como a 

ação popular e o mandado de segurança. Além desses institutos há outros meios considerados 

como instrumentos de  preservação, entre as quais se enumeram os inventários e registros,  o 

tombamento, a desapropriação, a ação civil pública e a ação penal incondicionada, cabível na 

ocorrência do crime de violação ao patrimônio cultural, tipificado no Código Penal Brasileiro 

e na Lei n.º 9.605 de 1998.  

O tombamento corresponde ao instrumento jurídico mais utilizado nacionalmente na 

preservação do patrimônio cultural, disciplinado através do Decreto-lei n.º 25 de 1937. É uma 

das formas restritivas de intervenção do Estado na propriedade privada, de acordo com os 

interesses públicos e tendo em vista a concretização da função social da propriedade, com 

fundamento o poder de polícia. 

Adentrado-lhe as peculiaridades, o tombamento é considerado, segundo a 

jurisprudência mais recente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, uma limitação 

administrativa à propriedade, que passa a ser indenizável ao adquirir o caráter da incidência 

individualizada, da qual resulte esvaziamento econômico da utilização normal do bem; 

constituída por ato único de registro do bem no Livro de Tombo correspondente, embora 

pendente de procedimento administrativo prévio da competência do  órgão pertencente ao 
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ente público sobre o qual resida o interesse na conservação do bem; e que incidente tanto 

sobre bens de propriedade pública, quanto privada. 

Os efeitos decorrentes da instituição do tombamento sobre determinado bem de 

propriedade particular, especialmente, ocasiona demasiadas restrições e imposições sobre o 

exercício desse direito, elencadas a partir do artigo 11 do diploma legal que o disciplina, as 

quais não se limitam apenas ao proprietário do imóvel, estendendo-se aos vizinhos do bem 

tombado. 

Do simples exame acerca dos efeitos do tombamento de um bem sobre a esfera de 

direitos do proprietário  denota o caráter autoritário de suas imposições, uma vez que não há 

contrapartida alguma pelo esforço suportado. Os únicos beneficiários diretos da instituição do 

tombamento de um bem de propriedade particular é a sociedade, através do mero deleite 

visual.  

A conscientização social da necessidade de conservação dos bens tidos como 

integrantes do patrimônio cultural, através da educação infantil e incursão da idéia na 

população pelos meios de divulgação em massa, não é o suficiente à conformação do interesse 

privado do proprietário de bens atingidos por tal interesse público. Na distinção entre 

interesse público e interesse da coletividade reside o principal foco da questão, uma vez eu o 

primeiro corresponde a vontade do Estado, manifestado através das leis e atos executivos do 

Poder Público, in casu  relativo a preservação do patrimônio cultural; e o último corresponde 

ao interesse da própria sociedade. Assim, o desafio do Estado na preservação de bens 

culturais é compatibilizar no mesmo sentido o interesse público aos interesses da coletividade. 

Destarte, a experiência nacional na aplicação do instituto jurídico do tombamento 

como principal instrumento de acautelamento do patrimônio histórico nacional, relativa a 

todas as esferas de governo,  denota sua ineficácia, principalmente, pelo caráter impositivo e 

autoritário de seus dispositivos, combinada  com os escassos recursos estatais em matéria 

financeira e de pessoal, que pudessem efetivar o estatal de guarda e fiscalização dos bens 

preservados.  

Nos casos da inércia do Poder Público no cumprimento do dever constitucional de 

preservação do patrimônio cultural nasce para os cidadãos, seja em nome próprio ou por 

substituição processual, a pretensão para o ingresso em juízo através das ações especiais, 

quais sejam a ação popular, o mandado de segurança coletivo e ação civil pública.  

O Estado dispõe ainda da possibilidade de preservar o patrimônio cultural por meio 

de “outras forma de acautelamento e preservação”, conforme preceitua o §2º do art. 216 da 

Constituição Federal, consubstanciada na possibilidade de legislar concorrentemente com a 

União, os Estados e Municípios sobre a matéria, criando, assim, outros instrumentos jurídicos 

de preservação aplicável no âmbito de sua autoridade, em conformidade ao alcance do 

interesse público que o embasa.  

Nesse viés, o Município de Recife editou a Lei Municipal n.º 16.284 de 22 de janeiro 

de 1997, que instituiu os Imóveis especiais de Preservação – IEP, na qual visa preservar os 

bens imóveis integrantes do patrimônio cultural local através da instituição de compensações 

e estímulos, em contrapartida às obrigações de guarda e conservação atribuídas aos 

proprietários dos imóveis atingidos pelo interesse público em sua preservação. 

A referida lei constitui um avanço, pois almeja preservar, desde já, os imóveis com 

características arquitetônicas, históricas ou artísticas de épocas mais recentes, embora não 

menos representativos para cultura local. Esse tipo de imóvel dificilmente passaria pelo crivo 

do procedimento prévio ao tombamento, no qual se busca verificar e comprovar a 

exclusividade de caracteres culturais que se pretende conservar, pela aplicação do princípio 
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constitucional da isonomia. Além disso, essa lei municipal possibilita o equacionamento e 

conformação do interesse público aos interesses privados, uma vez que permite a conservação 

de imóveis de especial interesse cultural sem atravancar a expansão e o crescimento urbano.   

Entretanto, a grande inovação da lei pertinente aos Imóveis Especiais de Preservação 

fora quanto a preservação do potencial construtivo dos aludidos imóveis, o qual poderá ser 

transferido, em concretização ao dispositivo legal do artigo 35 do Estatuto da cidade, que 

prevê a possibilidade da transferência do direito de construir dos imóveis atingidos pela 

preservação por interesse histórico, artístico e cultural. 

Os proprietários dos Imóveis Especiais de Preservação tem a obrigação legal de velar 

pela conservação dos imóveis independentemente da concessão das compensações e 

estímulos que poderá ser-lhes atribuído, de acordo com o seu enquadramento nos requisitos 

legais. Dessa forma, a aquisição de licença para construir em área remanescente do imóvel e 

da redução no Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana não constitui causa para 

imposição de obrigação ao proprietário, sendo mera contrapartida oferecida pelo Poder 

Público como conseqüência da imposição do regime diferenciado sobre o bem preservado. 

A lei municipal pertinente aos imóveis especiais de preservação constitui um 

instrumento alternativo e eficaz de efetivação de tutela do patrimônio cultural por conciliar de 

maneira satisfatória o interesse público. Outrossim, trata de forma interdependente da 

problemática da preservação do patrimônio cultural, concatenando medidas jurídicas, 

econômicas e conceituais em um único instrumento, conforme aplicação dos modernos 

conceitos de direito urbanístico e ambiental. 
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RESUMO 

O presente trabalho se ocupa da temática referente aos campos de concentração instalados 

pelo Estado brasileiro no Ceará durante a seca de 1932, compreendida na primeira fase da Era 

Vargas, o Governo Provisório. Tem-se como foco os seguintes elementos: o Campo de 

Concentração do Patu, localizado no município de Senador Pompeu, e a manifestação cultural 

imaterial da Caminhada da Seca, feita anualmente nesse município. Pretende-se defender a 

viabilidade de proteção (i) do patrimônio cultural material, sendo compreendido não apenas 

como patrimônio histórico, mas enquanto lugar de memória decorrente da violação de direitos 

humanos, como referencial de reconhecimento dos acontecimentos pretéritos e de garantia de 

não repetição; e enquanto sustentáculo da manifestação cultural imaterial, reflexo da memória 

coletiva referente aos acontecimentos da seca de 1932 e dos costumes locais, exaltados 

através da Caminhada da Seca e da externação da religiosidade da população; e (ii) do 

patrimônio cultural imaterial. Como introito, apresenta-se a contextualização acerca da 

instalação de campos de concentração no Ceará no ano de 1932, evidenciando-se o êxodo 

rural como a principal alternativa aos retirantes que enfrentavam as dificuldades decorrentes 

do período de seca. Em seguida, apresenta-se os fatos históricos referentes ao Campo de 

Concentração do Patu, em Senador Pompeu, desde o ano de 1919, quando se iniciou a 

construção da Barragem do Patu. Por derradeiro, analisa-se as questões referentes à memória 

e ao patrimônio cultural material e imaterial. A metodologia empregada para o 

desenvolvimento do estudo é bibliográfica nacional e internacional, sendo essencialmente 

exploratória e analítica, tendo como base primordial o estudo e a análise de bibliografias 

especializadas na temática, como livros, artigos científicos, documentos históricos, matérias 

jornalísticas pertinentes ao período e documentários. 

PALAVRAS-CHAVE: Seca de 1932. Campos de Concentração. Currais do Governo. 

Lugares de Memória. Patrimônio Cultural. 
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RÉSUMÉ 

Cette étude se concentre sur les thèmes liés aux camps de concentration installés par l'Etat 

brésilien au Ceará au cours de la sécheresse de l’année 1932, pendant la première phase du 

gouvernement de Vargas, le gouvernement provisoire. L'accent porte sur: le Camp de 

Concentration du Patu, situé dans la municipalité de Senador Pompeu et la manifestation du 

patrimoine culturel immatériel de la Marche de Sécheresse faite annuellement dans cette 

région. Le but est de défendre la viabilité de protection (i) du patrimoine culturel matériel, 

étant entendu non seulement comme historique, mais comme une mémoire résultant de 

violations des droits de l'homme, comme une référence pour la reconnaissance des 

événements antérieurs et garantie de non-répétition; et en tant que base d'appui de la 

manifestation culturelle immatérielle, ce qui reflète la mémoire collective des événements de 

la sécheresse et les coutumes locales, exaltés par la Marche de Sécheresse et l'expression de la 

religiosité de la population local; et (ii) du patrimoine culturel immatériel. En guise 

d'introduction, nous présentons d’abord la mise en contexte sur l'installation de camps de 

concentration au Ceará en 1932, montrant l'exode rural comme la principale alternative aux 

retraitants qui passaient des difficultés dues à la sécheresse. Ensuite, nous présentons les faits 

historiques concernant au Camp de Concentration du Patu à Senador Pompeu, à partir de 

l'année 1919, quand la construction du barrage du Patu a demarré. Finalment, nous analysons 

les enjeux de mémoire et des lieux de mémoire, et du patrimoine culturel matériel et 

immatériel. La méthodologie utilisée pour élaborer l'étude est la littérature nationale et 

internationale, étant essentiellement exploratoire et analytique, basée sur l'étude primaire et 

l'analyse des bibliographies spécialisées sur le thème, tels que les livres, des articles de 

journaux, des documents historiques et des documentaires concernant au période. 

MOTS CLÉS: 1932 Sécheresse. Camps de Concentration. Corrals du Gouvernement. Lieux 

de Mémoire. Patrimoine Cuturel. 

 

INTRODUÇÃO 

A instalação dos campos de concentração no Ceará remete à concepção dos retirantes e 

dos períodos sucessivos de seca no sertão do Nordeste, os chamados ciclos da seca. No final 

do mês de março do ano de 1932, assolados pela seca que já causava dificuldades desde o ano 

anterior, muitos camponeses deixavam suas casas e seguiam pela linha férrea, quando não 

invadiam e tomavam os trens
2
, o caminho da cidade. Os retirantes partiam em busca de 

trabalho, alimentação e assistência médica. 

Desde 1877, enfrentava, o Governo Federal, problemas referentes ao êxodo rural, 

principalmente nos períodos de estiagem, sendo a repressão o principal instrumento de 

combate à chegada de retirantes às cidades, que na maioria das vezes resultava em desordem 

devido às invasões e aos roubos ao comércio em busca de alimentação. As intervenções 

realizadas no ano de 1932 dão continuidade à medida implantada anteriormente, em 1915, no 

Alagadiço, o atual bairro São Gerardo, na capital cearense. A instalação de campos de 

concentração neste segundo momento teve maior dimensão, não se restringindo apenas à 

capital. Segundo Airton de Farias (2012, p.319), já eram denominados dessa maneira àquele 

                                                      
2
 O jornal O Povo, na edição de 8 de abril de 1932, noticia a invasão de um trem por flagelados que pediam 

passagens para a capital. Na edição do dia 9 de abril, exemplificando tal situação, o mesmo jornal noticia a 

invasão, em Senador Pompeu, de um trem com destino a Fortaleza, por 300 flagelados, tendo chegado à capital 

no dia anterior à publicação da referida notícia. 
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período, salvo pelos próprios retirantes, que designaram como os currais do governo ou 

curral dos flagelados
3
. 

O caminho a ser percorrido pelos retirantes, no trajeto interior-capital, era determinado 

pelo percurso a ser seguido pelos trens. Assim, a linha férrea era o principal referencial dos 

flagelados
4
. De acordo com Thomaz Pompeu Sobrinho (1982, p.34), as ferrovias “integrariam 

os sertanejos na órbita da vida social e viciosa das cidades litorâneas”. Com o intuito de evitar 

que chegassem a Fortaleza espalhando doenças, causando desordem ao saquear o comércio e 

incomodando a elite local, os campos de concentração foram construídos em áreas 

estrategicamente posicionadas nas proximidades das estações ferroviárias, para que se 

pudesse aglomerar o maior número de retirantes e evitar ao máximo que conseguissem chegar 

à capital. 

 

1 OS CAMPOS DE CONCENTRAÇÃO NO CEARÁ 

Havia campos de concentração dispostos em todo o território cearense, desde o Cariri 

até Fortaleza, dispostos de forma a compreender toda a região interiorana, instalados nas 

seguintes localidades: no Crato, com o Campo de Concentração de Buriti, o único que ficava 

mais afastado de uma estação ferroviária, sendo a de Cedro a mais próxima; em São Mateus 

(atual município de Jucás), com o Campo de Concentração de Cariús; em Senador Pompeu, 

com o Campo de Concentração do Patu; em Quixeramobim, com o Campo de concentração 

de Quixeramobim; em Ipu, com o Campo de Concentração de Ipu; e nos bairros fortalezenses 

Pirambu, com o Campo de Concentração do Urubu, e Otávio Bonfim, com o Campo de 

Concentração do Tauape ou, como também era denominado, Campo de Concentração do 

Matadouro. 

Com as mesmas finalidades do Campo de Concentração do Alagadiço, em 

funcionamento na capital durante a seca de 1915, os campos de 1932 foram criados com o 

propósito de tratar as enfermidades, saciar a fome dos retirantes, oferecer-lhes emprego, e 

evitar que chegassem à capital disseminando doenças (principalmente doenças epidêmicas 

como a cólera e a varíola) e causando desordem no funcionamento do comércio. As 

dificuldades em cumprir tal intento recaíram principalmente no número elevado de flagelados 

abrigados nos campos e na má administração desses espaços. 

Constata Thomaz Pompeu Sobrinho (1982, p.32), em referência ao Campo de 

Concentração do Alagadiço e também aplicável aos campos de 1932, que “tratava-se de uma 

densa concentração humana em promiscuidade, que o Governo não podia manter em boas 

condições de higiene e moralidade por falta de recursos financeiros e pessoal competente e 

honesto que o administrasse”. Avultava-se o número de pessoas nos campos e grande parte 

dos alimentos para esses destinados eram extraviados e vendidos no comércio local. Aos 

flagelados se dava os alimentos estragados e os restos de animais que não eram utilizados nas 

cidades. 

 

                                                      
3
 A utilização da palavra curral se refere ao aprisionamento, fazendo-se portanto um paralelo com o gado, que 

precisa ser aprisionado em currais para não fugir. Dessa forma, equiparava-se o retirante dos campos de 

concentração, reslcusos, ao gado que deveria ser enclausurado, evitando-se assim sua fuga. 

4
 Os retirantes, quando não podiam comprar a passagem de trem, seguiam caminhando no percurso da linha 

férrea. Em momentos subsequentes, agravadas as dificuldades e carências, os trens eram invadidos e tomados 

pelos flagelados. Alguns retirantes, assolados pela fome e pelas doenças, não conseguiam chegar aos campos de 

concentração, assim era comum encontrar corpos ao longo das margens das estradas de ferro. 
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2 O CAMPO DE CONCENTRAÇÃO DO PATU, EM SENADOR POMPEU 

Entre os anos de 1919 e 1923, com o objetivo de amenizar os transtornos causados pelas 

secas no sertão cearense, a recém-criada Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas – 

IFOCS (atual Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS) iniciou, no 

município de Senador Pompeu, a construção da Barragem do Patu. Não obstante a construção 

não tenha sido concluída, os engenheiros ingleses contratados para a empreitada edificaram 

uma vila com pontos de apoio para seus trabalhos na obra. O complexo de prédios erguidos 

ali ficou conhecido como Vila dos Ingleses. 

Quando em 1932 foram instituídos os campos de concentração, após declarada 

oficialmente a seca, tratada pelo presidente Getúlio Vargas (período do Governo Provisório) 

como questão nacional, a Vila dos Ingleses, ponto em desuso, de apoio à construção da 

barragem que atenuaria as dificuldades causadas pelos períodos de estiagem, tornou-se o 

Campo de Concentração do Patu, local de convergência e isolamento de retirantes flagelados 

do Sertão Central, região que contava, também, com o Campo de Concentração de 

Quixeramobim. 

Àquele período, havia no Ceará duas estradas de ferro, a de Baturité, que passava por 

Senador Pompeu e pela maioria dos municípios onde se havia instalado campos de 

concentração, e a de Sobral que, segundo Kênia Sousa Rios (2001 apud Benedito Genésio 

Ferreira, 1989, [s/d]), passava apenas por Ipu. Com a localização dos campos de concentração 

nas proximidades das linhas férreas, tornava-se fácil concentrar os retirantes e conduzi-los aos 

espaços prontos para a reclusão. Em contribuição ao rápido aumento do número de retirantes, 

as notícias de que havia assistência do setor público aos flagelados intensificava a afluência 

de pessoas. Conforme dados oficiais publicados no jornal O Povo na edição do dia 20 de 

junho de 1932 o grande número de retirantes nos campos exalava preocupações e o Campo de 

Concentração do Patu abrigava já 16.221 pessoas. Os dados mostram que o total de flagelados 

nos campos chegava, àquele momento, ao número alarmante de 73.918 pessoas
5
. 

Atraídos aos campos pelas promessas de trabalho, alimentação e assistência médica
6
, os 

retirantes eram privados de sua liberdade, não podendo sair senão por convocação às obras de 

emergência do governo. O número de enfermos aumentava, a alimentação escassa, a falta de 

higiene e o elevado número de pessoas
7
 apenas contribuía para a rápida disseminação da 

cólera. Os muitos que morriam todos os dias eram enterrados amontoados em valas cavadas 

pelos próprios flagelados. Os sobreviventes dos campos contam que vários doentes eram 

                                                      
5
 Os dados oficiais acerca do número de flagelados nos campos de concentração, apresentados pelo jornal O 

Povo na edição do dia 20 de junho de 1932, são os seguintes: 6.507 pessoas em Ipu, 1.800 nos campos de 

Fortaleza (nos campos do Urubu e do Matadouro, respectivamente localizados nos bairros Pirambu e Otávio 

Bonfim), 4.542 em Quixeramobim, 16.221 em Senador Pompeu, 28.648 em Cariús e 16.200 em Buriti. 

6
 As más condições de vida nos campos de concentração não se evidenciaram imediatamente, pois houve, no 

início, amparo aos retirantes, como é o exemplo da preocupação com a vacinação dos flagelados. De acordo com 

a edição do jornal O Povo do dia 26 de abril de 1932, até aquele momento já haviam sido vacinados 8.500 

pessoas nos campos de concentração da capital cearense. 

7
 A efetividade dos campos de concentração e a exaltação das autoridades em relação ao tratamento dos 

flagelados era recorrente, na edição do dia 17 de abril do ano de 1932, do jornal O Povo, em coluna intitulada A 

Sêca e as Providências do Governo: As Caravanas da Fome, escreve-se o seguinte: “Felizmente, nós, [...] 

devido a clarividencia das autoridades locais, estamos isentos de perigoso contato com os flagelados que, 

agrupados em campos de concentração, pertos de nós, são alimentados, higienizados, tratados, até, com relativo 

carinho, ante a brutalidade e tamanho da catastrofe que os expulsou dos seus lares e os lançou ao mundo [...]” 
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colocados nas covas ainda com vida, para mais tarde, quando mortos, serem enterrados. Isso 

se sucedia diariamente
8
. 

A retomada da construção do Açude do Patu chegou a ser proposta enquanto os 

flagelados estavam no Campo. Na edição do dia 25 de maio do ano de 1932 do jornal O Povo, 

noticia-se telegrama emitido de Senador Pompeu, pelo interventor Carneiro de Mendonça, 

sendo realçada, por ele, a presença de 18.000 pessoas no Campo até aquele momento. No 

referido telegrama o interventor elenca as recorrentes dificuldades provenientes do período de 

seca e das problemáticas referentes à falta de recursos. Assim, elucida, quase ao fim do 

telegrama, a necessidade de conclusão das obras da barragem, oferecendo como solução a 

utilização da mão de obra dos retirantes que ali se abrigavam. 

 

3 PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL 

Hodiernamente em ruínas, o complexo da Vila dos Ingleses
9
 contava com um casarão, o 

Casarão da Inspetoria, onde ficavam as acomodações dos chefes da firma de engenheiros 

inglesa, tendo sido utilizada na seca de 1932 para distribuir alimentos aos flagelados; duas 

casas também para abrigo dos engenheiros, que são as edificações mais bem conservadas; três 

de quatro casas iguais
10

 construídas também para abrigo dos ingleses, tendo sucumbido a 

quarta em decorrência do abandono; quinhentas casas de taipa para hospedagem dos demais 

trabalhadores das quais restam poucos vestígios
11

, utilizadas durante o período da seca para 

abrigar os retirantes; uma estação ferroviária, localizada à margem da CE 040, utilizada pelos 

ingleses para receber os carregamentos de material de construção e, mais tarde, para receber 

mantimentos destinados aos flagelados; um armazém, sendo a maior edificação do local; uma 

usina; uma oficina, onde algumas atividades podiam ser exercidas pelos flagelados; e duas 

casas de pólvora, uma à margem da CE 040 e a outra localizada atrás da Serra do Patu. 

Em momento subsequente à desativação do Campo de Concentração do Patu, um 

cruzeiro foi colocado no local em que os corpos dos flagelados foram enterrados e, anos 

depois, já na década de 1980
12

, posteriormente à conclusão da construção da barragem, foi 

construído, na encosta da Serra do Patu, o Cemitério da Barragem
13

, local para onde se faz a 

Caminhada das Almas, sendo mais conhecida como Caminhada da Seca, em homenagem às 

                                                      
8
 Estima-se que morriam, por dia, entre vinte e trinta pessoas. Quanto ao número total de mortos no Campo de 

Concentração do Patu, há divergências, principalmente, pela ausência de controle efetivo, já que os próprios 

flagelados cavavam e fechavam as covas diariamente. 

9
 O livro Barragem do Patu: os descaminhos de uma obra, de Adriano Bezerra, além de uma contextualização 

histórica, fornece dados técnicos relativos a toda a área que compreendia o Campo de Concentração do Patu, 

inclusive as medidas exatas referentes a cada edificação ali existente (Vila dos Ingleses) e dados referentes ao 

Açude do Patu. Cf. BEZERRA, Adriano. Barragem do Patu: os descaminhos de uma obra. [s/d]: Editora Geo, 

[s/d]. 

10
 A reportagem do jornal O Povo na edição de 3 de junho de 1996, destaca que Alaíde Bezerra, àquela data com 

60 anos de idade, vítima do Campo de Concentração do Patu, a mais de 20 anos mora em um dos casarões. 

11
 Os vestígios das casas de taipa ainda podem ser vistos durante os meses de setembro a dezembro, período em 

que a mata seca. 

12
 Em novembro de 1987 o Açude do Patu teve suas obras concluídas. Os gastos estimados são de cerca de 80 

milhões de cruzados. Entretanto, mesmo após a construção da barragem, a população de Senador Pompeu 

continuou a sofrer com os problemas advindos dos períodos de estiagem em decorrência da inutilização da 

adutora que ligava a cidade ao açude. 

13
 O Cemitério da Barragem tem área estimada de 1.089m². 
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chamadas almas da barragem, denominação dada pelos pompeuenses em referência àqueles 

que morreram no Campo de Concentração. 

No ano de 1982, o padre Albino Donatti
14

, vigário da Paróquia de Nossa Senhora das 

Dores, igreja matriz da cidade, em memória às vítimas do Campo de Concentração do Patu, 

concretizou a Caminhada da Seca, que segundo os pompeuenses se tratava de algo que deles 

próprios intrinsecamente partia, estando em estado de latência até a iniciativa do padre. 

Ocorre, desta forma, no segundo domingo do mês de novembro, todos os anos, a Caminhada 

da Seca, compreendido o trajeto iniciado partir da igreja matriz da cidade, de onde os fiéis 

saem ainda de madrugada, em uma média de seis quilômetros de distância nos quais muitos 

caminham descalços, até o Cemitério da Barragem, onde ali ocorre o oferecimento de pão e 

de água
15

 às almas da barragem. 

As primeiras Caminhadas contavam com a presença quase restrita de religiosos, tendo 

adquirido maiores proporções somente após relatos feitos em matérias jornalísticas televisivas 

sobre a Caminhada da Seca e a existência dos campos de concentração durante a seca de 

1932. Atualmente a realização da Caminhada não se restringe, entretanto, à caminhada de 

fiéis ao que acreditam ser um campo santo, mas também guarda estreiteza com os problemas 

relativos à seca e à maneira como com ela se lida. Assim, como tema central de cada edição 

da Caminhada da Seca, tem-se todos os anos a abordagem de uma questão social, geralmente 

voltada aos problemas decorrentes dos períodos de estiagem. 

O padre João Paulo Giovanazzi
16

, com o intuito de promover a restauração de parte da 

memória referente aos acontecimentos do ano de 1932 no Campo de Concentração do Patu, 

organizou em um livro
17

 os testemunhos dos sobreviventes, com orações, preces, rezas, 

poemas e relatos de acontecimentos do Campo. 

 

4 OS LUGARES DE MEMÓRIA 

A memória, enquanto decorrência de uma violência fundadora, está, de acordo com 

Paul Ricoeur (2000, p.5), entreposta em constatações diretamente ligadas às atividades 

estatais, sendo considerados os fatos relativos à fragilidade do próprio Estado enquanto 

Estado de Direito e à sua vetustade. A manifestação cultural imaterial da Caminhada da Seca, 

como forma representativa e expressiva, reflexo da solidificação da memória coletiva 

referente aos acontecimentos da seca de 1932 em Senador Pompeu, tem suas bases em atos de 

violência e de repressão pretéritos, realizados pelo Estado, sendo ponto de referencial e 

princípio dessa manifestação cultural o patrimônio cultural material das construções da Vila 

dos Ingleses, utilizadas no Campo de Concentração do Patu, sendo o Cemitério da Barragem 

o principal ponto, e, ainda, da Paróquia de Nossa Senhora das Dores, de onde parte, todos os 

anos, a Caminhada. 

Constata-se evidente a necessidade do estabelecimento de vínculos mínimos, sendo 

assim compreendidos aqueles que se fazem suficientes à estipulação de pontos de contatos 

                                                      
14

 De acordo com o Relatório Pastoral do ano 2000 da Paróquia de Nossa Senhora das Dores, o padre Albino 

Donnati foi o 13° vigário, tendo permanecido nesta condição desde o mês de novembro de 1980 até o final do 

mês de janeiro de 1995. 

15
 Denominados, o pão e a água oferecidos, ex-votos. 

16
 O padre João Paulo Giovanazzi foi o 14° vigário da Paróquia de Nossa Senhora das Dores, de acordo com o 

Relatório Paroquial de 2000. 

17
 GIOVANAZZI, João Paulo. Migalhas do Sertão. Senador Pompeu: [s/d], 1998. 
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compatíveis, ou sustentação convergente, para que a memória não se restrinja aos indivíduos 

que vivenciaram e possam testemunhar os acontecimentos com suas próprias lembranças, mas 

que essas possam ser repassadas e reconstruídas a uma coletividade, ainda que não de forma 

extensamente ampla, mas de forma hábil a propiciar a formação de uma base comum, 

segundo refere Maurice Halbwachs (1950, p.12). Essa unidade é facilmente verificada no 

eixo, ou eixos interligados, da Caminhada da Seca, a religiosidade e devoção às denominadas 

almas da barragem, responsáveis, segundo os pompeuenses pela realização de milagres, e a 

integração em prol de uma questão social relacionada com a seca e os problemas dela 

advindos. 

O esquecimento, de acordo com Paul Ricoeur (2003, p.6), conserva um vínculo com o 

processo de novo fluxo à memória consciente, e mesmo aparentemente dispersas ou perdidas, 

há a possibilidade de conhecer essas memórias. Cinquenta anos após a instalação dos campos 

de concentração, não esquecido tal fato, no ano de 1982 surgiu a Caminhada da Seca, 

impulsionada pelo padre Albino Donatti, porém reconhecida, pelos próprios pompeuenses, 

como uma vontade comum. 

A idealização de um mecanismo contra os efeitos do esquecimento são fundamentais 

para se estabelecer a importância de determinadas memórias e consequentemente das bases a 

que estas se apegam, constatando-se a importância, à manifestação cultural, do patrimônio 

material, girando em torno deste toda a justificativa daquela. Pierre Nora (1993, p.12) elucida 

que “os lugares de memória são, antes de tudo, restos”. O impulso necessário, está, portanto, 

no resgate desses resquícios, ainda quando longínquos. De acordo com Jacques Le Goff 

(1989, p.426) “o estudo da memória social é um dos meios fundamentais de abordar os 

problemas do tempo e da história, relativamente aos quais a memória está ora em retraimento, 

ora em transbordamento”. 

De acordo com Pierre Nora (1993, pp.21-22), os lugares de memória abrangem três 

aspectos específicos e que sempre estarão presentes e interligados, sendo os seguintes: 

material, funcional e simbólico. Portanto, em decorrência de sua perspectiva física, justifica-

se o aspecto material; o aspecto funcional se refere à garantia da própria lembrança e de sua 

transmissão, não passando em momento inicial de uma mera conjectura; e, por derradeiro, 

evidencia-se o aspecto simbólico pelo fato de as lembranças provenientes de determinados 

acontecimentos estarem restritas a um pequeno número de pessoas, não havendo acesso direto 

pela maioria que não os vivenciou. 

Para além disso, a proteção de lugares de memória, quando em decorrência de situações 

advindas de ações provenientes do poder público, acompanha duas importantes 

compreensões, o reconhecimento estatal dos atos cometidos no passado e que não estavam em 

concordância com as ações que devidamente deveriam ter sido adotadas, ainda que se 

postergue o momento da efetivação da proteção; e a garantia de não repetição, decorrendo 

principalmente da visibilidade atribuída a partir da proteção estatal, evitando que fatos 

semelhantes venham a ocorrer no futuro. 

Michael Pollak (1989, p.4) evidencia que “ao privilegiar a análise dos excluídos, dos 

marginalizados e das minorias, a história oral ressaltou a importância de memórias 

subterrâneas que, como parte integrante das culturas minoritárias e dominadas, se opõem à 

‘memória oficial’ [...]”. Jacques Le Goff (1994, p.476) apresenta a memória coletiva como 

algo que trespassa o conceito limitante de uma conquista, mas que vai além ao ser “também 

um instrumento e um objeto de poder”. Hugo Vezzeti (2009, p.37) exalta que a memória é 

uma forma de trazer, até o presente, o que já foi vivido, sendo possível, entretanto, recuperar o 
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que foi vivenciado sem que as ações do passado tenham que ser repetidas, como se houvesse a 

criação de um novo elemento, uma nova acepção, a partir da pré-existência do fato. 

 

CONCLUSÃO 

A conversão de acontecimentos violentos para a utilização positiva da memória é, desde 

o início, possível a partir da prática de rememoração e de combate ao esquecimento, 

possibilitando o controle sobre as lembranças e o equilíbrio em relação aos fatos pretéritos. O 

obstáculo do esquecimento traz implicações referentes também à delimitação temporal. 

Lembrar, e não apenas isso, mas manter ativa a memória faz parte de um processo posterior a 

demasiadas etapas, sendo necessário, portanto, o esforço primeiro para que se mantenha a 

memória referente a um determinado acontecimento no âmbito da existência possível de se 

alcançar. 

Destarte, depara-se, antes, com uma condição que virá a se tornar parcela da memória, 

que em contraposição poder-se-á se tornar também parcela de esquecimento. A salvaguarda 

para que essa condição de parcela da memória não seja perdida no passado e no esquecimento 

depende de uma motivação mínima, de forma a permitir esse impulso necessário e tornando 

essa memória fato que também permeie o presente, desde que sob novas circunstâncias. 

Ocorre, entretanto, que esse esforço mínimo não pode estar desacompanhado, pois sem os 

mecanismos legais próprios à proteção dessa memória, há novamente a ameaça do 

esquecimento. 

Com efeito, tais condições da memória se estendem aos lugares de memória, estando 

esses também submetidos a condições desfavoráveis relativas ao tempo e ao consequente 

esquecimento. Diante do já exposto anteriormente, constata-se que o Campo de Concentração 

do Patu e a Caminhada da Seca, por seus legados da memória e sua significação aos 

pompeuenses, tem sua existência condicionada à preservação dessa memória, tanto em 

relação ao patrimônio material quanto em relação ao patrimônio imaterial, estando tal 

proteção obrigada à coletividade e ao Estado. 

O elo entre a Caminhada da Seca e o Campo de Concentração do Patu se torna mais 

forte pela existência de um patrimônio material. Termina a Caminhada no Cemitério da 

Barragem, há então a certificação da verdadeira motivação desta. Há ainda a acepção, no que 

concerne ao patrimônio cultural material do Campo de Concentração do Patu, de que a 

estrutura física ali presente faz parte também da formação do patrimônio cultural imaterial, a 

Caminhada da Seca, sendo representativo em esferas interligadas, havendo uma 

interdependência consistente ao ponto de se considerar possível a ocorrência de supressão de 

determinados elementos caso se suceda uma ruptura entre esses dois segmentos. 
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RESUMO 

 

 

O referente trabalho apresenta uma pesquisa que tem como proposito lutar contra o 

esquecimento cultural e memorialístico da cidade de Abaetetuba, através do resgate e registro 

da memória de pessoas que participaram de fatos importantes para a criação, construção e 

desenvolvimento da cidade, traduzidas em narrativas de resistência, documentos, fotos, 

registros pessoais, fazendo um resgate de pessoas simples da cidade, dando voz aos atores 

anônimos das camadas excluídas da sociedade que vivenciaram momentos importantes do 

dia-a-dia da cidade dentro de suas comunidades e que não encontramos em documentos ou 

arquivos catalogados na história oficial, uma vez que estes buscam preservar o patrimônio 

cultural da cidade que assume um valor coletivo e constitui a riqueza e identidade de um 

povo. 

 

Palavras-chave: Memória – Patrimônio cultural – Historia Oral. 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

 
Quando quero imaginar como vivíamos, como pensávamos naquele período, é para 

eles que volto minha reflexão. É isso que faz a história contemporânea me interessar 

de maneira completamente diferente da história dos séculos precedentes. (...) 

Contudo diferente de outras épocas, esta vive em minha memória, pois nela estive 

mergulhado e toda uma parte de minhas lembranças de então é apenas seu reflexo 

(HALBWACHS, 2006, p.78). 
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A memória constitui um fator importante para a construção da identidade de um povo; 

ela é a marca ou sinal de uma cultura. No contexto atual a globalização tem um papel decisivo 

no processo de desconstrução de culturas e construção de novas identidades, por meio da 

mídia e meios de comunicação em massa. O uso de novos recursos tecnológicos, como a 

internet e redes sociais constituem como uma nova forma de aproximar as pessoas, encurtar a 

distância, porém, ao mesmo tempo em que estreitam-se os laços, o meio urbano afasta as 

pessoas de suas vivencias, suas tradições, de seus costumes culturais; as pessoas deixam de 

ser sujeitos ativos e participativos na construção da identidade local 

 

O município de Abaetetuba é bastante antigo. Desde sua colonização no início do 

século XVIII pelas grandes navegações que aportavam na cidade e que trouxeram a criação e 

o desenvolvimento do catolicismo, do comércio e da indústria. Foi a partir de imigração de 

povos oriundos de outros países que implantaram outras culturas e costumes na cidade. O 

município  apresentava  um  grande  acervo  patrimonial  histórico  e  cultural,  tanto  material 

quanto imaterial, entretanto hoje está defasada, a memória da cidade não é preservada, apenas 

permanece vivo  na memória de pessoas  que  vivenciaram  fatos  e momentos  importantes 

dentro de suas comunidades criando a identidade de seu povo. 

 

Atualmente não é feito tanto por parte do poder público quanto da população uma 

preservação desses patrimônios, principalmente urbanísticos; não é respeitado ou valorizado a 

cultura local nem sua história. Com o surgimento de novas culturas, foram banindo as antigas 

tradições, costumes, não há uma preservação do patrimônio urbanístico da cidade e muito 

menos do seu patrimônio imaterial presente nos saberes do povo e que são de fundamental 

importância para manter vivo a historia local. 

 

Uma sociedade que não valoriza ou que não constrói ou fortalece um saber coletivo a 

partir de sua cultura, espaço ou tempo, não faz historia, assim, deve-se preservar não só essas 

significações como os testemunhos de pessoas que preservam e resinificam suas memórias e 

que constroem uma identidade. Devido a aceleração e avanços dos meios de comunicação 

ampliam-se novos horizontes e consequentemente novas culturas, cada vez mais o cotidiano 

corriqueiro e digital afasta as pessoas das vivencias tradicionais e dos  costumes, logo a 

memória não é mais encontrada no ambiente social, faz-se necessário que as conservemos em 

lugares especiais para que aja continuidade dos saberes.
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Lugares como bibliotecas, museus, acervos, e também em documentários que sujeitos 

que viveram e contribuíram para o desenvolvimento da cultura local e que ainda hoje 

preservam e respeitam sua tradição. 

 
Nossa memória não se apoia na história aprendida, mas na história vivida. Por 

história, devemos entender não uma sucessão cronológica e eventos e datas, mas 

tudo o que faz com que um período se distinga dos outros, do qual os livros e as 

narrativas em geral nos apresentam apenas um quadro muito esquemático e 

incompleto (HALBWACHS, 2006, p.79). 
 

 
 

Percebemos a predominância da memória oficial, do grupo dominador, e não a 

memória marginal, subterrânea, aquela das camadas populares, dos vencidos e que 

normalmente não se vê. É de fundamental importância que o município junto às escolas 

possam fazer um trabalho de interação junto a comunidade, para desenvolverem projetos que 

mostrem e incentive as crianças e jovens sobre a importância em se preservar a memória da 

cidade, fazendo um regate de seu patrimônio cultural. 

 
 
 
 

MEMÓRIA, UM REGISTRO DO VIVIDO 
 

 

O desejo em trabalhar com Memória Social da Cidade de Abaetetuba, para resgatar 

seu patrimônio cultural veio por acreditar que a realidade do município como muitos outros, 

se mostra defasado  em  se tratando  da preservação  do  patrimônio  tanto  arquitetônico  da 

cidade, como de seu patrimônio cultural (folclore, dança, música, poemas). Abaetetuba traz 

consigo  um  contexto  histórico  rico  de  pesquisa  como  fonte  documental  que  precisa  ser 

passada “de pai para filho”, e não ficar no esquecimento. 

 

Abaetetuba é uma das mais importantes cidades do Pará, por ser o município mais 

populoso, e ser rodeada por rios e igarapés. A cidade se desenvolve sem parar em virtude da 

chegada de grandes projetos de indústria como ALBRAS e ALUNORTE localizadas em um 

município vizinho, e o comercio local que geram emprego e renda; porém, devido o grande 

desenvolvimento proliferam também problemas referentes ao inchaço urbano que acarreta o 

aparecimento de outros costumes e consequentemente  outras culturas. 

 

Nascida às margens do rio Maratauira, Abaetetuba é conhecida mundialmente por 

outras atividades, como a carpintaria naval, engenhos da cachaça e como a capital mundial 

dos brinquedos de miriti os quais são exportados para os diversos países e que fortalecem a 

economia local. Isso mostra que a cultura é importante para uma cidade, portanto, garantir o
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respeito à cultura, preservar a história da cidade e os grupos culturais que ainda resistem ao 

esquecimento é dever não só do município como a sociedade reconheça o bem cultural 

(material ou imaterial), como mostra a Declaração do México de 1985: 

 
O patrimônio cultural de um povo compreende as obras de seus artistas, arquitetos, 

músicos, escritores e sábios, assim como as criações anônimas surgidas da alma 

popular e um conjunto de valores que tão sentido à vida. Ou seja, as obras materiais 

e  não  materiais que expressão a  criatividade desse povo: a  língua, os ritos, as 

crenças, os lugares e monumentos históricos, a cultura, as obras de arte e os arquivos 

e bibliotecas (IPHAN, 2000, p.275). 

Para o desenvolvimento da pesquisa tive a necessidade de mergulhar na pesquisar 
 

sobre  o  tema  memória  social  para  a  compreensão  do  trabalho.  Esse  questionamento  se 

justifica pelo fato de que a história oral, método que utilizo, tem como suporte a historia de 

vida de cada um, suas experiências, ou seja, suas lembranças, que ao serem contadas 

reconstroem o passado e ao se somarem com as outras vão tecendo uma memória coletiva. A 

maior potencialidade desse tipo de fonte é a possibilidade de resgatar o individuo como 

sujeito no processo histórico. 

 

Trabalhar com fontes orais propicia sobretudo uma atividade mais democrática, pois, 

permite produzir e conhecer novas versões de historias que até então pensávamos que 

conhecíamos a partir dos relatos de pessoas que vivenciaram e participaram em um 

determinado período social, através de suas referencias e de seu imaginário.  Para (FREITAS, 

1993, p. 53): 
 

 
O trabalho com a historia oral, possibilita novas versões da história, ao dar voz a 

múltiplos e diferentes narradores. (...) O registro das reminiscências das memórias 

individuais, a reinterpretação do passado, enfim, uma história alternativa à história 

oficial. 
 
 
 

A memória faz uma relação com a história, pois preserva tanto seu fator social, quanto 

indenitário, ela é um fenômeno construído, que ao ser relembrado, resgata o passado, para que 

possamos construir um futuro e conhecermos nossa história.  Quando lembramos, por mais 

que estejamos sós, evidenciando uma memória coletiva, esta como a soma de relatos orais de 

experiências,  lembranças,  fragmentos  individuais,  que  quando  contados  se  reconstrói  o 

passado junto à narrativa de outros testemunhos que segundo (FREITAS, p: 35-36): 

 
A história é sinônimo de memória, havendo uma relação de fusão. Elas não se 

distinguem. A história se apodera da memória coletiva e a transcreve em palavras. É 

nesse momento que a história da voz ao “povo” pela primeira vez. O século XIX, é o 

momento da perda da memória, ou melhor, ela vai se ancorar na história.
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Minha pesquisa gira em torno da história oral, nela as entrevistas tem caráter temático, 

ou seja, é delimitado um tema a ser contado, relembrado pelos sujeitos (depoentes) sobre um 

assunto especifico. Dessa maneira, foram coletados vários depoimentos, tendo como objetivo 

buscar informações na fala de diferentes personagens e de diferentes épocas, o que permite 

uma comparação entre eles, apontando divergências e evidencias de uma memoria coletiva. 

 

É dessa maneira que a pesquisa com a historia oral pode ser desenvolvida em diversos 

contextos, individualmente ou coletivamente, com novas e antigas gerações, com adultos, 

jovens ou idosos, sem distinção, dando voz a autores anônimos, muitas vezes marginalizados 

pela sociedade que não preserva seu patrimônio cultural, valorizando apenas culturas oriundas 

de outras localidades essa que visam apenas ao consumo e ao lucro. 

 
 
 
 

HISTÓRIA ORAL COMO METODOLOGIA 
 

Utilizo a História Oral como metodologia de pesquisa, pois, busca-se através desta 

valorizar o testemunho de fontes orais de pessoas que vivenciaram momentos importantes 

para a história da cidade de Abaetetuba. A partir do registro histórico coletados da memória 

de  cada  grupo  e  da  problemática  interna  que  cada  um  deles  vivenciaram  em  suas 

comunidades. Segundo (HALBWACHS, 2006, p. 71): 

 
 

 
As lembranças se organizam de duas maneiras: tanto se agrupando em torno de uma 

determinada pessoa, que as vê de seu ponto de vista, como se distribuindo dentro de 

uma  sociedade  grande  ou  pequena,  da  qual  são  imagens  parciais.  Portanto, 

existiriam memórias individuais e, por assim dizer, memórias coletivas. Em outras 

palavras, o individuo participa dos dois tipos de memórias. 
 

Ao delimitar o tema de minha pesquisa, senti a necessidade de aprofundar minhas 

investigações e meu conhecimento acerca do meu objeto de estudo, com intuito buscar 

informações de cunho  bibliográfico sobre a cidade lócus da pesquisa.  Busquei livros de 

autores do município que contam a fundação e história do mesmo, através da leitura de livros 

e jornais antigos que falavam sobre acontecimentos sociais da cidade nas décadas de 60, 70 e 

80. 
 

 
Abaetetuba fica localizada na zona fisiográfica Guajarina, à margem direita do rio 

Tocantins, em frente à baia de Marapatá, no Baixo Tocantins. Ela é uma cidade antiga, 

fundada no século XVIII em um ponto situado a 50 Km em linha reta da capital do 

Estado. A cidade é sinônimo de grandes belezas naturais, pois possui três tipos de 

solo: o solo de várzea, na mancha do solo das Ilhas cerca de 45; os tesos, e finalmente
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o  solo  de  terra  firme,  em  virtude  do  clima  quente  e  seco,  sujeitos  a  enchentes 

periódicas dos rios e igarapés (LOUREIRO, 2005, p.27). 

 

No desenvolvimento da pesquisa busquei investigar fontes orais, ou seja, ir à campo 

para confrontar ou confirmar minhas inquietações e questionamentos sobre o patrimônio 

material e imaterial da cidade, que até então eu havia pesquisado e encontrado na memória 

oficial. Para fazer esse tipo de pesquisa fez-se necessário elaborar um planejamento para a 

atividade. 

 

Assim, para além do caráter documental do trabalho, realizar-se-á uma pesquisa de 

campo, numa abordagem qualitativa, tendo em vista que a mesma nos permite delimitar o seu 

período  da  coleta  de  dados  e  selecionar  os  instrumentos  que  serão  aplicados  durante  a 

pesquisa. Segundo MINAYO (2012, p.21): 

 
A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. (...) Ela trabalha com o 

universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das 

atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é entendidos aqui como parte da 

realidade social, pois o ser humano se distingue não por agir, mas por pensar sobre o 

que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada 

com seus semelhantes. 
 
 
 

O primeiro passo foi confeccionar uma lista com nomes de pessoas que posteriormente 

pudessem ser depoentes e doar seus depoimentos para pesquisa. Também é importante relatar 

a pesquisa que fiz sobre a vida social dos entrevistados, esse fator é importante pois, nos 

permite que tenhamos conhecimento do depoente e que no decorre das entrevistas, possamos 

estar mais familiarizados com o assunto, de modo a ajuda-lo a esclarecer nomes e datas em 

algum momento. 

 

O segundo passo foi planejar um roteiro geral para as entrevistas. A elaboração desse 

roteiro  me  possibilitou  melhor  conduzir  a  entrevista,  focando  a  temática  em  questão  e 

questões mais importantes a ser perguntadas e ate aonde ir a entrevista. Saber conduzir, 

delimitar e finalizar a entrevista é importante, pois na maioria das vezes dos depoentes se 

“empolgam” e partem para outro contexto e/ou assunto que não irá contribuir naquele 

momento para a pesquisa em questão. 

 

Elaborei um roteiro amplo com questionário contendo os dados dos depoentes, data, 

hora e a local onde aconteceram as entrevistas e cinco perguntas que abrangesse o tema. 

Segundo Chizzotti (2001), o roteiro é um instrumento que possibilita elencar itens pré- 

elaborados  e  sistematizados  em  uma  ordem  de  ideias  diretamente  ligadas  aos  sujeitos
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envolvidos no objeto da pesquisa e principalmente focalizando o assunto que se quer obter 

informações, respaldado na possibilidade de estruturar logicamente a ordenação da coleta de 

dados, principalmente pela liberdade de organizar as perguntas numa linguagem simples, 

porém de forma compreensiva para que o sujeito tenha condições de produzir respostas de 

forma coerente e estruturada. 

 
 

Vale ressaltar o cuidado também em conduzir as entrevistas. O entrevistador precisar 

deixar  o  entrevistado  à  vontade  durante  a  entrevista,  também  saber  em  que  momentos 

interferir nos depoimentos, além de saber ouvir sem interferir ou mostrar desinteresse na fala 

dos depoentes. A posição de quem conduz as entrevistas é muito importante para que não 

tomemos à frente assuntos pertinentes à entrevista. 

 

Ao  concluir  as  entrevistas  me  deitei  a  transcrevê-las,  nessa  etapa  o  pesquisador 

também precisar tomar cuidado ao transcrever as falas dos depoentes. A realização da 

transcrição deve ser na integra das entrevistas gravadas. 

 
O  registro  fidedigno,  e  se  possível  “ao  pé  da  letra”,  de  entrevistas  e  outras 

modalidades de coleta de dados cuja matéria-prima é a fala, torna-se crucial para uma 

boa compreensão da logica interna do grupo ou da coletividade estudada (MINAYO, 

2012, p.69). 
 
 

 
MEMÓRIA E RESISTÊNCIA: UMA VOLTA AO PASSADO 

 

 
 

As primeiras entrevistas  que desenvolvi foram  com pessoas idosas. Meu objetivo 

referente à pesquisa visa explorar experiências pessoais de sujeitos simples e que ainda se 

fazem registrados em suas lembranças para contar e registrar os fatos sociais por eles vividos. 

Pois há uma historia oficial, de datas e eventos importantes que quanto estudante temos a 

obrigação de estudarmos e decorarmos. 

 
 

Pude ver nos olhos dessas pessoas indignação e desprezo por essa cultura de massa 

que se instalou na cidade, entretanto pude perceber e confirmar diante dos depoimentos a 

esperança e o desejo na volta ao passado, reavivando a cultura que antes predominava, uma 

vez que se tratava de uma cultura voltada para a união, a família, os amigos. No resgate 

dessas lembranças fica claro o sentimento de pertencimento desses sujeitos para com a 

sociedade em quer resgatar o patrimônio cultural.
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O município não preserva sua tradição cultural. Ela mantem as “duras penas”, alguns 

conhecem aqui  e  ali,  mais  o  município  não  está  preservando, a  cultura  esta  se 

diluindo, acabando. Algumas manifestações persistem, por que existem pessoas que 

são  “impinimados”, que  continuaram,  mas  elas  não  recebem  apoio  de  nada,  de 

ninguém; eu não digo só politico, mais o comércio, que ganha dinheiro do povo, 

porém não patrocina nada para ajudar as manifestações que tentam sobreviver 

(Entrevista 03) 

 
O município não preserva as tradições culturais. Leva na barriga aqueles que ainda 

acreditam que as tradições não podem morrer (Entrevista 02) 
 
 

Percebemos a importância de do trabalho com História Oral, destacamos que ao logo 

das narrativas, há ainda pessoas que lutam contra o esquecimento de acontecimentos 

marcantes, mais que permanecem vivos na lembrança, segundo Guedes-Pinto (2002, p.96): 

 
 

A História Oral preocupa-se, fundamentalmente, em criar diversas possibilidades de 

manifestação para aqueles que são excluídos da história oficial, tanto a “tradicional” 

quanto a contemporânea, e que não possuem formas suficientemente fortes para o 

enfrentamento das justiças sociais. 
 

 
 

Quando você não tem uma cultura solida, você é esmagado pela cultura maior. Então 

nós perdemos todas as nossas tradições, nos perdemos nossas tradições de falar nas 

escolas sobre a tradição das lendas, dos mitos; não se faz leitura dos poemas e autores 

como Castro Alves, autores da terra que quase ninguém conhece, ninguém sabe falar 

sobre eles, os professores de português deveriam priorizar a poesia como a maior 

forma de comunicação, eles não sabem, mais as aulas ficariam mais agradáveis, os 

alunos não ficariam cansados e favorecia a um conhecimento mais divertido e 

dinâmico (Entrevista 02). 
 

 
 

É dessa maneira que muitos ainda resistem a cultura que agora predomina no 

município, e tentam buscar recursos para que providencias sejam tomadas em prol da 

valorização e conservação do patrimônio histórico da cidade. Estes depoimentos são para nós 

de suma importância para que compreendamos sobre a memória cultural da cidade na voz dos 

esquecidos, o que Ecléia Bosi chama de outra história, a de cada um, construída ao longo da 

vida, a partir de um cotidiano muitas vezes corriqueiro, mas sempre relevante. 

 

Para a realização da pesquisa busquei resgatar  a genealogia de descendentes das 

tradicionais famílias  de Abaetetuba,  como  pessoas que marcaram presença no 

desenvolvimento da cidade, pois, uma historia de vida não é feita para ser arquivada ou 

guardada numa gaveta como coisa, mas existe para transformar a cidade onde ela floresceu 

(BOSI, 2003, p. 240). Além de jovens e pessoas idosas, dando lugar ao que Pollak (1989) 

denominou   de   memórias   subterrâneas,   ou   seja,   lembranças   de   sujeitos   até   então
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desconhecidos,  mais  que  assumem  papel  importante  para  a  construção  e  o  próprio 

conhecimento sobre a história. 

 
O individuo é agente ativo que pode construir seu ambiente ante uma infinidade de 

maneiras, pode resistir à pressão da sociedade. Ele não é a expressão de relações 

sociais estruturadas dominantes no sistema social, portador de valores, atitudes e 

comportamentos. Ele possui sua autonomia pessoal, evolutiva, afetiva e subjetiva, e 

atua num contexto social que perpassa nossos atos, sonhos, delírios, obras, 

comportamentos.  A  história  desse  sistema  está  na  história  de  vida  pessoal. 

(GARCIA, 2004, p.5) 
 

Mandamos um projeto para a câmera que preservasse o patrimônio histórico, toda 

vez que fossem derrubar uma construção antiga, teria que fotografassem todos os 

ângulos e deixar registrar como arquivo, como documento, e que mandassem para a 

Fundação Cultural para que lá se fizesse uma catalogação da nossa arquitetura que já 

estamos perdendo (Entrevista 02). 

 
O município atualmente cultua festas populares sem nenhum fim cultural, apenas 

comercial. Percebe-se que  as  festas  de  ruas  tinha  o  intuito  de  juntar  (unir)  as 

famílias, como os forrozões, o arrastão de carnaval que era feito meses antes do 

evento e o desfile das escolas de samba deram lugar as festas de aparelhagem e aos 

blocos de micareta (Entrevista 04). 

 
Durante os depoimentos pude perceber que as maiorias dos depoentes em alguns 

momentos  se  emocionaram,  ao  relembrarem  sua  juventude;  a  cidade  daquela  época,  os 

amigos. Também registrados durante as falas, o silencio em muitos momentos de fez presente, 

isso me leva a crer que nossa memoria é seletiva, pois, nesses momentos os narradores 

pensam  e  registram  apenas  o  que  consideram  como  relevantes,  pois  nem  tudo  o  que  é 

lembrado é falado. A memória é um fenômeno construído, que ao ser lembrada resgata o 

passado para que construamos um futuro e para conhecermos nossa história. 

 
No dia de festa você não vê uma pessoa bonita, eu fui visitar, não vi uma pessoa 

bem vestida, todos de bermuda, de sandálias, chapéu na cabeça com as abas para 

traz, pelo amor de Deus no meu tempo não! A gente “caprichava”! Na véspera da 

festa a gente ia de palito e gravata, nos “trinque”! Sapato social, hoje não vemos 

mais isso a preocupação de estar bem vestido (Entrevista 01).´ 

 
A cidade era diferente. (silencio) Com o advento populacional e o surgimento de 

novas cedes de festas e de outros movimentos culturais, esses antigos movimentos 

culturais foram acabando. Com a expansão do comercio começou a repercutir a 

violência dentro da cidade e na saída das festas, então as famílias começaram a se 

resguardar e não ir para as festas, logo foi fechando as cedes do Vênus, do Abaeté, 

do Brasil(Entrevista 03). 
 
 

A cidade a 50 anos atrás era bonita, eu queria que o povo de hoje visse Abaetetuba a 

50  anos  atrás,  era  tudo  diferente e  muito  melhor. Não  havia  tanta  desunião e 

maldade, nem rebeldia e malcriação dos jovens que vemos hoje (Entrevista 01). 

 
Outra passagem que me chamou atenção durante as entrevistas, foi a maneira como os 

depoentes  relataram  sobre  a  importância  e  permanência  que  antes  existia  do  valor  da
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instituição familiar. As manifestações culturais que existiam era composta pelas famílias, por 

isso elas ocupam um lugar de recordação para esses sujeitos, principalmente os avós estes que 

ainda preservam suas tradições, a historia do modelo familiar através de suas lembranças 

marcadas pelo tempo. 

Durante as narrativas os depoentes me apresentaram além das fotografias que contam 

parte de suas memórias, também me mostravam moveis, objetos antigos mas, que ainda 

guardam com muito zelo como recordação do passado, por eles marcarem fatos significativos 

de sua vida, de sua família, estes singelos e simples mais que contem uma história e 

importância na união familiar. 

 

 
 

Minha família é de origem ribeirinha. Minha mãe e meu pai são oriundo do Rio 

Tucumanduba, eles vieram para Abaetetuba no inicio do século XX. Quando eles 

chegaram aqui em Abaetetuba, eles encontraram o inicio de um comercio relevante, 

meus pais juntamente com o meu tio Carmito montaram a primeira indústria de 

calçados (Entrevista 04). 
 

Nossa família era tradicional, depois que meu pai “levantou” como mecânico fez 

muitas coisas pela cultura do município. Minha família tem origem daqui mesmo. 

Eu nasci aqui, e aqui eu tô vivendo e vou me acabar aqui (risos). Meu pai era 

mecânico e minha mãe era domestica. Meu pai gostava muito de dançar, foi ele 

quem truxe a quadrilha para Abaetetuba, mas hoje, não se dá mais espaço para as 

danças. Agora se segue com a evolução. As mentes agora são outras. O Papai 

organizava blocos, a mamãe, antes era mais as famílias todas juntas. Era tão bonito 

(silêncio) (Entrevista 05). 
 
 

 
Hoje os valores e tradições não são mais preservadas por parte das nonas gerações. A 

contemporaneidade afasta as pessoas dos laços familiares e consequentemente de sua cultura 

local, dando espaço apenas para novas manifestações desprovidas muitas vezes de nenhuma 

forma cultural. No memento em que vivemos a sociedade e a família vem se modernizando, 

não se tem mais a consciência da importância da família em preservar o arquivo da memória 

familiar, suas tradições, de construção de uma identidade; numa época em que o mundo era 

visto com outros olhos. Para Guedes-Pinto (2002, p. 108): 

 
As narrativas constituiu-se, assim, como um instrumento de resistência, do ponto de 

vista do entrevistado, que pôde trazer possibilidades de um pensar sobre suas ações, 

inclusive de encontrar respostas para suas inquietações, abrindo-lhes novas 

perspectivas. 
 

Olha essas festas juninas foi eu que criei aqui em Abaeté; no meu tempo tinha a 

quadrilha que foi eu que inventei, essas festas de rua. O cordão de pássaro foi o meu 

pai que organizava e  que trouxe pra cá, mamãe, depois que eles morreram eu 

continuei com o trabalho deles, (silencio) agora acabou tudo (Entrevista 05).
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Tínhamos festas de ladainhas, que eram feitas nas residências em determinados 

momentos da semana santa, elas eram cantadas pelos fies e  pelas pessoas que 

cultivavam a cultura das ladainhas cantadas (Entrevista 04). 
 

Tínhamos clubes de futebol onde era a diversão dos homens. E com a criação 

desses clubes foram criados também clubes sociais. Esses realizavam festas de 15 

anos das mocinhas da época, chamadas de Festas das Flores, das Debutantes. Nos 

salões também eram feitas as festas de carnaval de salão onde tinha o bloco da 

Casadas, dos Solteiros, dos Estudantes, do Sabor do Povo (Risos) (Entrevista 01). 
 
 

 
As  festas  religiosas  em  Abaetetuba  sempre  assumiram  um  papel  importante  na 

tradição do povo. Antes elas tinham o objetivo de reunir as famílias, aproximar mais as 

pessoas. Em dia de festividade do santo padroeiro a comunidade local se reunia e enfeitavam, 

havia união das comunidades, compromisso e respeito às tradições. Vinha gente de todos os 

lugares, famílias vinham do campo, das ilhas, das colônias e o povo da cidade. O comércio se 

movimentava; durante o ano todas as famílias economizavam e guardavam suas economias 

para que no dia da festividade pudessem contribuir na comunidade e também aproveitando o 

arraial, local de festejo onde ficavam brinquedos, barraquinhas e comidas típicas, que iniciava 

ao termino da liturgia que acontecia na igreja do padroeiro. 

 
As manifestações eram sempre compostas por famílias. As manifestações culturais 

para onde iam essas famílias eram festejos coordenados pela igreja, era o culto, as 

precisões, as vias-sacras, etc. Esses festejos culturais ajudavam na união de toda 

família, tornando-se numa tradição familiar (Entrevista 05). 
 
 

 
No mês de outubro é festejado o Círio da padroeira da cidade a Virgem de Conceição. 

Está é a maior festa religiosa do povo abaetetubense. Ainda hoje se preservam a tradição do 

festejo durante os dias de festa, porém falta a presença e participação das famílias, dos jovens. 

Este era sem duvida o período mais sonhado e mais ardemente esperado. Passava-se o ano 

todo   trabalhando,   pensando   e   se   preparando   para   a   festa   de   Conceição,   como 

carinhosamente era chamada pelo povo. (SERRAH, 1999:35). Via-se simplicidade nas 

pessoas, tudo era festa num contexto rustico e simples e de singular beleza, e de inconfundível 

lição de amizade e solidariedade humana. 

 
 
 
 

No final da festa, no dia nove de dezembro, todos se despediam saudosos, voltando 

para seus lugares de origem. O ria era a principal entrada e saída da cidade, à época, 

aliais era a única para quem viesse de fora. Ele ficava todo colorido, qualhado de 

pequenas e médias embarcações, com suas velas de pano, de todas as cores, 

barquinhos e outras canoas pequenas movidas a remo de mão (SERRAH, 1999:39).
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Quando convivemos no cotidiano real-imaginário de Abaetetuba, cuja sociedade 

consagrou sua invenção mítica, torna-se ainda, perceptível a atmosfera da cultura 

ribeirinha sobrevivente e a capacidade de maravilhamento diante das coisas, que 

constitui o etho da cultura ribeirinha na qual ela se insere e raiz do impulso de 

reflexão e criatividade de sua gente (LOUREIRO, 2005:19). 
 
 
 

CONCLUSÃO 
 

 

Acredito que trabalhar nesse contexto da oralidade, como ferramenta metodológica a 

História Oral, é de extrema importância, pois, além dela servir como forma de reprodução do 

saber, também, torna-se importante para a construção da identidade cultural de uma cidade. 

Registrar a memória de sujeitos até então anônimos para a sociedade seja capaz de resgatar 

através da memória o patrimônio cultural esquecido pela nova geração do mundo 

contemporâneo. 

 

O trabalho e pesquisa com a entrevista é enriquecedor, pois, compartilhamos histórias 

de vida do outro, deixando de ser apenas uma memória individual e se tornando em memória 

coletiva, ao passo que as narrativas vão se construindo, além da troca de conhecimento entre o 

entrevistador e o entrevistado, assim, vejo que, a história oral nos favorece de forma que 

recriemos uma visão diferente sobre a nossa comunidade da qual temos visto e/ou ouvido ate 

então pelos documentos registrados pela memória oficial. 

 

Vale ressaltar a importância em abordar e discutir sobre patrimônio cultural, pois, a 

valorização dos bens patrimoniais proporciona um entendimento e conscientização 

possibilitando que a sociedade contemporânea reflita sobre a importância das festividades 

religiosas,  das  quadrilhas  tradicionais,  do  artesanato,  poetas,  danças  regionais,  enfim, 

valorizar aquilo que é nossa, nossas raízes, uma vez que a tradição de uma cidade flete na sua 

historia, além de suas expressões culturais que indicam a memória da cidade e da comunidade 

local, sem excluir nenhum elemento que compõe o patrimônio cultural. 

 

Durante o projeto consegui cumprir e alcançar meus objetivos de modo a desenvolver 

a pesquisa de maneira prazerosa, desde as pesquisas de cunho bibliográfico até o desfecho que 

se deu durante analise das entrevistas. Devo relatar que darei continuidade à pesquisa, na 

construção do meu trabalho de conclusão de curso, onde irei focar nessa temática (memória e 

historia oral) fazendo uma reflexão dentro do contexto escolar trabalhando a educação 

patrimonial,  levando  o  educador  a  incorporar  os  bens  culturais  que  a  cidade  possui  no
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processo de ensino-aprendizagem, para que as crianças e/ou jovens refletirem sobre a cultura 

e as tradições de Abaetetuba por meio das narrativas orais. 
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MEMÓRIAS REVALANDO HISTÓRIAS: MILITARES CEARENSES 

CONTRA O GOLPE CIVIL-MILITAR EM 1964 

Flávio da Conceição

 

“Tem horas antigas que  

ficaram muito mais perto da gente do  

que outras, de recente data. O senhor mesmo sabe.”  

Guimarães Rosa, Grande Serão: veredas, p.78. 
 

Resumo 

A presente pesquisa está em caráter preliminar, mas objetiva apresentar e discutir os militares 

cearenses legalistas, licenciados ou envolvidos com as ideias dos movimentos de esquerda 

antes e depois do golpe civil-militar em 1964. A necessidade ocorre em função da ausência 

desses protagonistas na história do Ceará. As fontes demonstram que os militares cearenses 

faziam parte das Forças Armadas, e, apesar da dificuldade de acesso aos documentos, foi 

possível mapear fontes pertinentes sobre essa discussão nos órgãos da Associação Anistia 

64/68 (Ceará) e Projeto Brasil Nunca Mais (Campinas). Outras fontes relevantes são as 

memórias dos militares cearenses até então negligenciadas, o que possibilita buscar perceber as 

experiências e vivências desses militares antes e depois do golpe. Após algumas entrevistas, 

levantamentos das fontes e a leitura bibliográfica, notaram-se indisciplina entre os militares e a 

prática de uma cultura política entre eles, motivando perseguições, prisões e expulsões por 

parte do Exército e da Aeronáutica no Ceará. Esta proposta de trabalho, mesmo em andamento, 

permite uma reflexão ausente na historiografia e nas discussões sobre a ditadura no Ceará. 

Assim, é nessa perspectiva que se insere este trabalho, objetivando propor uma análise e uma 

reflexão acerca dos militares cearenses. 

Palavras-chave: Ditadura Militar, Cultura Política, Memória. 

 

Introdução 

O Regime Militar (1964-1985), constantemente revisitado pelos pesquisadores, 

apresenta uma gama de possibilidades de trabalhos, sobretudo após o acesso a novos arquivos. 

A memória nesse processo cumpre um importante papel histórico, não só para preencher 

lacunas, mas também para apresentar outros protagonistas do processo histórico, permitindo 

um enriquecimento das discussões, tanto a partir dos seus relatos, como das suas experiências 

históricas. 

Problematizar sobre a memória é fazer também uma reflexão sobre outros aspectos não 

discutidos, pois ainda predomina uma bibliografia apresentando majoritariamente o 

movimento estudantil e integrantes dos partidos de esquerda como os principais protagonistas 

e atingidos pela instauração do golpe civil militar em 1964. A história do Ceará ainda é 

carente de uma bibliografia abordando o Regime Militar no Estado, pois poucos são os 

trabalhos produzidos sobre o assunto e raros são aqueles que abordam os militares cearenses 

contrários ao golpe. 
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Diante dessa lacuna, o artigo objetiva discutir e propor uma reflexão sobre os militares 

cearenses contrários ao golpe civil-militar em 1964 no Ceará. A pesquisa está em andamento 

e não intenciona, a princípio, apresentar conclusões, mas discutir fatos, problematizar a 

memória militar pouco abordada e propor uma reflexão para as ciências humanas a respeito 

de um aspecto histórico negligenciado. 

O trabalho com a memória dos militares perseguidos pelo regime em 1964 ainda é um 

problema, uma vez que poucos estão dispostos a contribuir com entrevistas, mas, quando 

contribuem com depoimentos, as memórias apresentam um caráter revelador. Entretanto, é 

importante que sejam relacionadas entre si e com outros arquivos. 

Entender esse processo histórico requer um recuo no tempo, uma vez que ao militar era 

proibida a participação política e, quando nela se envolvia, era passível de punição, podendo 

ser preso por indisciplina. A compreensão desse envolvimento pode ser percebida a partir do 

conceito de “cultura política” que permite uma “visualização” em longa escala, ou seja, 

perceber como ao longo do tempo ocorreu a absorção de uma consciência e participação 

política entre os militares que se opuseram ao golpe. 

Nesse sentido, a discussão a seguir centra-se no entendimento do processo histórico dos 

militares aproximando-se da política, levando em conta como ocorrera esse processo de 

envolvimento que teve como auge as décadas de 1950 e 1960, os embates nos quartéis e a 

memória dos envolvidos nesse processo ocupa relevante papel na reflexão. 

 

Os militares e a “formação” de uma cultura política 

 

O desenvolvimento de uma consciência política durante a Era Vargas entre os militares é 

reforçado na década de 1950 e, sobretudo, na década de 1960. Levando em conta que a “cultura 

política não é imóvel”, como salienta Serge Bernstein (1988, p. 357), mas sim “corpo vivo”, ou 

seja, ela se apresenta no momento em que existe um processo histórico de maneira que permita 

sua sedimentação e compartilhamento, propiciando o florescimento de uma consciência 

política.  

José Murilo de Carvalho (2005, p. 102) aprofunda esse processo de maneira 

esclarecedora afirmando que a Era Vargas pode ser “definida de maneira ampla como o período 

que vai de 1930 a 1964, [...] marcado por mudança radical nas relações entre o presidente e as 

Forças Armadas”. O autor defende que entre 1930 e 1937 estabeleceu-se uma relação de 

“namoro” com as Forças Armadas, já entre 1937 e 1945 foi a fase da “lua-de-mel” e nos 

últimos anos do Estado Novo ocorreu o processo de “divórcio” que caracterizou a terceira fase 

entre 1945 e 1964.  

Esse último momento é pertinente para perceber os militares fortalecidos no poder, e, 

para Carvalho (Ibid., p. 116-117), “Vargas foi incapaz de entender as características da nova 

organização militar que ajudara a criar”, permitindo que o “feitiço voltara-se contra o 

feiticeiro”. Segundo Carlos Antônio Peixoto (1980, p. 34), isso ocorreu em função da “inserção 

das Forças Armadas no processo político”. Assim, o “divórcio” e a participação política dos 

militares permitiram que se fortalecessem no poder e interferissem segundo seus interesses.  

Os militares nesse processo histórico se aproximaram também das ideias de esquerda, do 

legalismo e do nacional-desenvolvimentismo, já que muitos eram favoráveis às propostas do 

governo Vargas, por isso, seus herdeiros políticos, tais como Juscelino Kubitschek e João 

Goulart, que tiveram relevante apoio de parte dos militares. A identificação política dos 
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militares com esses herdeiros da política varguista garantiu a permanência deles no poder, com 

exceção feita ao governo João Goulart. 

Levando em conta essa longa trajetória de participação política dos militares, percebe-se 

que “a constituição de uma cultura política demanda tempo, sendo um conceito que integra o 

universo de fenômenos políticos de média e longa duração”, havendo uma “diversidade de 

culturas políticas existentes competindo [...] complementando-se, entrando em rota de colisão” 

e com a “possibilidade de emergência de uma cultura política dominante” (GOMES, 2007, p. 

47-48). Ainda assim, permitem “explicações/interpretações sobre o comportamento político de 

atores sociais, individuais e coletivos” (Id., ibid.). 

Dessa forma, não podemos negar que no outro lado, como lembra a historiadora Ângela 

de Castro Gomes, existiam ações políticas com diferentes “atores sociais” que estão também 

em “rota de colisão”, havendo aqueles fiéis à hierarquia, ordem, ativos no processo político, 

mas exigindo disciplina nos quartéis. Outros militares de diferentes patentes aproximaram-se 

das propostas do governo João Goulart, dos anseios populares de mudanças sociais e dos 

movimentos de esquerda. 

Foi nesse sentido que houve a necessidade de entender e de discutir a cultura política no 

presente artigo, possibilitando problematizar os militares praticando política e defendendo 

propostas em consonância com as intenções do povo e dos movimentos sociais. Entretanto, tal 

prática era condenada, uma vez que ao militar era necessário o respeito à disciplina e à 

hierarquia. 

Karla Carloni (2007) apresenta três momentos relevantes em que os militares atuaram 

contrariando a hierarquia: um em 1955 com o general Henrique Lott a favor da posse de 

Juscelino Kubitschek; outro na Revolta dos Sargentos em 1963 contra a inelegibilidade do 

sargento Aimoré Cavalheiro
1
; e, por fim, na Revolta dos Marinheiros em 25 de março de 1964. 

Nesse contexto, entre as décadas de 1950 e 1960, estava em cur/so um processo histórico 

de participação e anseios populares que não se diferenciavam dos desejos de muitos soldados, 

cabos e sargentos. Como mencionou a autora, garantiu-se a posse do presidente Juscelino, em 

segundo, desejavam os militares o exercício do mandato conquistado por Aimoré e outros 

militares eleitos e, por fim, os marinheiros exigiam melhorias e assistência na Marinha, bem 

como reconhecimento da associação dos marinheiros. Por isso, não era à toa a defesa do slogan 

“Sargento também é povo”, contrariando a máxima do general Goes Monteiro: “É mister fazer 

a política do Exército e não a política no Exército” (ROQUIÉ, 1980, p.16).    

As práticas de culturas políticas eram, muitas vezes, diferentes nas Forças Armadas, 

havia no processo do golpe em março de 1964 uma cultura mantenedora da “ordem”, com 

apoio da elite, da imprensa, da Igreja Católica e dos Estados Unidos, mas houve também 

militares que se identificavam com o povo, com as ideias socialistas, e outros desejavam 

participar politicamente defendendo melhores condições nas Forças Armadas. 

Tal embate, entre outros fatores, culminou no golpe de 1964, momento em que se impôs 

a “cultura política dominante” em defesa da hierarquia, “salvadora” da ordem e da 

“democracia” longe dos interesses do povo. O soldado, segundo Foucault (2008, p. 117), é 

“algo que se fabrica [...], fez-se uma máquina de que se precisa”, processo comum desde o 

século XVIII, no entanto, na sociedade brasileira, isso começou a mudar no final do século XIX 

e início do século XX.  

No segundo momento do governo Vargas, na década de 1950, a crise militar está 

instalada, processo que se acompanha e, provavelmente, se fecha na década de 1960.  Para 

reforçar a disciplina nas Forças Armadas após o golpe de 1964, era necessário afastar os 
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envolvidos com as ideias políticas que se aproximassem das defendidas pelos movimentos de 

esquerda. 

Dado o golpe em 1964, houve a decretação dos Atos Institucionais I e II entre 1964 e 

1965 com a finalidade de perseguir, prender, licenciar e, sobretudo, expulsar personalidades 

relevantes politicamente, bem como os militares brasileiros que tivessem qualquer 

envolvimento com ideias que contrariassem a hierarquia militar. As perseguições foram mais 

visíveis entre os marinheiros, embora haja indícios de militares de outras armas em diferentes 

estados e também na Polícia Militar e Polícia Civil do Ceará.  

Sobre o assunto, Maria Helena Moreira Alves (1984, p. 65) afirma que “nos primeiros 

meses de 1964 cerca de 2.000 marinheiros tenham sido detidos”. Porém, quando a autora 

amplia a escala de observação, os dados aumentam, porque entre 1964 e 1980 foram expulsos, 

demitidos ou transferidos para a reserva 1.805 militares das Forças Armadas e da Polícia 

Militar. Já as “prisões e suspensões disciplinares” atingiram, no mesmo período, 4.787 militares 

(Id., ibid., p.132-133). Esses dados ainda não foram concluídos dada a dificuldade de acessá-los 

em diferentes órgãos das Forças Armadas e estaduais. 

A ocorrência dessas perseguições foi comum em diferentes patentes militares. O 

historiador Carlos Fico (2004, p. 332-333) apresenta os números dos militares do alto escalão 

punidos quando houve o golpe em 1964, quando “o Comando Supremo da Revolução resolve, 

nos termos do § 1° do artigo 7° do Ato Institucional de 9 de abril de 1964, transferir para a 

Reserva os seguintes Oficiais das Forças Armadas”: 77 militares do Exército, 14 da Marinha e 

31 da Aeronáutica, no entanto outros continuaram sendo transferidos para a reserva. 

O panorama apresentado por Carlos Fico e Maria Alves esteve presente em diferentes 

estados, no Ceará não foi diferente como será discutido no tópico seguinte. 

 

Memória e História: a indisciplina na “caserna” cearense 

 

A indisciplina militar teve o seu auge na década de 1960 no Ceará. Isso pode ser 

percebido quando afirmou o general Almério de Castro Neves comandante da 10° Região 

Militar em seu discurso: que o dever militar deve estar “acima de tudo até mesmo dos seus 

interesses particulares e convicções políticas”
2
. A afirmação foi em decorrência de indícios de 

indisciplina contra a decisão do Tribunal de Justiça que sentenciou contrário à participação 

política dos militares em cargos políticos. 

Virgílio Távora, governador do Estado, manifestou-se semanas depois sobre o assunto, 

afirmando: “Tomei conhecimento dos acontecimentos de Brasília ocorridos ontem por 

intermédio de um rádio-amador. Determinei todas as providências necessárias pondo a polícia 

de prontidão. Agirei com mão de ferro ante qualquer ameaça de subversão no Ceará”
3
. A 

postura do governador e do comandante demonstra a existência de militares contrariando a 

hierarquia, mesmo havendo o silêncio desses militares indisciplinados nos jornais impressos.  

A quebra de hierarquia mais significativa que esta pesquisa percebeu nas fontes 

impressas foi a de um militar contrário às ideias comunistas e defensor da política do 

governador da Guanabara, Carlos Lacerda, gerando a prisão por vinte e um dias do coronel 

Hélio Lemos. O motivo foi a publicação de um folheto anticomunista e, segundo o militar, foi 

elaborado para os “reservistas que em 16 de dezembro foram chamados à incorporação”. 

No folheto publicado, destacavam-se algumas máximas, como “O comunismo é 

imperialista!”, “O Brasil será uma nova Cuba!”, “O objetivo da Rússia é dominar o mundo”, e 

em grande destaque afirmava que:  



 

ISSN-e: 2316-9982 

Ser comunista é trair o Brasil e os brasileiros, em favor da Rússia, deseja dominar o 

mundo. Para isto, precisa de apoderar-se de nossas riquezas, a fim de fortalecer 

ainda mais, o seu já poderoso IMPÉRIO SOVIÉTICO! NÃO SEJAMOS TOLOS! 

COMUNISTA É INIMIGO DA PÁTRIA!
4
 

A publicação do folheto gerou a prisão do coronel Hélio Lemos, mas a sua indisciplina 

foi defendida por parte de setores da sociedade cearense como a elite, os deputados, os 

militares e a imprensa. Muitos passaram a lhe fazer visitas e homenageá-lo enquanto esteve 

preso no 23° Batalhão de Caçadores
5
.  

Os aspectos acima demonstram os confrontos internos nos quartéis, bem como o grau de 

choques políticos e ideológicos existentes no seio do Exército que eram estimulados por 

setores conservadores. Em decorrência disso, “o cel. Hélio Lemos – comandante da unidade 

[10ª Região Militar] – fora preso e, logo em seguida, transferido para [...] Ribeirão Preto, SP, 

pelo governo de João Goulart em face de suas ligações com os conspiradores” (SARAIVA, 

2011, p. 57). 

Entretanto, dado o golpe civil-militar em 31 de março, a Assembleia Legislativa do 

Ceará concede meses depois o “título de cidadão fortalezense ao coronel Hélio Lemos”
6
, 

aprovando suas ações indisciplinares anteriores e em total condescendência com o regime 

instaurado.  

O momento da instauração do golpe ainda é pouco discutido, talvez pelo fato de o 

governador Virgílio Távora ter permanecido no poder, porém não houve calmaria, pois nos 

quartéis houve manifestações a favor da manutenção do presidente João Goulart. A memória 

tem uma grande contribuição nesse aspecto, quando relacionada com os documentos e a 

bibliografia. 

As memórias apresentam caráter revelador e precisam ser levadas em conta. Muitos 

desses atores partilhavam um sentimento de legalidade, justiça e necessidade de contrariar a 

hierarquia. Dessa forma, os momentos vividos e enfrentados por cada um contribuíram para a 

constituição das memórias, tanto objetiva, como subjetiva, porém a memória não se forja 

isoladamente, pois, segundo Ricoeur (2007, p. 130-131), “é a partir de uma análise sutil da 

experiência individual de pertencer a um grupo, e na base do ensino recebido dos outros, que 

a memória individual toma posse de si mesma”.  

Esse aspecto é pertinente para relacionar essas memórias, atentando para as 

particularidades e, principalmente, para o que sobressai dela e está relacionado a uma 

interpretação mais ampla, condizendo com experiências dos demais envolvidos que viveram 

situações históricas semelhantes. Por isso, relembra Pierre Nora (1993, p. 14) que “a 

necessidade de memória é uma necessidade da história”. 

São histórias ausentes que precisam ser discutidas e reveladas, e a memória tem esse 

caráter, embora não se sustente sozinha. Apesar do seu caráter individual, ela está relacionada 

a um contexto social e histórico, ou seja, é construída coletivamente. Nesse sentido, a 

memória individual cruza-se e se relaciona com outros indivíduos, possibilitando um 

momento partilhado que pode ter e apresentar um status histórico. E a “pesquisa oral”, 

segundo Robert Franck (1999, p. 111), “é primordial para ressuscitar essas memórias há tanto 

tempo ou frequentemente mudas”. 

Nesse sentido, teve-se a contribuição do militar-reservista Fabiani Cunha, que havia se 

licenciado em 1962 para terminar o curso de Direito e retornar na patente de oficial. Porém, o 

envolvimento com o movimento estudantil nas universidades cearenses e a demonstração de 

coragem por ser um boxeador profissional cativaram os membros da Aliança Libertadora 

Nacional no Ceará (ALN-CE), que o convidaram para que fizesse parte do quadro da 

organização.  
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Fabiani em sua entrevista revela fatos importantes, permitindo perceber que a ALN-CE 

tinha uma certa autonomia e prestígio com os militares também. Perguntado em sua entrevista 

acerca de um possível atentado na Base Aérea de Fortaleza, Fabiani Cunha respondeu 

indagativo: 

Como veio à baila isso? Como foi que você descobriu isso? Foi o Silvio Mota? Onde 

foi que você viu isso? Rapaz, nessa ação a Moema tinha alguns contatos oficiais e 

veio uma proposta para nós fazermos uma ação que justificasse os de cima 

derrubarem os de cima, havia as dissensões militares
7
. 

A entrevista tem um caráter revelador, mas o fato apresentado acima não foi esclarecido, 

porque muitas histórias da guerrilha urbana no Ceará precisam ser aprofundadas, embora o 

historiador Airton de Farias tenha feito o melhor trabalho sobre o assunto no livro Além das 

armas: guerrilheiros de esquerda no Ceará durante a ditadura militar (1968-1972). Mas, a 

aproximação da militante Moema Santiago com os oficiais das Forças Armadas era evidente ao 

ponto de ela conseguir sair de Fortaleza como “dama de um general” e continuar “a atuar no 

Centro-Sul do Brasil e parti[r] depois para o exílio no Chile e Europa” (FARIAS, 2007, p. 133). 

 Os momentos de crise e perseguições passaram a ser sentidos pelos integrantes da 

guerrilha urbana no Ceará, e no seu declínio terminou com perseguições e prisões. Na década 

de 1970, consequentemente, iniciam-se as repressões, as torturas, quando o direito e a liberdade 

pertenciam ao algoz. 

 

Prisões, Repressões e Anistia: histórias a serem passadas “a limpo” 

 

 Fabiani Cunha e outros companheiros, apesar de militar reservista, não tiveram a mesma 

sorte da militante Moema Santiago. As sevícias após as prisões foram habituais, como era a 

prática do regime. Seu relato sobre a tortura foi documentado no “Brasil Nunca Mais”
8
, em que 

se afirmara que: 

foi pendurado na posição de “pau-de-arara” pelos policiais Pires e Lucena; que o 

interrogando se encontrava praticamente nu, passando a ser açoitado (...) desmaiou 

por três vezes (...) ao retornar a si, pela terceira vez, encontrado-se deitado no chão e 

reparou que tinha as mãos terrivelmente encarnadas e os dedos grossos devido ao 

acumulo de sangue
9
. 

As fontes orais e a bibliografia evidenciam o quanto os militares cearenses se opuseram 

ao golpe. Foi assim também em maio de 1964 na Base Aérea de Fortaleza quando 

“suboficiais, sargentos, cabos e soldados” se dirigiram “ao comandante da unidade”, 

objetivando “esclarecimentos foram respondido com prisões, punições e processo judicial” 

(BNM, 2001, p. 122). 

O militar licenciado Jamil Mota Vasconcelos esteve presente momentos antes e depois 

do golpe na Base Aérea de Fortaleza e revela os conflitos relatados pelos documentos do 

“Brasil Nunca Mais”. Jamil afirmou que os embates entre os militares favoráveis e contrários 

ao governo João Goulart eram acirrados na Base Aérea de Fortaleza, ao ponto de: 

um suboficial, que eu não estou lembrando o nome dele, saiu da tropa, representado os 

suboficiais, os cabos, os soldados e os taifeiros colocando-se à disposição dele para 

dizer que estava “ao lado do comando para o que der e vier”, houve essa frase, “Nós 

estamos ao lado do governo”, que na época era o João Goulart que ainda não tinha 

sido deposto
10

. 
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São relatos que devem ser lembrados por retratarem os bastidores do que foi a Ditadura 

no Ceará, bem como a maneira como agiam os órgãos repressores, fato pouco esclarecido na 

história local. 

A indisciplina dos militares gerou prisões na Base Aérea de Fortaleza e, em seguida, os 

militares presos foram enviados para uma prisão em Fernando de Noronha, entre eles o militar 

Jamil Mota Vasconcelos. A princípio, os militares presos são acusados de subversão ou quebra 

da hierarquia militar.  

Por isso, foi mantido preso e incomunicável, passando: 

dez dias presos e não falava com ninguém. No quarto onde eu tava não tinha 

banheiro... fazer xixi ou cocô mandaram uma lata de tinta. (...)Dez dias nesse 

negócio. Não ouvia rádio, não ouvia nada e o pau quebrando, aí dez dias depois, 

doze horas da noite chegou um tenente e um soldado tudo armado e me levaram para 

o comando dez para onde horas da noite, fui prestar depoimento, meu primeiro 

depoimento. Rapaz, você sabe o que é uma ruma de gente que é seu amigo e fica 

contra você? 

A entrevista do ex-cabo Jamil revela o quartel da Base Aérea de Fortaleza como local de 

confrontos e perseguições políticas, sobretudo o aparato repressor cuja intenção era extirpar da 

caserna militares indisciplinados ou qualquer indício de prática política, e o “perigo comunista 

era a desculpa mais usada para justificar a repressão. Qualquer suspeita [...] considerada 

atividade subversiva podia custar emprego, os direitos políticos quando não a liberdade” 

(CARVALHO, 2002, p. 160-161). 

Os dados sobre os militares anistiados que estiveram presos na Base Aérea de Fortaleza 

são relevantes e apresentam um total de 52 militares anistiados
11

. A impossibilidade de acesso 

aos documentos do período não permite afirmar se são todos cearenses. Mas o recurso à 

memória permite preencher essas e outras lacunas, possibilitando o reconhecimento dos 

militares cearenses perseguidos
12

. 

As fontes e a bibliografia demonstram o quanto os militares cearenses estiveram 

envolvidos com o momento histórico antes e depois da Ditadura Militar. Esses protagonistas 

partilharam e vivenciaram uma “cultura política” que “é vista como base para a ação política, 

mas a maneira pela qual ela assume esse papel é de difícil entendimento” (RENNÓ, 1998, p. 

76). 

Esse tipo de ação política levou também a prisão de onze militares do Exército acusados 

de subversão. No Processo do militar Lenine de Castro Perdigão
13

 consta, entre os documentos, 

uma relação de presos civis e militares. Trata-se de uma “Relação dos elementos presos no 

território da 10° RM em consequência da Revolução de 1964” e nela constam 228 presos 

acusados de subversão entre eles 11 militares
14

. A maioria deles são desconhecidos das 

discussões sobre o assunto na história da ditadura no Ceará.   

Essa relação tem um relevante significado para esta pesquisa, porém outros documentos 

precisam ser acessados e consultados para entender e problematizar os motivos das prisões e 

expulsões ocorridas no Exército cearense. 

A discussão acima é fruto de uma pesquisa ainda em andamento. No presente artigo, 

objetiva-se uma reflexão acerca de uma história ainda ausente na bibliografia cearense. No 

Estado e no resto do Brasil, passou-se por um momento de repressão fortíssima. O 

“descarrilhar” do regime militar não significou o retorno da prática jurídica democrática; se 

teve tal aparência, ela começou de forma “caolha”, como apresenta a Lei de Anistia em 1979, 

permitindo o retorno dos exilados, mas no seu bojo um “perdão incondicional aos integrantes 

do Aparato Repressivo que estiveram envolvidos com a tortura” (ALVES, 1984, p. 268). 
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Ainda é um processo histórico difícil de ser compreendido, e os “brasileiros não devem 

se autoflagelar por isso”, relembra o historiador Daniel Reis (2004, p. 49), também nem 

devem “se imaginar como desmobilizador, como se costuma dizer. A rigor não se trata de 

algo original”, pois tais fatos ocorreram em nações europeias. Amparando-se no pensador 

francês E. Renam, o autor afirma ainda: “o esquecimento, e eu direi mesmo o erro histórico, 

são um fator essencial na criação de uma nação” (Id., ibid., p. 50). 

A partir dessa perspectiva, cabem perguntas no sentido de entender quantos erros devem 

ser consentidos, permitidos e ignorados para a “criação de uma nação”. Com o esquecimento 

das torturas, das execuções sumárias e dos desaparecidos políticos que podemos fazer para 

avançar a democracia? 
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COMO É REGULADA A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO IMATERIAL 

DOS POVOS INDÍGENAS PELA LEGISLAÇÃO FEDERAL E 

LEGISLAÇÃO ESTADUAL CEARENSE 

 

HOW IS REGULATED IMMATERIAL HERITAGE PROTECTION OF 

INDIGENOUS PEOPLES FEDERAL LAW AND STATE LAW 

CEARENSE 

Fco Jonnathan Santos de Freitas
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Resumo 

O presente artigo pretende analisar o conceito de patrimônio imaterial ou intangível 

relacionando-o ao modo de vida de povos brasileiros compreendidos como indígenas, 

utilizando-se de referencial teórico proveniente de respeitados antropólogos brasileiros com 

pesquisas significativas sobre cultura e grupos étnicos indígenas, observando historicamente a 

importância da salvaguarda do patrimônio imaterial comprovada por sua normatividade 

objetiva e abordando como a legislação indígena brasileira e posteriormente a legislação 

estadual cearense atuam neste sentido, desde a criação de órgãos responsáveis pela 

identificação, registro e pesquisa das expressões culturais tradicionais até projetos e editais de 

reconhecimento que tratem da defesa de direitos culturais. Exemplo pertinente pertencente ao 

estado do Ceará fora a criação de um edital que reconhecera o trabalho de certos homens e 

mulheres que exercem atividades culturais identitárias como folguedos, danças, artesanatos e 

práticas populares, que denominaram de “Mestres da Cultura”, posteriormente chamados 

“Tesouros Vivos”. Ademais este trabalho além de discutir a outrora e errônea compreensão 

por parte do Estado em incorporar os considerados índios ao modo de vida do restante da 

comunidade nacional, tenta justificar seu interesse sobre algumas das interessantes expressões 

tradicionais indígenas cearenses citando algumas de suas práticas, como o Torém, certas 

lendas indígenas, a bebida denominada “Mocororó”, dentre outras. 

Palavras-chave 

Direitos Culturais. Povos Indígenas. Patrimônio Imaterial. Legislação Indígena. 

 

Summary 

This article analyzes the concept of immaterial or intangible assets relating it to the lifestyle of 

Brazilian people understood as indigenous, using the theoretical framework from Brazilian 

anthropologists met with significant research on culture and indigenous ethnic groups, noting 

historically importance of safeguarding intangible heritage evidenced by its normativity and 

objective analyzes how the Brazilian indigenous law and state law Ceará later work in this 

direction, since the creation of bodies responsible for identifying, recording and research of 

traditional cultural expressions to projects and bids for recognition dealing with the defense of 

cultural rights. Pertinent example belonging to the state of Ceara was the creation of an edict 
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which recognized the work of certain men and women engaged in activities such as cultural 

identity frolics, dances, crafts and folk practices, which they called "Masters of Culture", later 

called "Treasures living”. Furthermore this work and to discuss the past and erroneous 

understanding of the state to incorporate the Indians considered the way of life the rest of the 

national community, tries to justify his interest in some of the interesting indigenous 

traditional expressions Ceará citing some of their practices, as torém, certain Indian legends, 

the drink called "Mocororó," among others. 

Keywords 

Cultural Rights. Indigenous Peoples. Intangible Heritage. Indigenous Legislation. 

 

Introdução 

 Atualmente o Estado Brasileiro contabiliza entre sua população cerca de 817.000
2
 

indivíduos distribuídos em 80,5% dos municípios brasileiros, que fazem parte de grupos 

culturalmente distintos com características históricas e sociais próprias, os quais recebem o 

nome de indígenas. Mediante legislação específica, os Povos Indígenas gozam de direitos e 

deveres que os distinguem diante dos considerados não-índios, por sua identificação como 

membro de uma comunidade com linhagem ancestral, além de reconhecerem suas práticas 

culturais e religiosas como próprias, distintas e diversas, originando uma identidade singular 

para esses povos. 

 Assim o conjunto de conhecimentos e práticas determinantes por suas tradições, 

cosmogonia e crenças desembocam no conjunto estruturante de seu patrimônio imaterial que 

deve ser protegido enquanto direito cultural dos grupos indígenas, sendo este e outros direitos 

culturais em consonância com legislação objetiva, inclusive em âmbito constitucional, objeto 

de discussão quanto a seus limites, alcance e reflexos na sociedade do país. 

 No que se refere ao âmbito do estado do Ceará, este se tornou um dos estados pioneiros 

em reconhecer a importância de seu patrimônio intangível por meio de projetos, editais e 

normatividade objetiva. Embora que no século XIX tenha tido a atitude de ser a primeira 

província a negar a existência de índios, o que trouxe grande miséria a tais grupos étnicos, 

atualmente, por resposta à constantes reivindicações de lideranças indígenas, tem 

demonstrado uma maior preocupação por meio de políticas públicas de saúde e educação, em 

auxiliarem os grupos indígenas e seu patrimônio.  

 

Desenvolvimento 

 Para que haja uma melhor compreensão do objeto de estudo é importante analisar os 

conceitos de índio e patrimônio cultural imaterial para em seguida fazer uma abordagem 

crítica sobre a legislação indígena brasileira encontrada na Constituição Federal de 1988 e na 

lei de n° 6.001 de 19 de dezembro de 1973, o estatuto do índio. Não deixando de citar antes 

disso alguns trechos da lei supracitada. 

 O conceito de índio segundo o estatuto do índio em seu artigo 3° define deste modo: 

Art.3º Para os efeitos de lei, ficam estabelecidas as definições a seguir 

discriminadas: I - Índio ou Silvícola - É todo indivíduo de origem e ascendência pré-

colombiana que se indentifica e é intensificado como pertencente a um grupo étnico 

cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional; 
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 Sendo uma definição discutida pela atual antropologia, uma vez que a ascendência pré-

colombiana deve se remeter a uma genealogia, e esta não pode ser provada para nenhum 

grupo humano além de um pequeno número de gerações. Além de fazer menção as 

características culturais, que segundo a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha os “traços 

culturais podem variar no tempo e no espaço, como de fato variam, sem que isso afete a 

identidade do grupo. Essa perspectiva está, assim, em consonância com a que percebe a 

cultura como algo essencialmente dinâmico e perpetuamente reelaborado. A cultura, portanto, 

ao invés de ser o pressuposto de um grupo étnico, é de certa maneira produto deste.” 

(Carneiro da Cunha, 1987, p.25). 

 Isto significa que o critério mais aceito pela antropologia é o de identificação por si 

mesmo e por outros da comunidade, tornando responsabilidade da comunidade indígena 

decidir quem é e quem não é o seu membro e fortalecendo a tese de que a definição de 

Comunidade indígena deve vir antes da definição de Índio. Portanto, comunidades indígenas 

são aquelas que se consideram segmentos distintos da sociedade nacional em virtude da 

consciência de sua continuidade histórica com sociedades pré-colombianas. E índio quem se 

considera pertencente a uma dessas comunidades e é por ela reconhecido como membro 

(Carneiro da Cunha, 1985, pp. 34-35). 

 Quanto ao patrimônio cultural imaterial na resolução N° 001 do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) de 03 de agosto de 2006, se entende como bem 

cultural de natureza imaterial as criações culturais de caráter dinâmico e processual, fundadas 

nas tradições e manifestadas por indivíduos como expressão de sua identidade cultural e 

social. Além disso, na mesma resolução reitera sobre o significado de tradição ao informar 

que se toma no seu sentido etimológico de “dizer através do tempo”, significando práticas 

produtivas, rituais e simbólicas que são constantemente reiteradas, transformadas e 

atualizadas, mantendo para o grupo, um vínculo do presente com o seu passado. 

 Em face ao exposto torna-se relevante analisar a lei N° 6001/73, conhecida também 

como estatuto do índio, que foi editada durante um período histórico do Brasil conhecido 

como Ditadura Militar. Carregando desta feita um modo de pensar característico desta época, 

que tencionava trazer os indivíduos que fossem identificados como indígenas para uma 

incorporação ao restante da comunidade nacional, não se importando assim com a 

autodeterminação dos grupos indígenas ou a individualidade de culturas indígenas em seu 

contato. Isto se demonstra no primeiro artigo da referida lei. 

Art.1º Esta Lei regula a situação jurídica dos índio ou silvícolas e das comunidades 

indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e 

harmonicamente, à comunhão nacional. Parágrafo único. Aos índios e às 

comunidades indígenas se estende a proteção das leis do País, nos mesmos termos 

em que se aplicam os demais brasileiros, resguardados os usos, costumes e tradições 

indígenas, bem como as condições peculiares reconhecidas nesta Lei.  

E evidenciada ainda mais pela classificação do indíos em isolados, em vias de integração e 

integrados a comunhão nacional, conforme mostra o artigo 4° da mesma legislação. 

Art.4º Os índios são considerados: I - Isolados- Quando vivem em grupos 

desconhecidos ou de que se possuem poucos e vagos informes através de contatos 

eventuais com elementos da comunhão nacional; II - Em vias de integração - 

Quando, em contato intermitente ou permanente com grupos estranhos, conservem 

menor ou maior parte das condições de sua vida nativa, mas aceitam algumas 

práticas e modos de existência comuns aos demais setores da comunhão nacional, da 

qual vão necessitando cada vez mais para o próprio sustento; III - Integrados- 

Quando incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício dos 
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direitos civis, ainda que conservem usos, costumes e tradições característicos da sua 

cultura.  

 Ademais, é pertinente o posicionamento de tal norma ao estabelecer a tutela das 

comunidades não integradas à União na forma de órgão competente definido pelo Estado 

brasileiro para representar a capacidade civil. Este órgão é a Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI) criado em 1967 pela lei de N° 5.371 de 5 de dezembro de 1967. 

 Entretanto, com a Constituição Federal de 1988 e uma maior organização do 

movimento indigenista, houve também uma maior liberdade de auto-representação por parte 

das organizações indígenas e seus indivíduos, contando também com a intervenção do 

ministério público federal, conforme é corroborado no artigo 232 da Carta Magna Federal de 

1988. Como mostra: 

Art.232 Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para 

ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério 

Público em todos os atos do processo. 

 Sendo tal normatização cumprida pelas entidades voltadas para a proteção aos povos 

indígenas, que tem demonstrado seu ativismo em ações reportadas pela mídia nos últimos 

meses. 

 

O patrimônio imaterial no âmbito federal e sua relação com as comunidades indígenas 

 

 O patrimônio cultural brasileiro é definido pela constituição brasileira de 1988 em seu 

artigo 216, e dividido em patrimônio cultural material e imaterial, não para trazer uma falsa 

dicotomia, mas para observar uma delimitação já que os bens imateriais não vinham sendo 

reconhecidos como patrimônio nacional, apesar de estarem intrinsecamente ligados a uma 

cultura material. Conforme é descrito: 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, nos quais se incluem: I – as formas de expressão; II – os modos de criar, 

fazer e viver; III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV – as obras, 

objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 

artístico-culturais; V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Parágrafo 1. O poder 

público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio 

cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e 

desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. 

 

 Tal artigo tornou-se uma importante conquista na compreensão e importância do 

patrimônio cultural imaterial do Brasil. Porém, apenas em 1997 houve uma ação mais efetiva 

sobre o tema com a realização do seminário internacional, organizado pela superintendência 

do IPHAN em Fortaleza, Ceará, ao discutir estratégias e formas de proteção ao patrimônio 

imaterial. 

 Esse evento produziu a Carta de Fortaleza que recomendava o aprofundamento de 

estudos para a criação de instrumento legal e instituiu o ‘Registro’ como principal modo de 

preservação e reconhecimento de bens culturais dessa natureza. Além disso, esta carta 

instigou o ministério da cultura a formar uma comissão que elaborou proposta de 

regulamentação da salvaguarda do patrimônio imaterial, e um grupo de técnicos da Fundação 
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Nacional de Arte (FUNART) para assessorar tal comissão, este último grupo denominou-se 

Grupo de Trabalho Patrimônio Imaterial – GTPI. 

 Com o trabalho em conjunto destes órgãos federais voltados para a cultura, surgiu em 4 

de agosto de 2000 o Decreto N° 3.551, que instituiu o “Registro de Bens Culturais de 

Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro” e surgiu o “Programa 

Nacional do Patrimônio Imaterial”. Quatro anos depois, o Decreto N° 5.040 criou o 

Departamento do Patrimônio Imaterial do IPHAN (DPI), ao qual se integrou o Centro 

Nacional de Folclore e Cultura Popular – CNFCP, criado em 1958.  

 E dentre os 21 bens imateriais registrados pelo Departamento de Patrimônio Imaterial 

do IPHAN (DPI) entre 2002 e 2012, 6 são de natureza indígena, que são: Kusiwa – 

Linguagem e arte gráfica Wajãpi(AP), Cachoeira de Iauaretê – Lugar sagrado dos povos 

indígenas dos rios Uaupés e Papuri(AM), Sistema agrícola tradicional do Rio Negro(AM), o 

Ritual Yokwa(MT) e as bonecas karajá, bem como a expressão Ritxoko, ambas da tribo 

Karajá(GO), estas últimas registrada em dezembro de 2012. Entretanto, mesmo que pareçam 

poucos em números de bens registrados, deve-se considerar o número da população que se 

reconhece como índia e o universo de expressões tradicionais pertencentes a um país de 

proporções continentais, como é o Brasil. 

 Assim, é animador observar essas conquistas que validam algumas normas federais de 

proteção à riqueza imaterial indígena, que se pode encontrar no artigo 231 da carta 

constitucional de 1988, a saber: 

Art.231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 

crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus 

bens. 

E no artigo 47 do Estatuto do índio, conforme: 

Art.47. É assegurado o respeito ao patrimônio cultural das comunidades indígenas, 

seus valores artísticos e meios de exploração.  

Além disso, se devem levar em consideração as características próprias que constroem o 

retrato identitário de cada comunidade indígena. 

 

Bens Imateriais Indígenas no estado do Ceará 

 

 A importância do reconhecimento de expressões culturais indígenas no estado do Ceará 

se faz presente pela Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas 

Gerais e Espírito Santo (APOINME), Associação Nacional de Ação Indigenista (ANAÍ), 

Rede Culturas Indígenas e pela FUNAI-CE. A originalidade no modo de vida destes povos se 

caracteriza pela constância no uso de elementos artísticos em suas práticas cotidianas. 

Originando variedades de produtos artesanais feitos a partir de sementes, frutos e penas 

extraídos da natureza, pratos tradicionais como a tapioca ou bolo de carimã
3
, danças como o 

Toré e o Torém, bebidas tradicionais como o Mocororó e o Aluá, canções ritualísticas e 

lendas que enfatizam suas crenças em divindades como Tupã e nos encantados, são alguns 

exemplos da riqueza do patrimônio imaterial indígena cearense. 
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 A diferença entre o Toré e o Torém é importante exemplo da diversidade nas práticas 

étnicas. O Toré é uma dança praticada pela maioria dos grupos indígenas do ceará que a 

realizam como modo de preservação de costume identitário, com concentração de energia 

provinda do mundo espiritual, segundo suas crenças. Já o Torém, é uma dança ritual de 

comemoração característica do povo de etnia Tremembé, tendo seu primeiro registro 

científico feito pela Comissão Científica de Exploração
4
 entre 1859 e 1861 na serra da 

Ibiapaba. Tal dança contém um mestre da dança que fica no centro do círculo, as demais 

pessoas que dançam formam o círculo girando em sentido anti-horário batendo os pés no chão 

para marcar o compasso. Dois tipos de instrumentos são utilizados no Torém: o Iguaré que é 

uma espécie de chocalho feito com uma cabacinha presa a um cabo, e o torém que é uma 

espécie de flauta, feita de madeira furada e pintada de urucum (semente que produz a cor 

vermelha). A música é cantada pelo mestre da dança, em português e na língua indígena, e 

acompanhada pelo grupo de dançadores. Durante o evento, todos bebem o “mocororó”, uma 

espécie de aguardente feita do suco de caju azedo fermentado. 

 Quanto ao imaginário popular, além de vários municípios do estado do Ceará receberem 

nomes próprios ou derivados de termos indígenas, existem as lendas e contos populares que 

provém diretamente da necessidade do homem que não se utilizou de recursos científicos, 

para explicar os elementos da natureza que conhecem, mas não entendem. Exemplos como 

estes são tais como a lenda da Carnaubeira, narrando como uma tribo foi salva por uma árvore 

que aproveitavam das folhas à raiz. A lenda do Algodão, onde o velho Sumé (Homem idoso 

de longa barba branca que é citado pelo Jesuíta Manuel de Nóbrega e pelo Folclorista Câmara 

Cascudo) foi viver com a tribo dos Tabajaras e deixou com eles sementes cujas plantas 

lembrariam seus cabelos brancos. E a lenda do pássaro encantado da gruta de Ubajara, que 

segundo tal narrativa esta gruta possui um encantamento liberando feras que saem do escuro a 

cada ano bissexto, sendo o belo pássaro a filha de uma tribo transformada em ave a espera de 

um varão de bom coração, que desencantará a todos. 

 E não esquecendo a intrínseca relação existente entre o patrimônio material, 

caracterizado pelo território, com o patrimônio imaterial compreendido como lugar de rituais 

e práticas culturais. Um exemplo é do respeito e devoção que a tribo dos índios Pitaguary do 

município de Maracanaú tem por certa árvore frutífera antiga, que tanto é identificada como 

mãe-natureza como é retratada como lembrança de seus ancestrais.  

 

Legislação estadual cearense direcionada para a tutela do patrimônio imaterial 

 

 No estado do Ceará existe uma trajetória de ações realizadas pelo poder público 

voltadas para a identificação, registro e valorização do Patrimônio cultural material e 

imaterial. Que por vezes ganha mais força ao contar com gestores sensíveis à questão cultural 

quando nomeados para a pasta da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. 

 Algumas destas ações voltadas para o patrimônio imaterial são confirmadas com leis 

estaduais, tais como a de N° 13.351 de 22 de agosto de 2003, que instituiu o Registro dos 

Mestres da Cultura Tradicional Popular do Estado do Ceará (RMCTP-CE) e logo em 

dezembro do mesmo ano a lei que instituiu as formas de registro de bens culturais de natureza 

intangível que constituem patrimônio cultural do Ceará, a lei de N° 13.427. Que seguiu uma 

semelhança com o Decreto 3.551 de 2000, estabelecendo livros de registro, que foram: livro 

                                                           
4
 Primeira expedição científica de caráter antropológico registrada ainda no governo imperial. 
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dos Saberes, livro das Celebrações, livro das Formas de Expressão, livro dos Lugares, e 

adicionando os livros dos Guardiões da Memória e dos Mestres da Cultura Popular. 

 Em 2006 foi estabelecido o registro dos “Tesouros Vivos da Cultura” pela lei N° 13.842 

de 27 de novembro de 2006, reconhecendo tais tesouros como “as pessoas naturais, os grupos 

e as coletividades dotados de conhecimentos e técnicas de atividades culturais cuja produção, 

preservação e transmissão sejam consideradas, pelos órgãos indicados nesta Lei, 

representativas de elevado grau de maestria, constituindo importante referencial da Cultura 

Cearense”. 

 Dentre estes “Tesouros Vivos”, título recebido aos mestres da cultura popular em editais 

abertos pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará (SECULT) de 2004 a 2009, 

infelizmente somente dois representantes da cultura indígena receberam esse título, que foram 

o Cacique João Venâncio, liderança ativa entre os índios cearenses e instrutor de rituais 

sagrados, e o Pajé Luis Caboclo, também de etnia Tremembé no município de Itarema. 

 

Conclusão 

 Claude Lévi-Strauss, o mais destacado antropólogo francês, considera que a cultura 

surgiu no momento em que o homem convencionou a primeira regra, a primeira norma 

(LARAIA, 2009, p. 54). Considerando a referência do professor Roque de Barros Laraia, 

nada mais importante ao estudar determinada cultura do que observar a antropologia jurídica 

que envolve a mesma. Analisando as expressões culturais tradicionais de povos reconhecidos 

como “donos naturais” da “terra brasilis” pode-se notar a importância do Direito 

antropológico na construção de um maior respeito às práticas, crenças e expressões de vários 

grupos componentes da nação Brasil. 

 Não interpretando as culturas de alguns grupos étnicos como fixos e uniformes, pois 

“existem dois tipos de mudança cultural: uma que é interna, resultante da dinâmica do próprio 

sistema cultural, e uma segunda que é o resultado do contato de um sistema cultural com um 

outro”(LARAIA, 2009, p.96). Chegando a compreensão de que nenhuma cultura permanecerá 

inerte e imutável, principalmente aquelas que tiveram um contato tão brusco e marcado por 

uma história de exploração e violência, como foi a dos povos indígenas brasileiros. 

 Portanto, ainda há muito a se fazer para que haja uma efetivação da proteção dos 

patrimônios pertencentes às comunidades que se reconhecem como índias no Brasil. Tendo 

uma compreensão sobre tais comunidades avaliada como crescente, em contraposição a 

eficácia de proteção aos seus direitos, que ainda é deixado a desejar e afasta das almas dessas 

comunidades os sentimentos de dignidade e igualdade. 
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RESUMO 

 

Os  instrumentos  jurídicos  de  efetivação  dos  Direitos  Culturais,  principalmente  aqueles 

referentes à tutela do patrimônio cultural nacional, como o tombamento e o registro, ligados 

à proteção dos bens materiais e imateriais, respectivamente,  devem ser aplicados e 

efetivados conforme as necessidades e a evolução da população vivenciadora de 

determinado  contexto histórico,  econômico,  jurídico  e  cultural,  atendendo  a  função  

social  da  propriedade  e  a dignidade da pessoa humana. Para tanto, sua metodologia 

baseou-se em pesquisa bibliográfica nacional e comparada,  realizada em livros na área de 

Direito Constitucional,  Econômico  e Administrativo, artigos científicos, revistas, 

publicações especializadas e dados oficiais publicados  na internet,  de natureza  exploratória,  

pois as sínteses expostas  e a bibliografia destacada  servirão  para  justificar  outros  

estudos  e  descritivo.  A  tipologia  é  pura  e  a abordagem essencialmente qualitativa, à 

medida em que se aprofundará na compreensão das ações e relações humanas e nas 

condições e frequências de determinadas situações sociais. O presente  trabalho  busca  

evidenciar  que  mesmo  não  tendo  havido  alterações  formais  na redação do Decreto-lei nº 

25/1937, o mesmo sofreu mutação legal, em virtude do novo dimensionamento  dado  pela  

Constituição  de 1988,  ao patrimônio  cultural,  o que afetou a forma  de  interpretação  e 

aplicação  da chamada  lei brasileira  do Tombamento.  Propõe-se, portanto, a identificar e 

examinar possíveis embates entre a legislação federal do tombamento com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988. 
 

PALAVRAS-CHAVE:   Tombamento.   Patrimônio   Cultural.   Legislação.   Decreto-Lei   

n° 

25/1937. 
 

 
ABSTRACT 

 

The legal instruments effecting cultural rights, especially those related to the protection of 

the national cultural heritage, such as the registration and recording, linked to the protection 

of tangible and intangible assets, respectively, shall be applied and made effective as needs 

and population  trends of whitnessed  particular  historical context,  economic,  legal and 

cultural, attending the social function of property and human dignity. Therefore, the 

methodology was based on national and comparative literature, books held in the area of 

Constitutional  Law, Economic  and Administrative,  scientific  articles,  magazines,  

publications  and official data published on the internet, exploratory, since the syntheses 

exposed and bibliography detached 
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serve to justify further studies and descriptive. The typology is pure and essentially 

qualitative approach, as we will deepen the understanding of human actions and relations 

and conditions and frequencies of certain social situations. This paper seeks to show that 

even where there is no formal changes in the wording of Decree-Law No. 25/1937, the 

same mutated legal under the new scaling given by the Constitution of 1988, the cultural 

heritage, which has affected the interpretation and application of Brazilian law called the 

Tipping. It is proposed, therefore, to identify and examine potential conflicts between federal 

legislation overturning the promulgation of the 1988 Constitution. 
 

KEYWORDS: Tipping. Cultural Heritage. Law. Decree-Law No. 25/1937. 
 

 
INTRODUÇÃO 

 

O  Decreto-lei  n°  25/1937,  atual  Lei  do  Tombamento,  é  o  instrumento  jurídico  

de proteção  ao  patrimônio  histórico  e  artístico  nacional,  com  natureza  jurídica  própria;  

é  o principal meio de efetiva proteção do patrimônio  cultural, por ser o mais sólido 

desde sua criação, sendo que em novembro do presente ano completará setenta e seis 

anos. O instituto por  ele  disciplinado  está  elencado  no  §1°  do  art.  216  da  Constituição  

Federal  de  1988, devendo o patrimônio  por ele reconhecido ser promovido e preservado 

pelo Poder Público, com o auxílio da comunidade. 
 

O  conteúdo  do  Decreto-lei  gera  certa  confusão  em  relação  à  proteção  de  bens 

imateriais, todavia é importante salientar que o Decreto n° 3551/2000 institui o registro 

dos bens culturais de natureza imaterial, constituintes do patrimônio cultural brasileiro, 

tratando o tombamento, portanto, somente dos bens de natureza material, a partir da edição 

da norma por último mencionada. 
 

 
1 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS CULTURAIS 

 

Sendo uma via de concretização dos direitos culturais, o tombamento deve atender aos 

princípios constitucionais  do pluralismo  cultural (art. 215), da participação  popular (§1° 

do art. 216), da atuação estatal como suporte logístico (art. 215) e do respeito à memória 

coletiva (art.  216  e  seus  parágrafos),  sofrendo,  em  consequência,  mutações  na  forma  

como  é interpretado e aplicado. 
 

O princípio do pluralismo cultural baseia-se na existência e expressão conjunta, 

indistintamente e indiscriminadamente, das diversas manifestações culturais e sem prejuízo 

de uma em relação à outra. Está elencado no caput do art. 215, em seu §2° e no caput do art. 

216 da Constituição  Federal de 1988. De acordo com Rodrigo Vieira Costa (2011, p.37) 

a este princípio  foi aderido  o  princípio  da  diversidade  cultural  “que  incorpora  os 

elementos  do respeito, da alteridade e do contato entre as expressões culturais do globo”. 
 

No art. 216, §1° da Constituição  Federal está garantido  o princípio da 

participação popular,  tanto  na  forma  individual  quanto  na  coletiva.  Esta  participação   

vai  desde  a proposição  legislativa, por meio de Ação Popular, de Ação Civil Pública e 

de Mandado de Segurança Coletivo, até a entrada dos cidadãos em Conselhos de Cultura. 
 

O princípio da atuação estatal como suporte logístico consiste no papel do Estado de 

garantir a concretização da manifestação cultural, sendo garant idor da prática desta e de 

seu pluralismo conforme está previsto no caput do art. 215. Intervindo de forma 

democrática, e não econômica-liberal, pois não é produtor de realizações culturais nem 

tampouco de cultura, tendo o dever de reproduzir e incentivar as mesmas.
 

Por  último,  o  princípio  do  respeito  à  memória  coletiva,  presente  no  art.  26  da 

Constituição  Federal ressalta a importância da ligação e constante  interação  das 

atividades referentes à cultura aos valores da memória coletiva. 
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2 DEFINIÇÃO E NATUREZA JURÍDICA DO TOMBAMENTO 
 

Segundo Francisco Humberto Cunha Filho (2000, p.109) tombamento é uma forma 

de intervenção  estatal  na  propriedade  que  tem por  fito  exclusivo  a  proteção  do  

patrimônio cultural. De natureza jurídica bastante questionada ora é entendido como uma 

modalidade de limitação administrativa, ora como uma servidão. 
 

Adota a primeira concepção, assim como a grande maioria dos juristas, José 

Ricardo Oriá Fernandes (1995, pp.89-90) afirmando ser o tombamento uma restrição geral e 

gratuita imposta indeterminadamente  pelo Poder Público ao bem tombado, pois este sofre 

uma série de  restrições  quanto  ao  uso  segundo  o  Decreto-lei  n°  25/1937.  Com  a  

segunda  posição afiliam-se aqueles que entendem ser o tombamento uma servidão, ou 

seja, um ônus real de uso,  imposto  especificamente  pelo  Poder  Público  e determinados  

bens  móveis  e  imóveis particulares, para possibilitar a realização de obras e serviços 

públicos. 
 

Todavia, conforme Francisco Humberto Cunha Filho (2000, pp.109-110) o 

tombamento é  pleno  de  especificidades  que  lhe  conferem  natureza  jurídica  própria.  

Assim  também posiciona-se Maria Sylvia Zanella Di Pietro (1992, p. 114): 
 

O tombamento tem em comum com a limitação administrativa o 

fato de ser imposto em benefício de interesse público; porém dela 

difere por individualizar o imóvel. 
 

Comparado  com a servidão, o tombamento  a ela se assemelha  

pelo fato de individualizar  o bem; porém dela difere porque falta a 

coisa dominante, essencial para caracterizar qualquer tipo de 

servidão, seja de direito público ou privado. 
 

Preferimos, por isso, considerar o tombamento categoria própria, 

que não se enquadra  como  simples  limitação  administrativa,  nem 

como servidão. 
 

 
3 COMPREENSÃO ORIGINAL 

 

Na   primeira   metade   do   século   XX   ocorreram   diversas   mudanças   a   favor   

da modernização  do Estado brasileiro. O movimento  modernista,  de cunho literário e 

político que  via  na  preservação  do  patrimônio  artístico  uma  oportunidade  de  proteção  

estatal, juntamente com a Revolução de 1930, que marcou o início da Era Vargas e 

trouxe consigo um  profundo  sentimento  nacionalista,  foram  essenciais  para  a  

construção  e  evolução  do conceito de patrimônio cultural no Brasil. 
 

A proteção do patrimônio cultural brasileiro se tornou mais efetiva com a criação do 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN e seu Conselho 

Consultivo, em janeiro de 1937 por Rodrigo de Mello Franco, o mesmo que viria a, mais 

tarde, propor o projeto que redundou no Decreto-lei n° 25/1937. Este que, inicialmente, 

deveria ser instituído como lei ordinária, todavia com a dissolução do Congresso Nacional 

por Getúlio Vargas, o Decreto-lei   foi  promulgado   tornando-se   o  atual   instrumento   

jurídico   de  proteção   do patrimônio histórico e artístico nacional.
 

Segundo Rodrigo Vieira Costa (2011, p.56) o tombamento atravessou todas as ordens 

constitucionais brasileiras, da ditadura de 1937 até a República democrática de 1988 pela 

via do  fenômeno  constitucional  da  recepção.  Atualmente,  foi recepcionado  pela  

Constituição vigente com o status de lei ordinária. O instituto do tombamento em nenhum 

momento, desde a sua instituição, foi declarado inconstitucional. 
 

No período da Ditadura Varguista, contexto em que a Lei do Tombamento foi criada, 

a propriedade  ainda não havia renunciado  por completo  a sua dimensão  de direito  

absoluto proveniente  da sua base de fundamentação  histórica  que, conforme  bem 

assinala  Gilberto Bercovici  (2005,  p.  116),  manifesta-se  em  escolhas  de  natureza  
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econômica  e ideológicas ligadas  à tradição  liberal de um acentuado  individualismo,  

bandeirante  de uma dimensão absolutista. 
 

Historicamente,  o conceito de propriedade tem no Império Romano, seus 

elementos estruturantes, a saber: o absolutismo e o individualismo  em que prevalecem os 

interesses do seu   titular   em   detrimento    dos   interesses   de   terceiros.    Essa   visão   

perdurou   até aproximadamente a primeira metade do século XX, sendo concebida nos 

padrões liberalistas, estando presente na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

(1789) e no Código de Napoleão (1804). 
 

No Brasil, o conceito absoluto de propriedade pertencente à primeira geração de 

direitos fundamentais esteve expresso na Constituição do Império do Brasil de 1824, em seu 

art. 179 n°22, na Constituição de 1891, em seu art.72 §17, e com maior interferência no 

Código Civil de 1916, o que de certa forma é contraditório já que a sociedade brasileira era 

essencialmente patrimonialista e distante, consequentemente, dos moldes de um Estado 

Liberal. 
 

 
4 MUDANÇA DE VALORES 

 

Todavia a partir da segunda metade do século XX um novo conceito de propriedade 

começou  a surgir acompanhado  de uma nova ordem constitucional  decorrente  da crise 

do liberalismo, redefinindo as práticas capitalistas e a ligação destas com o poder de 

intervenção estatal   sobre   a   economia,   modificando   a   propriedade   liberal   para   uma   

propriedade priorizadora do interesse social em benefício da coletividade. 
 

De acordo com o entendimento  de Gilberto  Bercovici (2006, p.147) “a função  é 

o poder de dar à propriedade determinado destino, de vinculá-la a um objetivo. O 

qualificativo 

‘social’ indica que esse objetivo corresponde ao interesse coletivo, não ao interesse do 

proprietário.” (sem :, a frase se inicia no minúsculo, usando aspas) No ordenamento jurídico 

brasileiro o direito à propriedade está descrito no caput do art. 5° da Constituição Federal 

de 

1988 na condição de direito fundamental, e nos seus incisos XXII e XXIII a sua garantia e 
o 

atendimento de sua função social, respectivamente. 
 

Ainda  na  Constituição  Federal  de  1988  são  vistas  no  art.  170,  incisos  ll  e  lll  

a propriedade privada e a sua função social, respectivamente, como um dos princípios gerais 

da atividade econômica, visando à dignidade humana e à justiça social. Segundo Sônia 

Rabello de  Castro  (2009,  p.25)  se,  por  um  lado,  a  Constituição  vigente  faz  nascer  o  

direito  à propriedade individual, este direito já nasce limitado por outro dispositivo, da 

própria Carta Constitucional, que, tratando da ordem econômica e financeira, exige a 

presença de interesse público e social para seu exercício. 
 

Também no atual Código Civil está expresso o direito de propriedade no art. 1228, 

§1° ao  dizer  que  o  respectivo  exercício  deve  estar  em consonância  com  as  suas  

finalidades econômicas e sociais, e de modo que sejam preservados o patrimônio histórico e 

artístico.
 

Tendo em vista a evolução do conceito de função social da propriedade e o 

tratamento destinado à cultura nos arts. 215 e 216 da Constituição Federal de 1988, que 

trouxe consigo uma nova terminologia  ampliando  a compreensão  de patrimônio  histórico  

e artíst ico  para patrimônio  cultural, o que nas palavras de Francisco  Humberto  Cunha 

Filho (2000, p.111) utilizando  menor quantidade de palavras, a Constituição  ampliou 

enormemente  o leque de bens  passíveis  de  proteção.  O  que  era  continente  no  Decreto-

lei,  passou  a  ser  parte  do conteúdo. A proteção que recaia tão somente sobre bens 

materiais (móveis e imóveis), hoje se estende aos bens intangíveis. 
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5 MUTAÇÃO NORMATIVA 
 

Posto isso, surge um questionamento acerca da necessidade de atualização do 

Decreto- lei n° 25/1937, a fim de conceder  maior efetividade e força aos princípios do 

instrumento jurídico  do  tombamento.  Oportuno  se  posiciona  Mário  Ferreira  de  

Pragmácio  Telles  no referido assunto ao dizer que se está atualmente diante de um 

pandemônio  jurídico, pois as discussões sobre patrimônio cultural evoluíram ao ponto de 

ter-se criada “uma segunda lei” a partir do avanço conceitual dos do atual Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

– IPHAN, na doutrina especializada e através do aval jurisprudencial dos tribunais. 
 

As críticas mais visíveis a Lei do Tombamento, intensificadas por ele não dar conta de 

problemas que se evidenciaram com a nova realidade constitucional, são: 1. As inaplicáveis 

multas  previstas  em  relação  a  exportação  da  coisa  tombada  sem  autorização  prévia  do 

IPHAN, a falta de conservação e reparação, esta quando necessária, aos possíveis obstáculos 

colocados pelo responsável à vigilância permanente do IPHAN, a alienação a qualquer 

um que não seja um dos titulares do direito de preferência; 2. A ausência do registro no 

cartório de registro  de imóveis; 3. O avanço  das discussões  acerca da visibilidade  e do 

direito de impugnação  dos  proprietários  do  entorno;  4.  O  questionamento  acerca  da  

serventia  do Decreto-lei n° 25/1937 para tombamento de sítios e conjuntos urbanos. 
 

Este último se deve a hiperutilização atribuída ao Decreto-lei, que seria aliviada com a 

criação  de instrumentos  jurídicos de proteção  ao patrimônio  cultural,  atuando  em 

paralelo com o Decreto-lei, ficando este com a tutela específica do patrimônio histórico e 

artístico, de acordo  com  Telles.  É  direito  e  dever,  concomitantemente,  de  toda  

sociedade  adequar  o Direito, através da atualização das leis a sua necessidade e quando se 

julgar necessário. 
 

Em se tratando de fonte constitucional,  a concepção comum de cultura, relacionada 

a todo fazer humano, incluindo-se as manifestações artísticas, intelectuais, musicais etc., 

estava presente já nas Constituições de 1934 (art. 10, lll), 1946 (arts. 174 e 175), 1967 (art. 

172) e na Emenda Constitucional n. 1/69 (art. 180). Recepcionada na Lei Maior de 1988, 

que estatui: “Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício  dos direitos 

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

difusão das manifestações culturais”, enfatizando as manifestações populares, indígenas, 

afro-brasileiras e as de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. 
 

Já  a acepção  normativa  de  cultura,  trazida  pela  constituinte  de  1988,  referente  

aos costumes e o modo de viver do ser humano, está relacionada à ideia de constituição 

cultural expressando o exercício dos direitos culturais, que, segundo Francisco Humberto 

Cunha Filho (2000, p.34) são aqueles  afetos às artes, à memória coletiva  e ao repasse  

de saberes,  que asseguram a seus titulares o conhecimento e uso do passado, interferência 

ativa no presente e possibilidade  de  previsão  e  decisão  de  opções  referentes  ao  futuro,  

visando  sempre  à dignidade da pessoa humana.
 

A Constituição de 1988 dispõe em seu art. 216 e seus incisos que o patrimônio cultural 

brasileiro  é formado  pelos  bens de  natureza  material  e  imaterial,  dotados  de referência  

à identidade,  à ação  e  à  memória  da  sociedade  brasileira.  Em seu  §1° direciona  ao  

Poder Público e à comunidade o dever de divulgar e preservar o patrimônio cultural 

brasileiro por meio dos instrumentos jurídicos de proteção, incluindo-se o tombamento. 
 

O art. 23, lll, da Constituição Federal, coloca entre as funções de competência 

comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a proteção dos 

documentos, as obras  e outros  bens de  valor  histórico,  artístico  e cultural,  os  

monumentos,  as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. E o art. 24, Vll, 

concedeu à União, aos Estados e ao  Distrito  Federal  competência  concorrente  para  

legislar  sobre  proteção  ao  patrimônio histórico, cultural, artístico, turíst ico e paisagístico, 

restringindo-se à União o estabelecimento de normas gerais, pertencendo aos Estados a 

competência suplementar. 
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Esclarece   Francisco   Humberto   Cunha   Filho   (2000,   p.123)   que  a  União   tem  

a competência de editar normas sobre o tombamento e outras formas de proteção do 

patrimônio cultural.  Já os Estados  podem ter essa prerrogativa  temporariamente,  no caso  

de omissão legislativa  da União.  Os Estados têm, em regra,  a competência  suplementar,  

enquanto  os Municípios apenas podem complementar a legislação existente nas outras 

esferas no intuito de tornar operativa a proteção do patrimônio cultural conforme a sua 

estrutura administrativa. 
 

Nota-se que o Município está excluído da competência de criar leis nesta matéria. 

Francisco Humberto Cunha Filho (2000, p.121) coloca o seguinte questionamento: 
 

Se tudo está tão claro, por que ocorre a confusão no seio da 

Administração  Pública, que a faz divulgar, defender e editar leis, 

no âmbito   municipal,   que   instituem   o   tombamento,   inclusive   

com inovações,  se comparado  ao prescrito na legislação  estadual 

e, além disso,   a  criação   de  novas   figuras   protetivas,   como   a  

chamada “declaração de relevante valor cultural”, esta que institui 

limitações á propriedade privada? 
 

 
Os municípios possuíam a prerrogativa de legislar sobre tombamento  na 

Constituição anterior conforme assinala Maria Coeli Simões Pires (1994, pp. 106-107): 
 

O parágrafo único do art. 180 empregava a expressão Poder 

Público, de cunho genérico, conjunto de órgãos a quem cabem a 

administração e as funções públicas.  A expressão  abrangia,  

portanto,  a União, os Estados e os Municípios,  planos diversos do 

exercício  de um único Poder   –   o   estatal.   Na   sistemática   

anterior   assegurava-se   aos municípios ampla autonomia 

legislativa. Confira-se a propósito o parágrafo único do art. 180 da 

Constituição anterior. 
 

 
É difícil compreender como se pode proteger algo sem ter o direito de legislar sobre o 

mesmo, já que quanto mais próximo do bem, tem-se maior e melhor condição de efetivar sua 

proteção, por consequência.  Sobre o assunto também se posicio na Sonia Rabello de 

Castro (2009, p. 33): 
 

Face  a esta  nova  temática  de distribuição  de competência,  pode-

se afirmar que os municípios, não obstante continuem a ter 

competência executiva para proteção de seus bens culturais, 

perderam a autonomia legislativa ampla que lhes era atribuída pelas 

Constituições anteriores,
 

já que terão de observar as normas gerais para proteção, de âmbito 

federal,  bem como as normas estaduais sobre o assunto. Resta-

lhes, portanto, observadas as normas referidas, suplementar a 

legislação no que lhes for especificamente local. 
 

 
No âmbito estadual a proteção do Patrimônio Histórico e Artístico do Ceará está na 

lei n° 13.465/2004 que estabeleceu em seu art. 2° os bens a serem protegidos, a saber, os 

bens móveis  e imóveis,  as obras de  arte, as bibliotecas,  os documentos  públicos,  os 

conjuntos urbanísticos,  os monumentos  naturais,  as jazidas  arqueológicas,  as paisagens e 

locais cuja preservação seja do interesse público, quer por sua vinculação a fatos 

memoráveis, quer por seu excepcional valor artístico, etnográfico, folclórico ou turístico. 
 

 
CONCLUSÃO 
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Conclui-se  que a  necessidade  de  valorização  e preservação  do  patrimônio  

cultural cresce  com  o  decorrer  do  tempo,  merecendo  a  devida  atenção  do  Poder  

Público  e  da comunidade  como um todo. Não se trata somente  de uma questão  isolada,  

pelo contrário, envolve a história de como as sociedades vem se aperfeiçoando e evoluindo 

suas técnicas em todos os segmentos da vida social e coletiva. 
 

A temática do patrimônio cultural é essencialmente multidisciplinar  e vem 

auferindo bastante atenção do Direito Ambiental e dos Direitos Culturais, todavia, 

necessitando ainda de uma  maior  interação  histórico-jurídica  para  melhor  entendimento  

da  importância  de  se preservar o patrimônio cultural. 
 

O  principal  instrumento  normativo  de  proteção  do  mencionado  patrimônio  é  o 

Decreto-Lei nº 25/1937, do qual derivam normas estaduais e municipais de Tombamento, as 

quais,  em seu conjunto,  mesmo  sem mudança  literal de seus preceitos,  sofreram  

mutação normativa em decorrência  de novos valores expressamente  mencionados ou 

implicitamente inferidos da Constituição de 1988, que consagram bens como função social 

da propriedade e dignidade da pessoa humana. 
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O PODER DO JUDICIÁRIO NA DETERMINAÇÃO DOS USOS 

ESPECÍFICOS DE BENS CULTURAIS À LUZ DA EXPERIÊNCIA DO 

HOTEL DA BAHIA: a comunhão entre o material e o imaterial garantindo direitos 

Hermano Fabrício Oliveira Guanais e Queiroz* 

RESUMO: Tomando como ponto de partida a consagrada vedação, pela jurisprudência e 

doutrina pátrias, ao tombamento de uso no ordenamento jurídico brasileiro, mas, de outro 

lado, a forte crença e o insistente clamor das comunidades interessadas em ter protegido não 

apenas o suporte físico do bem cultural de relevância para a história e memória coletivas, o 

bem imóvel, mas também a destinação específica do uso desse bem cultural, parte de seu 

aspecto imaterial, é que este artigo trata do poder conferido ao Judiciário de fixar, a partir do 

caso concreto, da manifestação dos interessados e à luz dos preceitos constitucionais presentes 

no art. 216 e outros da Constituição Federal de 1988 e da legislação infraconstitucional e 

demais fontes do direito, a destinação e o uso específicos de bens culturais, objeto ou não de 

proteção legal. Muitos desses bens são alvo de especulação imobiliária e outras ações que 

comprometem o seu uso e, consequentemente, alteram a sua destinação cultural, tendo como 

referência a experiência do Hotel da Bahia, na cidade do Salvador, tombado em nível estadual 

pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia- IPAC- em 2010. Esse bem fora 

alvo de alienação judicial e altas investidas do mercado, mas teve a continuidade do seu uso 

garantida por decisão judicial mediante ação do Instituto dos Arquitetos do Brasil, o qual 

apresentou a preocupação com o fato e buscou o apoio necessário do Ministério Público do 

Estado, que promoveu a adequada medida judicial em defesa do patrimônio cultural em risco 

de dano. 

PALAVRAS-CHAVE: Patrimônio Cultural. Uso específico. Direitos culturais. Material e 

imaterial. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O tombamento constitui-se no instrumento jurídico de proteção ao patrimônio cultural 

material, criado pelo Decreto-Lei 25/37, que concede ao Poder Público a atribuição de 

identificar, reconhecer, declarar o valor cultural e proteger os bens móveis e imóveis, públicos 

e privados, que sejam portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 

grupos formadores da sociedade brasileira, que recebem, assim, especial proteção do Estado, 

considerando-se, sempre, a persecução do interesse difuso de preservação do patrimônio 

cultural. 

Tal ato protetivo produz os mais diversos efeitos, em relação ao objeto, ao proprietário, 

ao poder público, à vizinhança e pode até gerar indenização, a depender do caso concreto. 

Contudo, o tombamento não está apto à produção de alguns efeitos, necessários e desejados, 

de há muito, pela sociedade, mas que não encontraram respaldo na legislação de regência. 

Dentre eles, está o de vincular a destinação e o uso do bem cultural, seja ele tombado ou não. 

O entendimento firmado pela doutrina e jurisprudência, a partir das situações-problema que 

chegaram aos tribunais pátrios, é de vedação ao chamado tombamento de uso, já que a 

destinação não se constitui coisa móvel ou imóvel. 

As variadas problemáticas, surgidas no decorrer dessas quase oito décadas de instituição 

do tombamento, vêm revelando que, para além de proteger as características físicas e 
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arquitetônicas, conservando-se a integridade material dos bens culturais em que ocorre 

interesse público com fundamento na sua singularidade, tal instrumento legal é também 

solicitado com intuito de vincular a sua destinação, a partir das características imateriais 

presentes no bem tombado. Assim, evita-se que o bem cultural tenha usos distintos daqueles 

que tradicionalmente possui.  

Imóveis onde funcionam museus, cinemas, cafés, teatros, feiras, bibliotecas são espaços 

que podem se tornar lugares de memória, e isso ocorre porque neles são desenvolvidas 

práticas culturais diversas e que grupos diversos valoram. A ideia de lugar de memória foi 

trabalhada por Pierre Nora (1997) e nasceu ante o receio de perda do passado e necessidade 

de proteger os vestígios e elementos relevantes desse passado para a construção de 

identidades das presentes e futuras gerações, as quais, por sua vez, recriam e ressignificam 

esses lugares constantemente. 

A transferência de propriedade desses lugares pode engendrar a perda da sua finalidade 

cultural de uso, já que terceiros adquirentes, por vezes, não se interessam em continuar 

desenvolvendo atividades culturais significativas para os grupos que se relacionam intensa e 

continuamente com tais bens, pondo em risco, portanto, o lugar que é portador de referência à 

identidade, à memória e à ação de diferentes grupos da sociedade. Não se pretende com isso 

induzir a generalizações, tendo o Hotel da Bahia como referencial, haja vista que os casos 

deverão ser analisados pontualmente, a partir da necessária manifestação de vontade das bases 

sociais envolvidas e do contexto socioeconômico que possibilitará ou não a manutenção do 

uso do bem cultural. 

Em que pese a ordem jurídica brasileira se posicionar no sentido de vedar o tombamento 

de uso, o que se coaduna, de fato, com finalidade legal desse instituto, a própria Constituição 

Federal de 1988, no seu art. 216, §1º, prevê que o “Poder Público, com a colaboração da 

comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, 

registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e 

preservação.” Vale dizer, a partir da impossibilidade de adequação da hipótese fática ao 

regramento legal específico, no caso normas de Tombamento ou Registro, necessário lançar 

mão de outras formas de acautelamento e preservação do patrimônio cultural. 

No caso específico aqui apresentado, o Hotel da Bahia, imóvel considerado exemplar de 

referência na implantação da arquitetura moderna na Bahia e no Brasil, fora alvo alienação 

judicial, o que levou o IAB- Instituto de Arquitetos do Brasil - a requerer inicialmente o seu 

tombamento e posteriormente adotar medidas judiciais no sentido de que fosse condicionada, 

quando da sua venda, a sua destinação como um bem cultural- lugar de memória. Nele já 

existiam bens móveis integrados tombados pelo Estado da Bahia. 

Não há dúvidas de o escopo do tombamento é a preservação e conservação das 

características físicas do bem imóvel protegido, e não do seu uso – práticas culturais 

simbólicas ali desenvolvidas no perpassar dos anos. Todavia, outros instrumentos jurídicos 

estão à disposição das comunidades a fim de atender às suas expectativas de alcançar uma 

proteção mais eficaz, integral e plena – não só da dimensão material, mas também da 

imaterial- presentes nos bens, demandas que constantemente surgem, sobretudo ante a 

espetacularização cada vez maior do patrimônio cultural, o qual é objeto de disputa de 

mercado- especulação imobiliária, muitas vezes ocasionada pelo espaço privilegiado que tais 

bens ocupam nos territórios urbanos. 

2. O HOTEL É DA BAHIA? 

 



 

 
 

Dentre os inúmeros feitos do governo Octávio Mangabeira no Estado da Bahia 

encontra-se o Hotel da Bahia, em atendimento aos anseios de parcela da sociedade baiana que 

ressentia a falta de um espaço que pudesse acolher bem os seus visitantes. E esse espaço não 

poderia ser qualquer um, pois teria que estar inserido num contexto não apenas espacialmente 

privilegiado, mas que fosse especialmente consagrado como o coração da cidade do Salvador, 

no Largo do Campo Grande, próximo ao Centro Histórico, Teatro Castro Alves, à Bahia de 

Todos os Santos, ao circuito tradicional do carnaval, aos principais museus, literalmente “aos 

pés do caboclo”, monumento histórico erigido em homenagem à Independência da Bahia, que 

representa um ato de afirmação de identidade, nacionalidade e liberdade, para onde muitos 

acorrem em momentos de aflição. Dá-se início, então, ao processo de edificação do primeiro 

hotel de porte do Estado da Bahia. 

Conforme relembra Renan Baleeiro (apud COSTA, 2008, p. 206-207): 

Outra obra que Mangabeira decidiu realizar, acudindo a uma necessidade muito 

sentida na Cidade do Salvador, foi um hotel. A situação hoteleira na cidade era uma 

calamidade. Eu posso dar um depoimento. Meu pai [Dr. Jayme Baleeiro], que era 

presidente do Instituto dos Advogados, organizou, na Bahia, um Congresso de 

Direito Constitucional. As dificuldades que teve para hospedar os participantes o 

levaram a abrigar muitos na Casa de Retiro São Francisco, em Brotas. Pois bem, um 

grupo de empresários baianos, de que participava Agenor Brandão, foi a Mangabeira 

comunicar que tinham comprado o terreno da esquina do Campo Grande com a Av. 

Sete. Comunicaram, também, que tinham comprado a casa do velho Eduardo 

Moraes para a derrubar e lá construir um prédio de apartamento, do qual reservariam 

dois andares para um hotel. O velho Mangabeira ouviu a comunicação e, em vez de 

agradecer ou celebrar, saiu com uma resposta que deixou a comissão estupefata, 

melhor dizendo, saiu com uma pergunta: ‘Eu considero essa solução de aproveitar 

dois andares do prédio muito mesquinha. Todos conhecem a Igreja da Conceição da 

Praia?’. Mangabeira logo em seguida, arrematou: ‘quando os portugueses 

construíram o templo, Salvador tinha poucos milhares de habitantes. Mas os 

portugueses olharam o futuro e construíram um grande templo, já pensando no 

desenvolvimento da Bahia’. E o Hotel da Bahia surgiu dessa comparação 

perfeitamente pertinente com a Igreja da Conceição da Praia, mas que, no momento 

atordoou a comissão. Tamanho era o poder de sedução e encantamento de 

Mangabeira, que ele usou, realmente, um argumento definitivo.  

Já em 1951 as obras do Hotel da Bahia foram concluídas, passando a funcionar a partir 

de maio de 1952, na gestão do Governador Régis Pacheco.  

Turistas, políticos, empresários, artistas, todos se hospedavam no Hotel que era a “cara 

da Bahia”. Um público variado, dos mais diversos rincões, nacionais e internacionais, e parte 

expressiva da comunidade baiana a qual se hospedava e frequentava o Hotel da Bahia. 

 Por solicitação de Octávio Mangabeira, o anteprojeto final do Hotel foi elaborado em 

1947 pelo engenheiro agrônomo e artista plástico Diógenes Rebouças (1914-1994), o qual, 

em que pese não ter formação em Arquitetura, já havia sido consagrado um dos mais 

destacados projetistas do Estado baiano. Tamanha foi a sua ascensão que, sem dar conta dos 

trabalhos já em curso, convidou o arquiteto carioca Paulo Antunes Ribeiro (1905-1973) para, 

juntos, formularem o projeto executivo do Hotel da Bahia. (ANDRADE JÚNIOR, 2010) 

Segundo registra Ribeiro e Rebouças (1949, p. 90), a Revista francesa nº 27, de 1949, 

“L’Architecture d’Aujourd’hui”, apresentava as plantas, cortes e fotos da maquete do projeto 

original, afirmando que: 

O projeto deste hotel na Bahia é um dos mais característicos da Escola brasileira. 

Ele demonstra em que sentido evolui uma concepção arquitetônica amplamente 

influenciada na origem pelas diretrizes de Le Corbusier. Os arquitetos brasileiros 

compreenderam a necessidade de enriquecer seu vocabulário plástico: o volume 
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rigoroso de um paralelepípedo com fachadas tratadas com linhas calmas e 

denunciando um caráter funcional, se move com um vigor e uma elegância perfeitos 

sobre uma base que pretende projetar no nível da visão do pedestre uma leveza e 

audaciosa fantasia, sem que seja ultrapassada, contudo, a estrita ‘medida’ além da 

qual o humanismo arrisca se transformar em pitoresco.  

 

  

Figuras 01 e 02 – Fotos da maquete do projeto original do Hotel da Bahia, com torre de apartamentos de oito 

pavimentos – dos quais foram construídos somente cinco – e com o volume cilíndrico do auditório 

(Fonte: RIBEIRO & REBOUÇAS, 1949, pp. 88-89) 

 

Já em 1954, na edição nº 52, de janeiro/fevereiro, a mesma revista publicou fotos aéreas e 

plantas do projeto original do Hotel: 

 

  

 

Figuras 03 e 04 – Fotos do Hotel da Bahia já inaugurado, em 1954 

(Fonte: RIBEIRO & REBOUÇAS, 1954, p. 32) 

Conforme pontua Andrade Júnior (2010): 

O Hotel da Bahia rapidamente se consolidou como o principal espaço de encontro 

da high-society baiana e dos vips de passagem por Salvador e como cenário de 

importantes acontecimentos na afirmação da arte moderna baiana, como o I Salão 

Baiano de Belas Artes e a primeira exposição individual de Mário Cravo Junior, 

ambos realizados em 1949 no edifício ainda em obras. Além disso, o Hotel da Bahia 

foi a residência, nos anos 1950 e 1960, de ilustres personagens da nossa história, 

como o próprio Octávio Mangabeira, que residiu no hotel até 1955; a arquiteta Lina 



 

 
 

Bo Bardi, então diretora do Museu de Arte Moderna da Bahia; e o arquiteto José 

Bina Fonyat Filho, autor de importantes projetos realizados em Salvador, como o do 

Teatro Castro Alves. No Hotel da Bahia, Martha Rocha foi eleita Miss Bahia, e o 

falecido cantor Michael Jackson se hospedou, quando de passagem por Salvador. 

O Hotel da Bahia passou por algumas alterações espaciais e volumétricas nas décadas 

de 70 e 80, em atendimento às demandas de mercado, sobretudo de adequação à categoria “5 

estrelas”, o que não comprometeu a sua relevância arquitetônica nem o seu valor histórico-

cultural. Em sua parte interna, há obras de arte integradas, a exemplo de revestimento por 

azulejos em relevo desenhados por Paulo Antunes Ribeiro, o mural Festas Regionais, do 

pintor Genaro de Carvalho, tombado pelo IPAC/BA em 1981, que se trata: 

[...] de uma ode às manifestações populares baianas e retrata, em uma expressão 

fortemente influenciada pelo cubismo e de um colorido vibrante, uma procissão 

marítima, festas de largo, a Feira de Água de Meninos e o samba de roda. O mural 

de Genaro de Carvalho será a primeira manifestação, no muralismo moderno baiano, 

desta expressão regionalista, focada na cultura popular baiana e que será a tônica da 

maior parte da produção de artistas como Carybé ao longo das décadas seguintes. 

Como se percebe, o sentimento do grupo de integrantes do IAB acerca do Hotel da 

Bahia não se restringia, tão-somente, à necessidade de valorização da arquitetura ali 

predominante e das obras de arte integradas, mas ainda se firmava na intenção memorialista 

que reforça a identidade de parte de grupos baianos que se relacionavam com os bens e que 

concebem esse Hotel como um lugar de história e de memória. 

 

3 O TOMBAMENTO DO HOTEL DA BAHIA: instrumento ideal à 

satisfação da pretensão social de vinculação do uso do bem cultural? 

 

No dia 07 de março de 2010 o Hotel da Bahia encerrou as suas atividades, de forma 

bastante súbita, deixando à mercê da sorte hóspedes e reservas já realizadas, sendo, 

imediatamente, 13 dias após o fechamento, anunciado o leilão imobiliário de algumas obras 

de arte de pequeno porte. Já no dia 06 de abril de 2010 os jornais estampavam a notícia de que 

o proprietário do Hotel, Instituto Aerus de Seguridade Social, estava leiloando o imóvel no 

dia 15 de abril, pelo valor mínimo de R$ 31,65 milhões de reais. (GOMES, 06 abr. 2010, B1) 

Noticiou Gomes (2010), em matéria jornalística, sobre a existência de acordo entre a 

Secretaria Estadual de Turismo e o Instituto Aerus no sentido de que fosse realizada a 

alienação do Hotel da Bahia, constando a obrigatoriedade de restringir a participação 

unicamente de empresas do ramo hoteleiro, como modo de garantir “uso histórico e a 

integridade física do Hotel da Bahia”, o que não foi observado pelo proprietário, o qual 

elaborou o edital permitindo a participação de quaisquer empresas. 

Receoso com a possibilidade de alteração do imóvel por terceiros que eventualmente o 

adquirissem, o IAB formulou pedido de tombamento, a partir da seguinte motivação:  

[...] garantir que os valores históricos, arquitetônicos, artísticos e paisagísticos do 

Hotel da Bahia, que apresentamos neste documento, sejam preservados, solicitamos 

que o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) realizasse 

imediatamente o tombamento provisório do imóvel, de modo a impedir que o 

adquirente do imóvel possa demoli-lo ou descaracterizá-lo, comprometendo assim 

parte significativa da nossa história e da nossa identidade cultural. (ANDRADE 

JÚNIOR, 2010) 

Consoante as Notas Técnicas acostadas ao processo de tombamento estadual, verifica-se 

que o pleito de Tombamento Provisório foi requerido pela Vereadora Andréia Mendonça, 
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atendendo à solicitação do Instituto dos Arquitetos do Brasil- Departamento da Bahia, sendo 

também endossado e encaminhado ao IPAC/Bahia pelo Dr. Carlos Amorim, Superintendente 

do IPHAN na Bahia. Devidamente acompanhado de imagens e parecer assinado pelo Vice-

Presidente do IAB, Professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), Nivaldo Andrade Júnior, reporta-se o texto a manifestações de Renan Baleeiro, 

citando diversas obras, de reconhecimento nacional e internacional, que traduzem a relevância 

do bem em tela para a arquitetura baiana e brasileira, a exemplo de L’Architeture d’ 

Aujourd’hui, Arquitetura e Engenharia, Modern Architecture in Brazil, todas uníssonas no 

sentido de conferir ao bem valor cultural suficiente à sua proteção estatal. 

Em Nota Técnica, a equipe especializada do IPAC/Bahia manifestou-se favoravelmente 

sobre o requerimento de tombamento do imóvel Hotel da Bahia, situado na Av. 7 de 

Setembro, Campo Grande, Salvador-BA, concluindo tratar-se  de um exemplar de referência 

na implantação da arquitetura moderna na Bahia e no Brasil.  

Implicitamente, a motivação do pedido tombamento do Hotel da Bahia, para além da 

pretensão de preservar os valores materiais, denotava a preocupação em garantir que a 

destinação do imóvel como hotel fosse assegurada, o que encontra óbice na ordem jurídica 

brasileira, consoante entendimento emanado do Supremo Tribunal Federal. Verbo ad verbum: 

Tombamento de bem imóvel para limitar sua destinação às atividades artístico-

culturais. Preservação a ser atendida por meio de desapropriação. Não pelo emprego 

da modalidade do chamado tombamento de uso. Recurso da Municipalidade do qual 

não se conhece, porquanto não configurada a alegada contrariedade, pelo acórdão 

recorrido, do disposto no art. 216, § 1º, da Constituição." (RE 21.9292, Rel. 

Min.Octavio Gallotti, julgamento em 7-12-1999, Primeira Turma, DJ de 23-06-

2000.) 

Em harmonia com o entendimento predominante, manifestou-se no mesmo sentido a 

doutrina, consoante expõe Miranda (2006, p. 112): 

Também não se pode tombar o uso específico de determinado bem (tombamento de 

uso), uma vez que a destinação não se constitui como coisa móvel ou imóvel. Desta 

forma, o tombamento de um prédio onde funciona um cinema, por exemplo, não 

implica na obrigatoriedade do proprietário do imóvel manter ad aeternum a mesma 

destinação cultural. 

 Com efeito, o entendimento predominante é no sentido de que, tendo em vista a 

necessidade de conservação e preservação do imóvel, o bem cultural possa ter a sua 

destinação somente considerada adequada ou inadequada, consoante pontua Castro (2009). 

 Vale dizer, o tombamento não se constitui no instrumento ideal à vinculação do uso do 

bem cultural, já que se trata de restrição parcial ao direito de propriedade, não impedindo, 

pois, a alienação do bem cultural tombado ou mesmo registrado, garantindo-se, tão-somente, 

o direito de preferência na aquisição do bem cultural ao ente público que promoveu o 

tombamento, a teor do disposto no art. 22 do Decreto-Lei 25/37. 

 Observa-se, entretanto, que a sociedade manifesta uma crença no sentido de que, para 

a preservação do patrimônio cultural, não apenas as características materiais abarcadas pelo 

tombamento devem ser protegidas, e não somente o registro dos aspectos imateriais da 

cultura, traduzidos nas práticas culturais simbólicas desenvolvidas naqueles lugares 

consagrados pelo Poder Público, devem ser os fatores determinantes à tutela jurídica do bem. 

É a conjugação do material e do imaterial que dever servir de subsídio à proteção jurídica do 

uso cultural do bem. In casu, o Hotel da Bahia não tem o seu mérito restrito às suas 

características arquitetônicas, inclusive porque com o advento da Carta de Outubro, de 1988, 

não apenas os bens dotados de monumentalidade ou excepcionalidade devem ser protegidos. 

A decisão judicial que garantiu a continuidade do uso do Hotel da Bahia respaldou-se no fato 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=219292&CLASSE=RE&cod_classe=437&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M


 

 
 

de que esse bem cultural, no seu horizonte material e imaterial, é portador de referência à 

identidade, à ação, à memória de diferentes grupos que formam a sociedade baiana. 

 Ao preencher essa lacuna existente na ordem jurídica pátria- inexistência de 

tratamento legislativo sobre a vinculação do uso de bens culturais, particulares ou públicos, - 

o Poder Judiciário, a pedido do Ministério Público, não restringiu a tutela do patrimônio 

cultural brasileiro aos instrumentos de tombamento e registro, que estão explícitos no texto 

constitucional e que são mais amplamente utilizados pelo Poder Executivo. Ao exercer a 

jurisdição, o Judiciário reafirmou veementemente conquistas do povo brasileiro, o qual teve 

garantido, constitucionalmente, mecanismos outros de proteção ao patrimônio cultural- outras 

formas de acautelamento e preservação, por vezes até mais eficazes do que os 

tradicionalmente utilizados pelo Poder Público. 

 

4  O PODER DO JUDICIÁRIO NA DETERMINAÇÃO DO USO DE 

BENS CULTURAIS: o material e imaterial de mãos dadas em defesa do Hotel da 

Bahia. 

 

Os erros, omissões e ações danosas ao patrimônio cultural, do passado e do presente, 

não podem continuar sendo admitidos no atual Estado Democrático de Direito, que se almeja 

estado sociocultural a partir da Constituição de 1988. Tampouco a exploração imobiliária 

poderá prevalecer numa sociedade que, a passos lentos, erigiu a cultura ao patamar de direito 

fundamental e difuso, trazendo, ainda, a dimensão imaterial do patrimônio cultural ao centro 

das discussões políticas relevantes.  

A Constituinte de 88, mediante o art. 216, § 1º, destinou ao Poder Público e à 

comunidade a missão de promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro, por meio de 

inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de 

acautelamento e preservação, criando mecanismos diversos para que o direito à cultura e à 

memória sejam garantidos de forma mais eficaz. 

É dizer, a partir do momento em que um dos instrumentos constitucionais, presentes no 

rol exemplificativo da CF/88, não atenda aos anseios das comunidades e do próprio Poder 

Público, outras formas de acautelamento e preservação deverão ser adotadas, mediante a 

propositura de Ação Civil Pública (Lei 7347/85), Ação Popular (Lei 4717/65), Ação 

Declaratória de Valor Cultural, Termos de Ajustamento de Conduta, Recomendações, dentre 

outras medidas, judiciais e administrativas, disponíveis ao cidadão brasileiro e ao Poder 

Público, incluindo na categoria deste último não apenas o Poder Executivo da União, Estados, 

Municípios e Distrito Federal e os seus entes da Administração indireta, mas também os 

Poderes Legislativo e Judiciário, e ainda o Ministério Público estadual e federal, a Defensoria 

Pública dos estados e da União, outros órgãos públicos interessados e legitimados à defesa do 

patrimônio cultural, conforme permissivo constante do art. 216, § 1º da CF/88. 

É fato que a solicitação das comunidades funda-se, muitas vezes, no inquestionável 

valor afetivo que o espaço/lugar e a atividade ali desenvolvida têm para a comunidade 

envolvida, merecendo, o bem cultural, proteção legal integral- no aspecto material e imaterial-

, com vistas a impedir que venha ele a ser destruído ou descaracterizado em sua materialidade 

e até mesmo alienado a terceiros que não darão continuidade às práticas socioculturais ali 

realizadas.  

Os debates em torno da preocupação com a destinação do bem cultural tombado se dão 

a partir das realidades dos terreiros de candomblé da Bahia, “lugar que abriga práticas 
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religiosas e sociais dinâmicas” (SANT’ANNA, 2011, p. 32), os quais, em grande escala, são 

objeto de disputa pela posse e propriedade. Como ressalta Amorim (2011, p. 22): “De fato, a 

especulação imobiliária, a ocupação urbana desordenada e a apropriação de espaços comuns 

dos terreiros por indivíduos vinculados ao culto têm sido o maior problema na redução das 

áreas de uso dos cultos”. 

E o patrimônio cultural, direito fundamental de terceira dimensão, fruto de intensas 

reivindicações, continua refém de interesses privatísticos? Como preencher essa lacuna dos 

textos legais que permite que o patrimônio cultural brasileiro continue vulnerável às 

investidas de bárbaros? 

Na forma do quanto previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição, ao Poder Judiciário 

incumbe a apreciação de toda e qualquer lesão ou mesmo ameaça a direito e considerando que 

o art. 215 determina 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, bem como protegerá as manifestações das culturas populares, 

indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório 

nacional, resta translúcido que não se pode continuar admitindo, com parcimônia, a atuação 

de particulares contra o patrimônio cultural brasileiro. 

A CF/88, em comunhão com as demais legislações e fontes do direito, possui normas 

abertas que admitem o atendimento às peculiaridades e circunstâncias dos casos concretos que 

batem às portas do Judiciário, a quem, por sua vez, compete, na ausência de lei, a tarefa de 

preencher as lacunas existentes do ordenamento jurídico, sobretudo quando se trata de 

conferir efetividade a direitos culturais fundamentais de matriz constitucional. Ao Direito pós-

positivista compete a tarefa de realização da justiça do caso concreto. Alvim Wambier (2005, 

p. 59) defende, nesse sentido, que “em diferentes momentos históricos, o direito vem sendo 

concebido de modos diversos [...], pensado de modos diferentes ao longo da história”. 

 

4.1 A DESTINAÇÃO DO USO DO HOTEL DA BAHIA 

 

Segundo expõe Castriota (2009, p.86-87), ao se trabalhar com cultura é imprescindível 

considerar, sobremodo, a magnitude do patrimônio cultural, que deve ser considerado em 

todas as suas variantes: “devem-se trabalhar todos os diversos suportes da memória - as 

edificações e os espaços, mas também os documentos, as imagens e as palavras”. A partir do 

momento em que se alarga e se ressignifica o próprio conceito de patrimônio, “torna-se 

necessária a ampliação dos instrumentos de conhecimento e análise, com a incorporação das 

perspectivas dos mais diversos profissionais e os da própria população, enquanto usuária e 

produtora do patrimônio”. 

Não se pode olvidar ainda a dinâmica intrínseca do patrimônio cultural, que não pode 

continuar a ser compreendido como “uma coleção de objetos afastados da vida, devendo ser 

visto como um suporte para um processo contínuo de produção da própria vida”. Assim, 

necessário dar-se conta de que o patrimônio cultural possui potencial transformador e que, 

diante disso, será continuamente “relido e utilizado de forma libertadora”. (CASTRIOTA, 

2009, p.86-87). 

Nas palavras de Chauí (1992):  

Numa perspectiva socialista, História se diz em muitos sentidos e particularmente 

naquele que teve nas origens: compreender o passado como pressuposto do presente 

que o presente repõe e repete enquanto o ignorar como seu passado e que 



 

 
 

ultrapassará quando dessa compreensão nascer a prática de emancipação, em que o 

futuro é o novo como realização das promessas não realizadas no passado nem no 

presente. 

 O caso do Hotel da Bahia traduz uma conquista digna de nota no cenário jurídico 

brasileiro e a ela volvamos o olhar nesse instante, no intuito de ampliar a discussão sobre a 

temática do uso de bens culturais. 

Como se disse oportunamente, mas de forma perfunctória, o Hotel da Bahia é um 

empreendimento de grande significância histórica e cultural para grupos da sociedade 

soteropolitana e do Estado da Bahia, inclusive em razão da incorporação de obras de 

renomados artistas à sua arquitetura. Encerrou as suas atividades empresariais devido a 

dificuldades financeiras em março do de 2010, pelo que foi submetido a leilão. À época o 

Estado da Bahia, a fim de preservar o patrimônio cultural e artístico representado pelo 

edifício, viabilizou linha de crédito junto ao Desenbahia, exigindo, em contrapartida, que o 

Grupo Tropical/ AERUS, proprietário do imóvel, garantisse que o leilão do bem estivesse 

vinculado à sua manutenção em rede hoteleira. 

No entanto, a despeito do acordo firmado entre as partes, o Grupo Tropical/ AERUS 

publicou Edital de Leilão Aerus para a venda do prédio Hotel da Bahia, em 15 de abril de 

2010, com preço mínimo superior a 31(trinta e um) milhões de reais, sem garantir que o 

arrematante fosse obrigado a manter em funcionamento um hotel, colocando em risco, assim, 

os interesses socioculturais da Bahia.  

O reconhecimento da importância cultural e artística do imóvel, pelo Estado, deu-se 

através do tombamento provisório do prédio que abrigou o Hotel da Bahia, tendo sido 

também declarada a importância do edifício para o patrimônio cultural baiano pelo IAB. 

Foi, então, a partir de uma visão libertadora e transformadora sobre o patrimônio 

cultural que o Ministério Público da Bahia (MP/BA), traduzindo a angústia vivenciada pelo 

IAB, Departamento da Bahia, que assistia à realização de leilão para venda do Hotel da Bahia, 

propôs Ação Cautelar preparatória de Ação Civil Pública em face do Grupo Tropical/ Aerus- 

Instituto Aerus de Seguridade Nacional, no sentido de garantir, judicialmente, a continuidade 

do uso do Hotel da Bahia, bem cultural tombado pelo IPAC/BA. 

Entendeu o MP/BA que a alienação do bem causaria violação a interesses difusos da 

população baiana, por afetar o patrimônio histórico e cultural do Estado, alertando, ainda, para 

o fato de que a cidade de Salvador será uma das sedes da Copa do Mundo de 2014, pelo que 

não podia sofrer tamanho desfalque em sua rede hoteleira. Afirmou, também, a existência de 

fumus boni iuris, periculum in mora e fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, requerendo, liminarmente, fosse determinado ao primeiro Réu- Estado da Bahia- 

que passasse a adotar providências no sentido de impedir, através de seu poder de polícia, que 

o prédio do Hotel da Bahia fosse alienado para empresa que não atuasse no ramo hoteleiro 

(inclusive indeferimento de alvará, se fosse o caso).  

Pediu, ainda liminarmente, que fosse determinada a suspensão do almejado leilão, 

intimando-se o segundo acionado- proprietário do Hotel da Bahia- para que se abstivesse de 

realizar o leilão, até que fosse republicado o edital, esclarecendo que somente seria permitida 

a participação de empresas no ramo hoteleiro, com exclusão de outros ramos de atividade 

empresarial, sob pena de multa diária e proibição de transferência no cartório imobiliário, sem 

prejuízo das consequências referentes ao crime por desobediência. Requereu, ao final que, 

caso fosse acolhida a segunda parte do pedido liminar, que fosse determinado o seu 

cumprimento por oficial de justiça in loco, que deveria comparecer na data e hora no local do 

leilão munido de competente mandado judicial, expedindo-se carta precatória para tanto, 
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pedindo ainda a fixação de astreintes em valor não inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de 

reais). 

A AERUS, por meio de representante legal, enviou, via FAX, uma petição informando 

do conhecimento da ação, esclarecendo a situação do leilão. 

Em cognição sumária, entendeu o douto Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da 

Comarca de Salvador-Bahia, que da análise minuciosa dos documentos acostados aos autos, 

houve acordo celebrado entre as partes demandadas, amplamente divulgado na imprensa 

local, no sentido da manutenção do desempenho da atividade hoteleira pelo arrematante do 

imóvel onde anteriormente funcionava o Hotel da Bahia, mas que o mesmo não foi cumprido. 

Com base no parecer do IAB, que instruiu a petição inicial, afirmou o Juízo que: 

A estrutura arquitetônica singular do Hotel da Bahia, bem como a sua significância 

para o conjunto urbanístico desta Capital, impõe a preservação do imóvel, inclusive 

desempenhando a função hoteleira que, por tantas décadas, o caracterizou. Destarte, 

ainda que esteja em trâmite processo de tombamento movido perante o IPAC, tendo 

por fim a preservação do edifício em comento, o que garante a não interferência em 

sua estrutura pelo novo proprietário, não se pode ignorar a importância do 

exercício da função hoteleira pelo adquirente, sob pena de estar maculando a 

essência deste Hotel, que já é considerado parte do patrimônio histórico da 

Bahia. No mais, é inquestionável a existência de responsabilidade dos particulares 

perante os entes da Administração Pública direta ou indireta, quando celebrados 

contratos entre os mesmos, pois além do regramento da responsabilidade civil 

comum, estes negócios jurídicos traduzem um interesse público a ser tutelado. 

(BAHIA, 2010) 

Em seu decisum, entendeu o Poder Judiciário da Bahia que, nos termos do art. 3º da Lei 

8.666/93 (Lei de Licitações), o edital vincula as partes contratantes, em razão do que as 

cláusulas omitidas no instrumento convocatório não poderiam ser exigidas perante os 

licitantes, em momento ulterior. Assim, diante da omissão da empresa demandada quanto à 

inclusão de exigência expressa no edital, relativa à manutenção da atividade hoteleira no 

edifício a ser leiloado, não poderia ser imposta, posteriormente, tal condição ao novel 

proprietário e, consequentemente, restaria burlado o acordo celebrado entre o Estado da Bahia 

e aquela. Presumiu-se que houve omissão também do Estado na fiscalização do cumprimento 

do acordo em questão, dever este decorrente do poder de polícia que lhe é inerente. 

Concluiu, então, a sua decisão em prol do patrimônio cultural baiano, afirmando: 

“Ademais, a realização do leilão sem a devida retificação do edital causaria prejuízo de difícil 

reversão ao patrimônio cultural do Estado.”, pelo que “Comprovados o fumus boni iuris, o 

perigo da demora, a reversibilidade da medida pleiteada e a possibilidade de ineficácia da 

pretensão final, caso não seja assegurada a retificação do edital, por meio da sua suspensão, 

faz-se imperiosa a concessão da liminar requerida”.  

Confira-se o teor do dispositivo da decisão judicial, in verbis: 

Por tudo quanto exposto, CONCEDO A LIMINAR PRETENDIDA, para determinar 

ao ESTADO DA BAHIA que PASSE A ADOTAR PROVIDÊNCIAS NO 

SENTIDO DE IMPEDIR, ATRAVÉS DE SEU PODER DE POLÍCIA, QUE O 

PRÉDIO DO HOTEL DA BAHIA SEJA ALIENADO PARA EMPRESA QUE 

NÃO ATUE NO RAMO HOTELEIRO (inclusive indeferimento de alvará, se 

for o caso). DETERMINO, AINDA, QUE SEJA SUSPENSO O LEILÃO 

PROMOVIDO PELO GRUPO TROPICAL/AERUS, TENDO POR OBJETO 

O IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA O HOTEL DA BAHIA, ABSTENDO-SE 

O SEGUNDO RÉU DE REALIZAR O LEILÃO, ATÉ QUE SEJA 

REPUBLICADO O EDITAL, ESCLARECENDO QUE SOMENTE SERÁ 

PERMITIDA A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS NO RAMO HOTELEIRO, 



 

 
 

COM EXCLUSÃO DE OUTROS RAMOS DE ATIVIDADE EMPRESARIAL, 

SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 1.000.000,00 (UM 

MILHÃO DE REAIS) E PROIBIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA NO CARTÓRIO 

IMOBILIÁRIO, SEM PREJUÍZO DAS CONSEQUÊNCIAS REFERENTES AO 

CRIME POR DESOBEDIÊNCIA. DETERMINO QUE A SUSPENSÃO DO 

LEILÃO SEJA CUMPRIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA IN LOCO, QUE 

DEVERÁ COMPARECER NA DATA E HORA (DIA 15 DE ABRIL, 15 HS), NO 

LOCAL DO LEILÃO MUNIDO DE COMPETENTE MANDADO JUDICIAL, 

PELO QUE DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA COM 

ESTE FIM. Citem-se e intimem-se para cumprimento da decisão liminar. P.I. 

Salvador, 15 de abril de 2010. Dr.ª LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA 

CÉZAR SANTOS. JUÍZA DE DIREITO TITULAR. (BAHIA, 2010) 

 Não há dúvidas de que a proteção ao patrimônio cultural, sua face material e imaterial, 

na forma do quanto pensado pelo legislador constituinte, não está apenas sob o amparo 

unilateral do Poder Executivo, em suas diversas escalas, único órgão responsável pela seleção 

do que, de fato, se constitui patrimônio cultural do Brasil. A CF/88 conferiu ao Poder Público 

tal desiderato e nele se inclui, dentre outros, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Na 

visão de Machado (2005, p. 357), “A presença do Poder Judiciário para dirimir os conflitos 

ambientais, pode-se afirmar sem exagero, é uma das conquistas sociais importantes deste 

século, abrangendo países desenvolvidos e em desenvolvimento.” 

 Frise-se que a intervenção do Poder Judiciário não se dará de qualquer forma. 

Mediante o devido processo legal e o contraditório, as partes serão cientificadas e 

apresentarão as informações necessárias, sem olvidar a imprescindível manifestação dos 

órgãos especializados, oficiais e não oficiais, em patrimônio cultural, no sentido de nortear a 

decisão judicial, o que legitima ainda mais a ingerência do órgão jurisdicional. E mais: caso a 

decisão não atenda ao ideal de justiça proposto, possível revê-la em grau recursal, porque a 

aplicação se deu de modo irrazoável, inadequada ou sem a devida fundamentação. 

 

4.2 A COMUNHÃO ENTRE O MATERIAL E O IMATERIAL 

POTENCIALIZANDO E GARANTINDO DE DIREITOS 

 

 As práticas de preservação do patrimônio cultural no Brasil, como visto, são recriadas, 

a todo o momento, tendo em vista o caráter essencialmente dinâmico e plural da cultura, 

exigindo da ordem jurídica pátria novos olhares e novos instrumentos de tutela que 

satisfaçam, de forma mais ampla e significativa, às demandas emergentes. 

 O Direito em si, como elemento da cultura, é também dinâmico e é composto por 

diversas fontes e métodos de integração - costume, analogia, princípios gerais, equidade e 

jurisprudência, e não apenas pela lei, esta sim fruto do positivismo jurídico que, por sua vez, 

remete à ideia de criação de direitos e obrigações somente a partir do direito posto- a lei. 

 Contudo, na contemporaneidade, o ordenamento jurídico brasileiro vive e sobrevive 

do diálogo das fontes, abandonando, aos poucos, essa faceta positivista. O Direito é criado e 

recriado a partir dos fatos sociais, que mudam cada vez mais rapidamente, deixando ao 

intérprete do direito a missão de, a partir do caso concreto, dar efetividade a direitos já 

existentes, muitos deles de matriz constitucional. 

 À luz da legislação vigente, é perceptível, sem ser necessário qualquer exercício 

hermenêutico, e independente da existência ou não de qualquer regulamentação 

infraconstitucional, identificar os instrumentos legais de preservação do patrimônio cultural, 

eis que presentes explicitamente no texto constitucional, art. 216, § 1º. No entanto, o próprio 
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texto constitucional prevê cláusulas abertas, dando possibilidade ao manejo de outras formas 

de acautelamento e preservação para a promoção e proteção ao patrimônio cultural brasileiro. 

Poder-se-ia dizer que o art. 216, § 1º, parte final, apresenta-se como cláusula geral, que 

é norma com diretriz indeterminada, a qual não possui uma consequência jurídica imediata a 

partir da sua leitura pura e simples, como ocorre no caso do Tombamento ou do Registro. 

Estes sim são regras casuísticas, pois há uma solução jurídica já fixada previamente para os 

casos específicos de violação ao patrimônio cultural material e imaterial já protegidos pelo 

Estado, de modo fragmentado, sobretudo no tombamento. No que se refere à expressão 

“outras formas de acautelamento e preservação”, tem-se a modalidade de norma inteiramente 

aberta, só se podendo adotar uma medida preservacionista a partir do caso concreto. Esclarece 

Didier Júnior (2010) que a ideia é “estabelecer uma pauta de valores a ser preenchida 

historicamente de acordo com as contingências históricas”. Segundo Martins Costa (1999, p. 

306): 

Considerada do ponto de vista da técnica legislativa, a cláusula geral constitui, 

portanto, uma disposição normativa que utiliza, no seu enunciado, uma linguagem 

de tessitura intencionalmente ‘aberta’, ‘fluida’ ou ‘vaga’, caracterizando-se pela 

ampla extensão do seu campo semântico, a qual é dirigida ao juiz de modo a 

conferir-lhe um mandato (ou competência) para que, à vista do caso concreto, crie, 

complemente ou desenvolva normas jurídicas, mediante o reenvio para elementos 

cuja concretização pode estar fora do sistema; estes elementos, contudo, 

fundamentarão a decisão, motivo pelo qual, reiterados no tempo os fundamentos da 

decisão, será viabilizada a ressistematização destes elementos originariamente extra-

sistemáticos no interior do ordenamento jurídico”. Cabe ao aplicador da norma 

identificar o preenchimento do suporte fático e determinar qual a conseqüência 

jurídica que dele será extraída. 

As normas constitucionais vigentes, nascidas após a derrocada dos regimes fascistas e 

militares após a década de 1970, “alargaram os horizontes da proteção da cultura, surgindo 

dai a ideia de direitos culturais como dimensão dos direitos fundamentais do homem, o qual 

tem sua matriz já na Declaração Universal dos Direitos Humanos” (SILVA, 2001, p. 40). 

Apontam-se os caminhos para diminuir ou mesmo resolver a angústia de muitas comunidades 

que, tendo ou não bens culturais protegidos pelo Estado, passam por conflitos que envolvem o 

uso desses bens e que questionam a eficácia do tombamento e do registro em face da 

necessidade de assegurar o seu uso. Aquele só trata especificamente da proteção ao 

patrimônio material e este do imaterial, mas até mesmo a aplicação dos dois instrumentos 

sobre um bem cultural não tem o condão de garantir a adequada continuidade do seu uso, o 

qual dependerá, indispensavelmente, de incentivos e da manifestação de vontade dos grupos 

usuários na manutenção da destinação desses bens culturais. 

 Ao atribuir ao Poder Público a missão de promover e proteger o patrimônio cultural 

brasileiro, a Carta Política de 1988 concedeu às esferas de poder instrumentos outros, hábeis à 

consecução do interesse público, a exemplo da Ação Civil Pública, Ação Popular e outras, no 

intuito de que, a depender do caso concreto, fosse adotada a forma que melhor atenda aos 

anseios das comunidades e grupos interessados na preservação do patrimônio cultural, a 

exemplo do que ocorreu no caso analisado neste trabalho. 

 O Hotel da Bahia, embora tombado pelo Estado, corria o risco de ter o seu uso 

comprometido ante uma situação financeira vivenciada pelos seus proprietários. O 

Tombamento não resolveria a questão da propriedade e da destinação do imóvel nem o 

Registro de Lugar alcançaria tal fim, ao menos de forma imediata. Entretanto, a existência 

daquele lugar, vinculado não somente à ideia de localização, mas, sobretudo, fruto da 

construção de um elo afetivo entre indivíduos- grupos sociais baianos- e o lugar- Hotel da 



 

 
 

Bahia, a vivência e o sentimento de pertencimento do povo àquele lugar, nortearam a ação do 

Ministério Público e do Poder Judiciário do Estado da Bahia. 

 Na análise do caso concreto, o Tombamento serviu de fundamento para legitimar 

ainda mais a ação ministerial e a decisão judicial, embora esse instrumento administrativo 

esteja ainda voltado tecnicamente mais à proteção da dimensão material do patrimônio 

cultural do que da imaterial, pensamento que, inclusive, vem evoluindo. Conforme preconiza 

Sant’Anna (2011, p.197) “os bens de natureza material têm uma face imaterial que se vincula 

aos valores coletivos a eles atribuídos e, ainda, aos que resultam do seu uso e da apropriação 

social”, e, de outro lado, “os bens culturais de natureza imaterial [...] têm uma face material, 

na medida em que se manifestam em coisas, objetos e atos realizados por corpos concretos, 

além de estarem vinculados e imersos numa determinada cultura material.” 

 Na hipótese do Hotel da Bahia, o diálogo entre o material e o imaterial se concretizou 

plenamente e reclamou do Poder Público uma decisão que, de fato, garantisse a tutela efetiva 

de proteção ao patrimônio cultural, tanto imaterial quanto material, já que o uso e a destinação 

estão fortemente vinculados à ideia de imaterialidade, o qual, por sua vez, tem no material- 

lugar - o suporte físico necessário à preservação de práticas e memórias. Essa interação entre 

o patrimônio material e imaterial, que se “concretiza de modo privilegiado no lugar e na 

paisagem”, servem para sedimentar “uma noção mais ampla e dinâmica de patrimônio 

cultural” (SANT’ANNA, 2011, p. 197). Para esta autora: “Uma não faz sentido sem a outra, e 

uma não pode ser completamente apreendida sem a outra, embora a salvaguarda de cada uma 

delas demande instrumentos e abordagens distintos”. 

Sobre isso, ressalta Veloso (2004, p. 34): “Afirma-se, mais uma vez aqui, a relação 

entre patrimônio material e imaterial, tradição, memória e os testemunhos de suas 

manifestações, que compõem os lugares e as celebrações do cotidiano dos grupos sociais”. 

 Assim sendo, percebe-se necessária e real a possibilidade de assegurar o uso de 

determinados bens culturais portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, a depender do caso concreto e da 

manifestação inequívoca de vontade daqueles que dialogam com o bem, lançando mão dos 

instrumentos postos a esses grupos que reconhecem a sua relevância cultural. O espaço do 

Hotel da Bahia tornou-se lugar de referência, de memória, a partir do momento em que um 

grupo social o preencheu com valores e sentidos, conforme expõe Tuan (1983, p. 06): “O que 

começa como espaço indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o conhecemos e o 

dotamos de valor”. 

Ressalte-se, outrossim,  que questões outras, de propriedade e posse sobretudo, 

envolvendo bens culturais diversos, protegidos em sua dimensão material e imaterial, estão 

surgindo a todo momento e reclamando do Poder Público, principalmente dos órgãos de 

proteção, ações e medidas concretas, a exemplo do que ocorre com os terreiros de candomblé. 

O tombamento e o registro de lugar possuem carga jurídica e axiológica à proteção de direitos 

fundamentais e interesses difusos e coletivos, dando suporte a ações concretas, inclusive pela 

via judicial, que visem a resguardar, garantir e proteger o patrimônio cultural brasileiro, 

encontrando-se, para tanto, farto manancial de normas e avançados posicionamentos 

jurisprudenciais em favor do direito à cultura e à memória, de matriz constitucional. 

Além da Carta Magna, do DL 25/37, Decreto Presidencial 3551/2000, do Dec. 

5.753/2006, que promulga a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio cultural Imaterial, 

normas federais, estaduais e municipais pertinentes, o patrimônio cultural é objeto de proteção 

pelo Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), o qual estabelece que a execução da política 

urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 
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propriedade urbana, mediante diretrizes gerais de proteção, preservação e recuperação do 

meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e 

arqueológico. Ainda o Código Civil dispõe, em seu art. 1228, § 1º, que “O direito de 

propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e 

de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, 

a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico [...].” 

O instrumento previsto no Estatuto da Cidade em defesa do patrimônio cultural 

brasileiro é o Plano Diretor. Segundo Conte (2002, p.140):  

O plano diretor delimita os conjuntos urbanos e ambientes que dizem respeito à 

memória cultural do povo. O patrimônio cultural, além de seu significado como 

elemento do processo de construção da memória coletiva de uma sociedade, e como 

expressão das diversidades, que identificam uma cultura específica, tem um papel 

importante na estruturação do urbano, que é o de qualificar o espaço público. [...]. 

Em relação ao patrimônio cultural, o plano diretor deve ser o instrumento da 

expressão da preocupação com a preservação daqueles espaços urbanos que, 

culturalmente, emprestaram e emprestam significado à história da cidade. 

Soares (2009, p. 153), por sua vez, defende a necessária aplicação do princípio do uso 

compatível do bem, que merece observância para o caso aqui estudado. Para ela: 

[...] o princípio do uso compatível deve proporcionar a integração do bem cultural ás 

necessidades e aos interesses da comunidade. Ou seja: o acesso e a fruição ao bem 

cultural devem ser compatíveis com as características que este porta e com sua 

repercussão social, cultural e econômica. No caso dos bens culturais materiais, o uso 

compatível é resultado de um processo, no qual se faz a eleição de novos usos, com 

a finalidade de sua reinserção na e para a comunidade. O processo deve ser 

conduzido pelo Poder Público, independentemente da propriedade pública ou 

privada do bem, o qual aprovará o novo uso (ou indicará possíveis usos ao bem), a 

partir de projeto apresentado (no caso de bens imóveis) [...]. 

E completa a aludida autora, quando se trata de valores intangíveis do bem material:  

O novo uso, embora possa ser completamente diverso do uso anterior, não pode 

afrontar os valores imateriais do bem. Desse modo, não é cabível, por exemplo, a 

reinserção de um bem cultural móvel de valor religioso (que na memória da 

comunidade é ligado ao sagrado) para um uso que de algum modo desrespeite as 

práticas religiosas da comunidade ou de seus antepassados (ou que desrespeite o 

valore referencial do sagrado). O mesmo exemplo pode ser utilizado no caso de bens 

culturais construídos: não se coaduna com o princípio do uso compatível a utilização 

do espaço interno do bem que antes se destinava à prática religiosa para atividades 

que de algum modo desrespeitem a memória e os valores culturais da comunidade 

ou de seus antepassados. 

É fato: “O Direito passa a ser construído a posteriori, em uma mescla de indução e 

dedução, atento à complexidade da vida, que não pode ser totalmente regulada por esquemas 

lógicos reduzidos de um legislador que pensa abstrata e aprioristicamente”. (DIDIER 

JÚNIOR, 2010) 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Lidar com o patrimônio cultural requer a exata noção de que certas dimensões desse 

patrimônio só existem articuladas às pessoas, às coisas e à realidade das pessoas. Impossível, 

tanto ao pesquisador quanto ao agente de patrimônio, trabalhar com a preservação do 

patrimônio cultural sem ter em mente que o suporte do patrimônio é o homem, é a pessoa ou 

grupo de pessoas que realizam a prática cultural na sua inteireza, é a coisa em si, não apenas 



 

 
 

na conservação da sua memória, sua identidade ou conhecimento, mas na sua promoção 

efetiva e concreta, no aqui e no agora, no tempo e no espaço.  

Diante disso, inviável pensar-se na preservação do patrimônio cultural sem uma 

condução total, nesse processo de patrimonialização, daqueles que praticam ou vivenciam o 

bem na sua lida diária e constante e, ainda, sem a sensibilidade do Poder Público, sobretudo 

os órgãos de proteção do Executivo, e, ainda, dos Poderes Legislativo e Judiciário. 

Eventuais lacunas na legislação não podem permanecer constituindo óbice à efetividade 

dos direitos culturais, de natureza fundamental e difusa e de matriz constitucional. Isso porque 

o tempo constitui fator determinante em muitas das problemáticas que envolvem bens 

culturais, exigindo da sociedade e do Poder Público uma atuação rápida e eficaz, sob pena de 

grave e irreparável prejuízo ao patrimônio cultural. Caso a lei não acompanhe o dinamismo 

das relações sociais e, portanto, não atenda às novas demandas, compete ao Poder Judiciário e 

demais entes públicos legitimados à promoção e defesa do patrimônio cultural, a partir da 

análise do caso concreto e à luz dos preceitos constitucionais e infraconstitucionais em vigor, 

concretizar direitos já conquistados pelos cidadãos brasileiros. 

A determinação do uso ou da destinação de bens culturais, sejam estes protegidos ou 

não, deverá ser analisada a partir da sua realidade concreta e das características e elementos 

constantes do bem, prescindindo, pois, de prévio estudo técnico, que balizará a decisão do 

Judiciário caso a caso, sem olvidar a imprescindível manifestação de vontade dos produtores, 

detentores e usuários dos bens culturais. Neste caso, as ações do Poder Público deverão 

observar o princípio do uso compatível do bem, dinâmica patrimonial em sentido estrito.  

Ao Poder Judiciário compete, no altar sagrado do patrimônio cultural, celebrar a 

comunhão entre a dimensão material e imaterial da cultura, traduzindo os anseios mais 

ardentes das comunidades e que a Constituinte de 1988 tão bem soube interpretar e consagrar 

no universo do Direito.  

A diversidade cultural, amplamente contemplada na CF/88, está presente até mesmo nos 

instrumentos constitucionais e infraconstitucionais dispostos à sociedade brasileira para a 

proteção ao patrimônio cultural. Resta conhecimento da realidade, compromisso político, 

competência técnica, relação dialógica entre Poder Público e bases sociais. 

A análise do caso do Hotel da Bahia reflete a importante e indissociável comunhão entre 

o material e o imaterial na proteção ao patrimônio cultural. Que a experiência retratada sirva 

de reflexão no sentido de se entender que o Poder emana do povo, a teor do disposto no art. 

1º, parágrafo único da CF/88, e que, diante disso, caso não haja a devida atenção dos Poderes 

Executivo e Legislativo às novas problemáticas decorrentes da fruição dos direitos culturais, 

cabe ao Judiciário, de braços dados com outras esferas de poder, porta-voz dos anseios e 

interesses da comunidade e a quem compete “dizer o direito”, intervir no campo individual 

dos cidadãos, concretizando direitos e garantindo a efetividade do direito fundamental à 

cultura e à memória, de “matriz constitucional e cidadã”.  

Como enfatiza Silva (2001, p. 15): “Bom seria se pudéssemos penetrar fundo na alma 

do povo, pois ali que mora o sentimento, é dali que emanam os símbolos mais autênticos da 

cultura popular brasileira”. E prossegue, afirmando: “É ali que brota o imaginário, que recria 

as formas mágicas, os sons e os tons, que invadem a sensibilidade e amolecem os corações 

mais duros desses brasis de tantas misérias”.  
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O DIREITO À MEMÓRIA: A MUSEOLOGIA BRASILEIRA E SEU 

NOVO MARCO REGULATÓRIO 
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 RESUMO  

Nas últimas décadas, houve um crescimento considerável do setor museológico brasileiro, 

resultado, em grande parte, da adoção de uma política pública de estado, a partir de 2003 e 

que se consolidou com a criação de um novo marco regulatório para o segmento museal, 

representado pelo “Estatuto dos Museus” e pela criação do Instituto Brasileiro de Museus 

(Ibram), em 2009, novo órgão do Ministério da Cultura (MinC).  

Palavras-Chaves: Museologia brasileira- Estatuto dos Museus- Diversidade cultural- Direito 

à Memória 

 É inquestionável o fato de que, no Brasil, houve um aperfeiçoamento do setor 

museológico nos últimos anos, que se traduziu em três grandes conquistas: aumento do 

número de museus, crescimento da oferta de cursos de museologia, em nível superior e 

criação de um novo marco regulatório para o setor, consubstanciado na Lei nº 11.904, de 

2009, mais conhecido como “Estatuto dos Museus”. A ele, seguiu-se, com a sanção da Lei nº 

11.906, de 2009, à criação da uma nova autarquia federal, vinculada ao Ministério da Cultura 

(MInC), o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), órgão gestor da política museológica 

nacional. Acrescente-se o fato de que houve um aumento significativo do número de cursos 

de museologia em todo o país, resultado da expansão do ensino superior durante o governo do 

presidente Lula. Este texto pretende analisar as principais conquistas do setor museológico 

brasileiro, ressaltando, sobretudo, as inovações trazidas pelo Estatuto dos Museus. 

A realidade museal brasileira 

 Levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) mostra que em todo o 

país o número de instituições museológicas chega a 3.025 (Ibram, 2011: 27). Essas 

instituições possuem um acervo com mais de 70 milhões de itens e geram mais de 22 mil 

empregos diretos (Ibram, 2010, p. 36). 

Apesar do crescimento do número de museus nos últimos anos, os dados ainda apontam 

para a seguinte realidade cultural: do total de 5.564 municípios existentes no Brasil, apenas 

1.174 (21,7%) possuem museus, o que revela o baixo índice desse equipamento cultural no 

país e sua concentração nos grandes centros urbanos das regiões mais desenvolvidas do 

Brasil. Segundo dados do Cadastro Nacional de Museus do próprio Ibram, a região Sudeste 

do país, por exemplo, concentra cerca de 34% das instituições museológicas, seguida da 

região Sul (28%), Nordeste (24%), Centro-Oeste (11%) e Norte, com apenas 3%.  

 Acrescente-se a isso o fato de que 77,7% dos museus brasileiros não possuem 

orçamento próprio, o que, muitas vezes, inviabiliza a sustentabilidade financeira dessas 

instituições culturais, comprometendo a prestação da qualidade de seus serviços à população.  

No Brasil, a relação museu-habitante é de um museu para cada 115 mil pessoas, 

enquanto na Argentina a relação é de 62 mil habitantes por museu e a Finlândia possui um 
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museu para cada 5 mil habitantes. Além disso, o hábito de visitar museus não é ainda algo 

incorporado ao conjunto da população brasileira. É inadmissível que, em pleno século XXI, 

quando os museus em todo o mundo passam a exercer importante papel na revitalização dos 

grandes centros urbanos, pouco mais de 5% dos brasileiros já tenham visitado alguma 

exposição numa instituição museológica. 

Outra pesquisa realizada em 2011 pela Federação do Comércio do Estado do Rio de 

Janeiro (Fecomércio-RJ) aponta para uma participação ainda menor de brasileiros em 

atividades culturais. No universo de mil pessoas em 70 cidades do país, apenas 45% dos 

entrevistados estiveram envolvidos com alguma ação cultural, sendo que desse percentual 

apenas 16% indicaram priorizar a visitação de exposições em museus e centros culturais 

(Mendes, 2012, p.18). 

O próprio Ministério da Cultura (2009) informa, ainda, que mais de 90% dos 

Municípios brasileiros não possuem salas de cinema, teatro, museus ou espaços culturais 

multiuso. Neste sentido, podemos afirmar, citando as palavras do economista Márcio 

Pochmann, que a exclusão social como marca de nossa desigualdade é também de natureza 

cultural: “a sociedade brasileira convive com diferentes formas de exclusão social, inclusive a 

cultural, que carrega em seu conteúdo a inacessibilidade à produção de determinados bens 

culturais como uma de suas características principais” (Pochmann, 2005, p. 87). 

 Em que pese à importância dessas instituições culturais, a realidade social brasileira nos 

mostra que muito ainda precisa ser feito para que os museus possam cumprir o papel 

estabelecido pelo Conselho Internacional de Museus (Icom) que é o de serem “instituições 

permanentes, sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, abertas 

ao público, que adquirem, preservam, comunicam e expõem, para fins de estudo, educação e 

lazer, os testemunhos materiais e imateriais dos povos e seus ambientes” (Câmara dos 

Deputados, 2012, p. 148). 

Com efeito, apesar dos esforços do governo federal em desenvolver uma política 

nacional de museus, no contexto da política cultural implementada pelo Ministério da Cultura 

(MinC) desde o início do governo Lula – política cujo coroamento se  deu com a criação do 

Instituto Brasileiro de Museus (Lei nº 11.906/2009) –, muito ainda precisa ser feito para o 

desenvolvimento do segmento museológico em nosso país.  

Como dissemos anteriormente, houve crescimento da oferta de cursos de museologia, 

em nível superior. Hoje, existem no país cerca de catorze cursos de graduação em museologia, 

sendo treze oferecidos por universidades públicas, crescimento esse evidenciado nos últimos 

anos com a expansão da rede pública de ensino superior, através do Programa de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni). Temos dois programas de 

pós-graduação no País, a saber: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO, 

com programas de mestrado e doutorado) e a Universidade de São Paulo (USP, apenas com 

mestrado). 

No entanto uma das maiores conquistas do setor museológico no país foi a instituição 

de um marco regulatório, até então inexistente, representado pela criação de uma autarquia 

federal responsável pelo setor – o Ibram – e, mais ainda, pelo Estatuto dos Museus (Lei nº 

11.904/2009) e por outras normas correlatas, que dão configuração ao Sistema Brasileiro de 

Museus.  
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Entre os principais pontos inovadores trazidos pelo “Estatuto dos Museus”, podemos 

destacar: 

- Definição mais ampla de museu: museus são instituições sem fins lucrativos que 

conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem, para fins de preservação, estudo, 

pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, 

científico, técnico ou de qualquer natureza cultural, aberto ao público, a serviço da sociedade 

e de seu desenvolvimento (art. 1º). A Lei nº 11.906, de 2009, que criou o Ibram, traz outra 

definição de museu, mas que não contradiz a definição anteriormente mencionada:  

as instituições museológicas são os centros culturais e de práticas sociais, colocadas 

a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento, que possuem acervos e 

exposições abertas ao público, com o objetivo de propiciar a ampliação do campo 

de possibilidades de construção identitária, a percepção crítica da realidade cultural 

brasileira, o estímulo à produção do conhecimento e à produção de novas 

oportunidades de lazer,... (art. 2º, caput) 

- Princípios fundamentais: Existência de princípios fundamentais que devem pautar o 

trabalho dos museus: promoção da cidadania, cumprimento da função social, preservação do 

patrimônio cultural, acesso e inclusão social, respeito e valorização da diversidade cultural 

(art. 2º). 

- As funções básicas do museu: Preservação do patrimônio cultural musealizado (ações de 

identificação, conservação, restauração e segurança do acervo), Pesquisa como suporte para 

todas as áreas do museu e Comunicação como tarefa de difusão cultural (exposições, 

publicações, seminários e fóruns).  

- O Museu e sua função educativa: Destaque para a função educativa, bem como a 

necessidade de acessibilidade física e de conteúdo às pessoas com deficiência (arts. 29 e 35). 

Registre-se que a dimensão educativa dos museus foi, desde sempre, uma preocupação da 

museologia brasileira e de intelectuais ligados à área. Prova disso foi a realização do 

Seminário Regional da UNESCO sobre a função educativa dos museus, no Museu de Arte 

Moderna do Rio de Janeiro, em 1958, que produziu importante documento- a “Declaração do 

Rio de Janeiro”. 

- O Sistema Brasileiro de  Museus: anteriormente instituído pelo Decreto nº 5.264, de 2004, 

o Sistema é incorporado ao Estatuto dos Museus e tem como uma de suas funções básicas a 

promoção da interação entre os museus, instituições afins e profissionais ligados ao setor, 

bem como a gestão integrada e o desenvolvimento das instituições, acervos e processos 

museológicos (arts. 55 a 61). 

- O Plano Museológico, considerada ferramenta básica do planejamento estratégico (arts. 45 

a 47), devendo definir sua missão básica e função específica contemplando os seguintes itens: 

o diagnóstico participativo da instituição; a identificação dos espaços e do patrimônio sob a 

guarda do museu; a identificação dos públicos; o detalhamento dos programas desenvolvidos 

(institucional, gestão de pessoas, acervos, exposições, educativo, pesquisa, arquitetônico-

urbanístico, segurança, financiamento e fomento e comunicação). É obrigatória a elaboração e 

implementação do Plano Museológico, no prazo de cinco anos, contados a partir da 

publicação do Estatuto dos Museus (arts. 44 e 67). Para o museólogo Cícero Antônio de 

Almeida, o plano museológico, estabelecido pelo Estatuto dos Museus, “tem por princípios dez 

pontos basilares:  
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1) Possibilitar o equilíbrio e a estabilidade na gestão do museu, independente de 

sua direção e de seu corpo de trabalhadores; 2) Implantar uma estrutura 

básica de funcionamento dentro da qual podem ser tomadas decisões 

estratégicas; 3) Assegurar a salvaguarda do acervo; 4) Tornar clara a missão e 

a as ações do museu tanto para funcionários quanto para o público; 5) Definir 

com clareza as ações coletivas e individuais no interior do museu, 

estabelecendo as responsabilidades de cada área de trabalho; 6) Propiciar o 

uso mais eficaz dos recursos; 7) Pensar o museu como um conjunto complexo e 

interdependente, a partir dos princípios estabelecidos no Estatuto dos Museus e 

demais documentos normativos, e na importância de estabelecer um  equilíbrio 

entre as suas partes; 8) Identificar situações emergenciais ou risco iminente; 9) 

Levar em consideração a capacidade de solução dos problemas, através de 

recursos de pessoal e orçamentários disponíveis e 10) Preparar o museu para 

novas realidades”(Almeida, 2013, p. 27). 

- A Gestão participativa do museu: participação da sociedade civil na gestão do museu, 

através da possibilidade de criação de “Associação de Amigos do Museu” (arts. 48 a 54), bem 

como da instalação de espaços para essas associações ou de voluntariado, que tenham por 

objetivo contribuir para o desempenho das funções e finalidades do museu (art. 9º). 

- O Combate ao tráfico ilícito de bens musealizados: o governo brasileiro, através de seus 

museus, passa a exercer um papel importante no combate ao tráfico ilícito bens culturais, bem 

como deve estabelecer a necessária cooperação internacional entre os países (art. 68). 

É preciso destacar que o Estatuto dos Museus precisa ser devidamente regulamentado 

em decreto pelo Poder Executivo, para que, de fato, ele possa ser totalmente implementado no 

contexto da atual política museológica.  

Ainda no âmbito do Poder Legislativo, tramitam no Congresso Nacional duas matérias 

de interesse do setor museológico. Tratam-se das seguintes proposições legislativas, a saber: 

Proposta de Emenda Constitucional nº 575, de 2006, de autoria do Deputado Paulo Delgado e 

outros, que “Altera os artigos 215 e 216 da Constituição Federal, estabelecendo condições 

para preservação do Patrimônio Museológico Brasileiro” e o Projeto de Lei nº 3.845, de 

2008, do Senado Federal, que “Autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento dos Museus (FNDM)”.  

Museus brasileiros: da identidade nacional à diversidade cultural 

Originários das práticas colecionistas e dos gabinetes de curiosidades, os museus foram 

vistos, durante muito tempo, como depósitos de coisas velhas e relíquias de um passado 

remoto. No senso comum, consagrou-se a máxima de que “quem gosta de passado é museu!”   

A partir do século XIX, os museus passaram a se constituir em importantes elementos 

de afirmação da identidade nacional. No contexto do ideário civilizatório oitocentista, não 

havia país que não tivesse seu museu histórico, que “contasse a história da nação”, numa 

perspectiva de educação cívica para a população. No Brasil, exemplo paradigmático deste 

modelo foi o Museu Histórico Nacional, criado em 1922, no contexto das comemorações do 

Centenário da Independência do Brasil e que pretendia, segundo seu Diretor Gustavo Barroso, 

estabelecer a genealogia da nação.  

Com os aportes teóricos da Nova Museologia, passou-se da concepção de museu como 

elemento de constituição da identidade nacional, que se pretendia única, homogênea e 
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unívoca, para o museu como espaço de afirmação de outros segmentos sociais. Hoje, com a 

Nova Museologia e o avanço epistemológico das ciências sociais, os museus passam a ser 

considerados importantes suportes da memória e elementos de afirmação da identidade 

cultural de uma dada coletividade. Assim, os museus, sobretudo os de natureza histórica, 

buscam, através de suas exposições, não mais a afirmação de uma dada identidade nacional, 

mas sim o reconhecimento, a promoção e a valorização da diversidade cultural.  

Não há quem possa negar que, no mundo contemporâneo, os museus são instituições 

culturais relevantes, instrumentos de preservação do patrimônio histórico, indutores do 

desenvolvimento do turismo e ícones para a revitalização de áreas urbanas anteriormente 

degradadas. Vejamos o exemplo da recente inauguração do Museu de Arte do Rio (MAR), no 

contexto do processo de revitalização da zona portuária da cidade do Rio de Janeiro. 

Segundo o antropólogo alemão Andreas Huyssen, assistimos hoje a um processo de 

musealização da sociedade. Para ele, estamos todos “seduzidos pela memória”, na medida em 

que “um dos fenômenos culturais e políticos mais surpreendentes dos anos recentes é a 

emergência da memória como uma das preocupações culturais e políticas das sociedades 

ocidentais. (...) a memória se tornou uma obsessão cultural de proporções monumentais em 

todos os pontos do planeta.” (Huyssen, 2000, p. 9-16). 

No Brasil, desde o final do século passado, presenciamos a crescente reivindicação da 

constituição de museus próprios por parte de diferentes grupos étnicos e movimentos sociais. 

Eles veem a criação de instituições museológicas como um direito à memória, que possibilita 

a afirmação de sua identidade, o “resgate” de sua autoestima e o fortalecimento da ideia de 

pertencimento a uma determinada coletividade.  

Assiste-se, assim, a um crescimento dos museus comunitários, museus populares, 

museus étnicos, eco museus e museus temáticos em detrimento de museus nacionais em 

várias partes do mundo. No Brasil, exemplo mais contundente desse novo processo 

museológico se deu com a criação do Museu da Favela, na favela da Maré, cidade do Rio de 

Janeiro, fruto da reivindicação dos próprios moradores locais. 

Outro exemplo digno de registro, que revela a importância da necessidade de preservar 

nossa diversidade étnica e cultural no contexto de uma política museológica, é a criação de 

diversos museus em comunidades indígenas. Por intermédio desses “novos museus”, 

desmistifica-se a ideia de que, em algumas partes do território nacional, não existem mais 

índios, e revela-se um novo Brasil até então escondido. É o museu, com uma nova prática de 

memória cidadã, dando visibilidade a grupos étnicos e comunidades tradicionais 

(Gomes&Vieira Neto, 2009). 

Como historiador de formação acadêmica e na experiência de curadoria em um museu 

público, gostaria de reafirmar minha crença na importância da função social que os museus 

exercem no mundo globalizado em que vivemos. Remontando às origens gregas da palavra 

museu, penso essa instituição cultural como uma grande Ágora, ou seja, um espaço múltiplo 

que propicia o encontro das diversidades. 

Afinal de contas, pouco importa se o museu seja um local onde se guardam coisas 

velhas ou novas. O importante é que ele seja um espaço que dialogue com a vida cotidiana 

das pessoas, estimule a reflexão crítica e proponha ações que as ajudem a construir seus 

próprios sonhos. 
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Por fim, consideramos que uma política cultural consentânea com o princípio da 

cidadania  – o direito de todos aos bens e valores de nossa rica diversidade cultural – deve 

incorporar a necessidade de se criarem novas instituições museológicas nos municípios 

brasileiros e de dotar as já existentes de condições factíveis de funcionamento, de forma a 

promover o acesso da população a esses equipamentos culturais, para que se garanta 

efetivamente a todos os brasileiros o direito à memória em toda a sua plenitude. 

A seguir e, a título de ilustração, fizemos uma cronologia da Museologia brasileira, 

desde a criação dos primeiros museus até a instauração de um novo marco regulatório para o 

setor, com o advento do Estatuto dos Museus. 

• 1818- Criação do Museu Real por D. João VI (hoje Museu Nacional, pertencente a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro- UFRJ). 

• 1866- Surgem os primeiros Museus de História Natural, de caráter enciclopédico: 

Museu Paraense Emilio Goeldi (1866) e Museu Paulista (1894).  

• 1922- Criação do Museu Histórico Nacional (Gustavo Barroso), no contexto das 

comemorações do Centenário da Independência do Brasil. O papel pioneiro do Museu 

Histórico Nacional na criação do primeiro órgão de preservação do patrimônio 

histórico- Inspetoria dos Monumentos Nacionais. 

• 1932- Criação do primeiro Curso de Museologia (hoje é a Escola de Museologia- 

UNIRIO).  

• 1937 – Implantação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(SPHAN), que passa a desenvolver uma política museológica, com a criação de 

museus monográficos que consagram o barroco ícone da identidade nacional (MG: 

Museu da Inconfidência – 1938; Museu do Ouro -1946; Museu do Diamante - 1954, 

Museu Regional São João Del Rei - 1958; RS: Museu das Missões- 1938 e RJ: Museu 

Imperial de Petrópolis- 1943) 

• Década de 1950: 1º Congresso Nacional de Museus (Ouro Preto-MG, 1956) e 

Seminário Regional da UNESCO (MAM-RJ, 1958) sobre a função educativa dos 

museus. 

• 1963: Criação da Associação Brasileira de Museologia (ABM) e a luta pela 

regulamentação da profissão de museólogo. 

• 1983: Programa Nacional de Museus, ligado à Fundação Nacional Pró-Memória para 

a revitalização dos museus brasileiros. 

• 1984: Regulamentação da profissão de Museólogo. 

• Décadas 1980-1990: ampliação do conceito de Patrimônio Cultural, incluindo os bens 

de natureza imaterial. Apropriação dos movimentos sociais pelo direito à memória e à 

identidade. 
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• 2003: Política Nacional de Museus (gestão do Ministro Gilberto Gil) e criação do 

Departamento de Museus e Centros Culturais (DEMU-IPHAN). 

• 2004: Implantação do Sistema Brasileiro de Museus (Decreto nº 5.264/2004). 

• 2009: Criação do Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM, como autarquia federal do 

Ministério da Cultura - MinC, responsável pela política museológica (Lei nº 11.906, 

de 2009). 

• 2009: Criação do Estatuto dos Museus (Lei nº 11.904/2009) 

• 2010: Implantação do Plano Nacional de Cultura (Lei nº 12.343/2010) e elaboração do 

Plano Setorial de Museus.  
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DAS PARTES 

 

Pelo presente termo, as partes adiante nominadas, qualificadas e ao final assinadas, a saber: 



 
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ 

  

  

 

 

TOMADOR 

 

 

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, instituição essencial à 

função jurisdicional do Estado, sediada na Av. Pinto Bandeira, 1111, Luciano Cavalcante 

Fortaleza, Ceará, neste ato representada pelo seu Núcleo de Direitos Humanos e Ações 

Coletivas, através do seu membro ao final subscrito, doravante denominada Defensoria 

Pública. 

 

 

COMPROMITENTES 

 

Comunidade do Cumbe, Aracati/CE 

  

BONS VENTOS GERADORA DE ENERGIA S.A., sociedade anônima, com sede na Ilha de 

Manoel Pereira, S/N, Sitio Cumbe, CEP. 62800-000, Aracati/CE, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 07.565.497/0004-87, neste ato representada por seus Diretores, doravante denominada 

“Bons Ventos”. 

 

DOS CONSIDERANDOS 

 

a) Considerando que o direito de locomoção dentro do território nacional deve ser 

garantido a todos os brasileiros (art. 5º, XV, CF/88) e que territórios tradicionais são 

espaços necessários a reprodução cultural, social e econômica dos povos e 

comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária 

(art. 3º, II, Dec. 6.040/2007); 

b) Considerando relato de que a empresa CPFL Energias Renováveis estaria, 

atualmente, cerceando o acesso da comunidade do Cumbe a praia, dunas e lagoas e 

que tal cerceamento comprometeria as atividades de lazer e subsistência da 

Comunidade, como pesca e turismo comunitário; 

c) Considerando que a alteração do modo de vida de comunidades tradicionais traz 

impactos não apenas de ordem econômica, mas também social, posto a construção 

centenária da identidade dessas comunidades estar atrelada ao seu modo de vida, o 

qual é formulado a partir de suas relações com os territórios tradicionais; 

d) Considerando que a Convenção nº 169 da OIT, dentre outros aspectos, prevê em seu 

art. 7º que  

os povos interessados deverão ter o direito de escolher 

suas, próprias prioridades no que diz respeito ao 

processo de desenvolvimento, na medida em que ele 

afete as suas vidas, crenças, instituições e bem-estar 

espiritual, bem como as terras que ocupam ou utilizam 

de alguma forma, e de controlar, na medida do possível, 

o seu próprio desenvolvimento econômico, social e 

cultural. Além disso, esses povos deverão participar da 
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formulação, aplicação e avaliação dos planos e 

programas de desenvolvimento nacional e regional 

suscetíveis de afetá-los diretamente; 

e) Considerando que em audiência pública provocada pelo Ministério Público Estadual, 

realizada no ano de 2008, ainda quando das discussões da construção do parque 

eólico, ficou acordado que a comunidade não sofreria qualquer tipo de restrição de 

acesso ao mar, às lagoas, às praias e dunas; 

f) Considerando que a Empresa informa que o motivo do cerceamento dá-se apenas por 

motivos de segurança que, hoje, não são seriam observadas pela Comunidade; 

g) Considerando que o Código de Trânsito Brasileiro (L. 9.503/97) estipula que, dentre 

outros, a fiscalização, policiamento e julgamento de infrações e de recursos e 

aplicações de penalidades acerca das normas de segurança de trânsito é de 

competência do Sistema Nacional de Trânsito (conjunto de entidades e órgãos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios), sendo vedadas tais funções 

a particulares; 

h) Considerando que, ainda para o Código de Trânsito Brasileiro, são consideradas vias 

terrestres as praias abertas a circulação pública (art. 2º, parágrafo único); 

i) Considerando que as dependências do Parque Eólico situam-se em Área de 

Preservação Permanente (APP) e em Área de Proteção Ambiental (APA) e, como tais, 

devem ser asseguradas a qualidade de vida e o bem estar das populações humanas (L. 

12.651/2012, art. 3º, II, e L. 9.985/2000, art. 15); 

j) Considerando que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime 

democrático a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos 

direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados [Lei 

Complementar Federal nº 80/1994]; 

k) Considerando ser ainda função institucional da Defensoria Pública promover a mais 

ampla defesa dos direitos fundamentais das pessoas em condição de vulnerabilidade, 

abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais e 

ambientais, sendo admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua 

adequada e efetiva tutela, bem assim exercer a defesa dos interesses individuais e 

coletivos da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades 

especiais, da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de outros grupos 

sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado; 

l) Considerando a função institucional da Defensoria Pública, prevista no art. 3º, I, da 

Lei Complementar n.º 06, de 28.04.97, de promover, extrajudicialmente, a conciliação 

entre as partes em conflito de interesses; 

m) Considerando que, pelo teor do Art. 5º, §6º, da Lei Federal n. 7.347/85, a Defensoria 

Pública é parte legítima para tomar compromissos de ajustamento de conduta de 

quaisquer interessados, visando à defesa dos direitos difusos e coletivos previstos 

nessa lei, dentre eles, os direitos do consumidor (Art. 1º, II); 

n) Considerando que, conforme preconiza a Resolução de n. 021/2008, aprovada pelo 

Egrégio Conselho Superior da Defensoria Pública, compete ao Núcleo de Direitos 

Humanos e Ações Coletivas atuar na seara da tutela dos direitos metaindividuais na 

capital do Estado, competindo-lhe celebrar compromissos de ajustamento de conduta e 

ajuizar ações coletivas para alcançar seus fins institucionais; 



 
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ 

  

  

 

DO OBJETO 

 

As partes acima qualificadas e em função dos considerandos constantes da exposição de 

motivos acima declinada, resolvem, espontaneamente, firmar o presente Termo de 

Compromisso com fulcro no Artigo 5º, §6º, da Lei Federal n. 7.347/85, consignado que o 

presente termo não tem caráter sancionatório, mas tão somente lhes impõem obrigações, nos 

termos das seguintes cláusulas: 

 

DOS DEVERES 

 

Os Compromitentes subscreventes do presente Termo Compromisso, a partir da data da 

assinatura, assumem os seguintes deveres: 

Cláusula 1ª Devido à relação histórica e tradicional que a Comunidade do Cumbe exerce no 

território em que foi construído o Parque Eólico e a toda a proteção normativa constitucional 

e internacional ao meio ambiente de comunidades tradicionais, a empresa CPFL Energia 

Renováveis compromete-se a não limitar, de maneira alguma, o acesso da Comunidade às 

praias, dunas e lagoas.  

 

Cláusula 2ª No sentido da cláusula acima, a Empresa também se compromete a oferecer 

treinamento aos seus funcionários a fim de que estes lidem com os termos desse acordo de 

modo a não constranger os transeuntes ao promover abordagem, protegendo-se, assim, a 

saúde psicológica e integridade moral da Comunidade.   

 

Cláusula 3ª Comprometem-se as partes ao desenvolvimento de um programa de 

conscientização a respeito dos riscos oferecidos pelas linhas de transmissão de energia e a 

necessidade de se utilizar equipamentos de segurança na área. 

 

Cláusula 4ª Compromete-se a Empresa a não invadir a competência dos órgãos públicos 

municipais de fiscalização das normas de trânsito 

 

Cláusula 6ª Compromete-se a Comunidade a observar as regras de circulação e segurança 

estabelecidas. 

 

Cláusula 7ª No sentido de garantir o livre acesso ao território concomitante à observação de 

normas básicas de segurança, a Empresa compromete-se a disponibilizar carros que 

transportem os transeuntes dentro dos limites do Parque Eólico, caso seja necessário. 

 

E por estarem de comum acordo, assinam o presente Termo de Compromisso, em três vias de 

igual teor e forma, sendo uma entregue ao Tomador, uma ao(s) Compromitente(s). 
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Aracati, 22 de maio de 2013. 
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Resumo: O presente artigo traz, como abordagem, o patrimônio histórico e cultural com um 

víeis  prático  ao  tratar  de  um  caso  concreto  que  traduz  os  conceitos  desse  instituto. 

Inicialmente, conceitua-se o patrimônio histórico como o resguardo da memória coletiva de 

um lugar. Em seguida, é apresentada a abordagem jurídica. Por fim, é retratado o Projeto 

Alegra Centro, como um meio prático de aplicação do teor do conteúdo abordado pelo tema 

desse artigo. Criado pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Planejamento 

(Seplan), com a colaboração de diversas secretarias do governo municipal, o projeto apoia a 

implantação e o funcionamento de atividades e empreendimentos, através de iniciativas 

voltadas ao comércio e turismo, em conjunto com a valorização da paisagem urbana e do 

patrimônio cultural. Funciona por meio da concessão de incentivos fiscais aos interessados na 

implantação de atividades e empreendimentos, que envolve a isenção de impostos como 

IPTU, ISS e ITBI, por meio de ações voltadas ao comércio e turismo nos bairros do centro 

histórico e arredores. 
 

Palavras-chave: Direitos Culturais. Patrimônio histórico e cultural. Projeto Alegra Centro. 

Santos. 
 

Abstract: This paper presents, as an approach, the historical and cultural heritage with a 

practical bias to address about a case that reflects the concepts of this institute. Initially 

conceptualized the historical heritage as the guard of the collective memory of a place. Then 

appears the legal approach. Finally, the Project is portrayed Rejoice Project Center, as a 

practical application of the content of the content covered by the theme of this article. Created 

by the City, through the Department of Planning (“Seplan”), with the collaboration of various 

departments of the municipal government, the project supports the deployment and operation 

of activities and enterprises through initiatives aimed at trade and tourism, together with the 

enhancement of the urban landscape and cultural heritage. Works by granting tax incentives 

to stakeholders in the implementation of activities and projects, which involves tax exemption 

as property tax, service tax and property transmission tax through actions aimed at trade and 

tourism in the neighborhoods of the historic center and surroundings. 
 

Keywords: Cultural Rights. Historical and cultural heritage. Rejoice Project Center. Santos. 
 

INTRODUÇÃO 
 

O atual conceito de patrimônio varia de formulações que foram produzidas ao longo 

da história do mundo ocidental. Objetos e obras de arte que guardam memórias de ensejo 

político, religioso ou cultural vêm sendo preservados desde a Antiguidade. No entanto, após a 
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Revolução Francesa, no final do século XVIII, é que essa estima pela conservação de bens 

com valores histórico e cultural se tornou mais intensa, com o auxílio de políticas 

preservacionistas e legislações específicas para a restauração e reabilitação do patrimônio. 
 

No início do século XX, com o crescimento urbano, surge, a necessidade da preservação 

de determinados patrimônios históricos, artísticos e paisagísticos dos Estados. Dessa forma, 

diversas   recomendações   foram   sugeridas   pelos   congressistas   através   de   documentos 

chamados de Cartas patrimoniais. 
 

Essas cartas tinham o objetivo de resolver os principais problemas das grandes 

metrópoles que estavam em pleno crescimento nas décadas de 1930 e 1940, sem comprometer 

os monumentos ou edificações arquitetônicas consideradas portadoras de excepcionais valores 

artísticos ou históricos. 
 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 216, trouxe a defesa do 

patrimônio cultural em função da preservação da memória da identidade da sociedade 

brasileira considerada em diversos aspectos. 
 

O direito à memória do patrimônio cultural de distintos grupos que convivem num 

mesmo  país,  estado  ou  região  constituem  exercícios  de  cidadania  importantes  para 

fundamentar as bases das transformações sociais necessárias para a coletividade. 
 

Além disso, o reconhecimento de identidades plurais pressupõe a coexistência entre 

características  culturais  distintas  que  no  seu  conjunto  contribuem  para  a  formação  de 

afinidades mais amplas, como é o caso das identidades nacionais. 
 

1 PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL: APROFUNDAMENTO 

TEMÁTICO 
 

O patrimônio cultural, interligado ao processo de evolução da civilização através do 

fruto das concepções trazidas pela tradição. A denominação patrimônio cultural abrange tanto 

a arte erudita, que é geralmente acessível à elite, quanto à chamada arte popular. As duas são 

afirmação, através da história, das marcas de identidade da evolução da sociedade, por meio 

de seus grupos sociais, formando assim a memória coletiva da humanidade. 
 

No entanto, o patrimônio cultural para cumprir o seu papel social não se pode retrair 

à condição de um arquivo arqueológico à disposição dos estudiosos da história e da 

arte ou a ser oferecido, quando possível, à fruição do público. Não se pode admitir 

que os bens formadores do patrimônio cultural sirvam de admiração pelo passado, 

mas, ao contrário, devem se integrar à vida de hoje, participando com sua carga de 

valores históricos, artísticos e sociais, da construção do nosso futuro. (CAMPELLO, 

apud RODRIGUES, 2008, p.34) 
 

Nesse sentido, sob diversos aspectos, são indispensáveis para a delimitação do tema, 

“tais como a memória coletiva formada pelas experiências e invenções e a importância de sua 

preservação para o favorecimento à fruição dos bens culturais” (RODRIGUES, 2008, p.34- 

35). 
 

Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN), o patrimônio 

cultural não se limita “apenas a imóveis oficiais isolados, igrejas ou palácios, mas na sua 

concepção contemporânea se estende a imóveis particulares, trechos urbanos e até ambientes 

naturais de importância paisagística, passando por imagens, mobiliário, utensílios e outros 

bens móveis” (2012, online). 
 

Antigamente a finalidade do patrimônio era a preservação da história das nações, ideia 

hoje que se multiplicou através de dois pontos de vista “o do poder público, que pretende a
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valorização dos bens como mercadorias culturais, e o de parte da sociedade, que o vê como 

um fator de qualidade de vida” (FUNARI, 2002, p. 22). 
 

Em qualquer caso, porém o patrimônio histórico e arquitetônico no Brasil ainda não 

foi assumido pelo poder público como objeto de políticas que favoreçam a solução 

de graves problemas sociais, como a moradia, e parece ainda não atender 

satisfatoriamente o  desenvolvimento da  indústria  turística,  a  não  ser  em  casos 

isolados e já consagrados, como o das cidades históricas, em especial as mineiras, 

embora nos últimos anos, muitos bens culturais brasileiros tenham sido considerados 
‘patrimônios da humanidade’, categoria de reconhecimento internacional criada pela 
Unesco, em 1972, que, pela própria divulgação que propicia, favorece o 
aproveitamento turístico (FUNARI, 2002, p. 22-23). 

 

A delimitação do conceito de patrimônio cultural engloba aspectos privatistas 

fundamentais como a concepção de propriedade, assim como a participação do Estado de 

maneira ativa com o intuito de proteger a memória da coletividade. 
 

Tal atribuição não é fácil, pois “importa em incursões a matérias afeitas ao direito 

privado, no caso ao direito civil, assim como aos direitos constitucional e administrativo, ao 

direito público, portanto” (RODRIGUES, 2008, p. 35). 
 

Para o autor (2008) o principal problema do direito do patrimônio cultural é a 

delimitação da ideia com a capacidade de reunir tanto o direito à teoria do patrimônio e à 

filosofia da cultura, desafiando os juristas atuantes nesta área de conhecimento. 
 

2   ABORDAGEM   JURÍDICA   NO   CONCEITO   DE   PATRIMÔNIO 

CULTURAL 
 

A Constituição Federal de 1988, não define formalmente o patrimônio cultural, mas 

carrega consigo elementos que trazem de maneira individual ou em conjunto, a referência à 

identidade de formação da sociedade brasileira, como pode ser observado pela leitura de seu 

artigo 216 e incisos: 
 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou  em  conjunto, portadores de  referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

 

Apesar de conter aspectos que ajudem na sua concepção, tais como, memoria e 

identidade cultural, assim como outros, verifica-se a ausência de um conceito constitucional 

de patrimônio cultural que solidificam o consentimento de que a conceituação não é função de 

exclusividade  da  norma  jurídica,  abrangendo  juntamente  ideias  da  antropologia  e  da 

sociologia. 
 

O dispositivo constitucional contido no artigo 216 da Constituição Federal do Brasil 

faz referência à memória, à identidade e à ação de grupos na formação da sociedade 

brasileira. O conteúdo da expressão memória e identidade da sociedade brasileira 

contido no referido artigo somente poderá ser compreendido a partir de 

conhecimentos antropológicos e sociológicos da sociedade brasileira. Daí, afirma-se, 

mais uma vez, que o conceito de patrimônio cultural não pode ser concebido em 

uma definição puramente legal, desprezando aspectos que exigem uma visão 

interdisciplinar. (RODRIGUES, 2008, p.37)



 

ISSN-e: 2316-9982 

No conceito de patrimônio cultural, pode ser compreendido que a lei possui a função de 

conferir-lhe interesse público. Sendo que a essência jurídica dessa definição “estaria na 

qualidade cultural que transforma o bem, atribuindo-lhe interesse público, infungibilidade e 

especial proteção jurídica” (SOUSA FILHO apud RODRIGUES, 2008, p.40-41). 
 

Para a conceituação jurídica de patrimônio, percebe-se que não há uma definição 

definitiva, podendo ser adaptada de acordo com o argumento. Segundo o autor (2008, p, 45), 

é observado “a existência de um patrimônio cultural em que se poderá definir o seu conteúdo 

e os sujeitos dos direitos dele decorrentes”. 
 

A expressão patrimônio cultural brasileiro consagra o entendimento de que nele 

estaria inserido o patrimônio cultural como um todo, seja no interesse da União, dos 

Estados e dos Municípios. Tem-se na verdade, um patrimônio cultural com um 

sentido de universalidade. Entende Afonso da Silva que  “o  patrimônio cultural 

brasileiro – modo de preservar os valores das tradições, da experiência histórica e da 

inventividade artística – compreende o patrimônio cultural nacional, integrado pelos 

bens de interesse nacional; o patrimônio estadual integrado pelos bens culturais de 

interesse apenas do Estado interessado; o patrimônio cultural municipal de interesse 

de cada Município que o tenha formado. Nesse sentido é que se deve compreender o 

conceito legal de patrimônio entendido como um todo orgânico, cuja unidade 

expressa a identidade do país e cuja significação é tanto maior quanto o sentimento 

do povo quanto a sua cidadania” (RODRIGUES, 2008, p. 121). 
 

Um aspecto observado quando se fala no conceito jurídico de patrimônio cultural refere- 

se à importância dada à preservação da memória de diversos grupos que formam a sociedade 

nacional, ausente em diversos diplomas legais até a atual Constituição, juntamente com a 

necessidade de se manter a identidade coletiva. 
 

Um aspecto é levado em consideração em todas as formas de manifestações culturais 

descritas nos incisos do artigo 216 da Constituição e tuteladas pelo Estado; ele diz respeito à 

existência da cobrança de que seja feita a alusão à memória, ação e identidade dos grupos que 

formam a sociedade brasileira, que é feita em conformidade com os princípios constitucionais 

fundamentais, em especial com o “princípio republicano traduzido como a vontade do povo 

na condução da nação e, também pelo princípio da dignidade da pessoa humana que garante 

ao cidadão a preservação das suas referências culturais, independentemente da sua classe 

originária” (MARTINS, 2006, p.13). 
 

Martins (2006) cita que o artigo 216 também trata dos elementos formadores do 

patrimônio cultural, estando sujeitos ao amparo pelo Estado, como formas de expressão a 

língua, a música, a dança, a religião, etc. Estão presentes, também, todos os objetos 

considerados imateriais, como a comida tradicional de diversos lugares do Brasil prova da 

miscigenação que formou a sociedade nacional. 
 

As criações científicas, artísticas e tecnológica, cuja proteção de livre expressão está 

incluída entre os direitos e garantias fundamentais nos termos do artigo 5º, inciso IX, 

também são objeto do conjunto de bens que formam o patrimônio cultural brasileiro. 

As criações científicas e tecnológicas são reputadas como forma de manifestações 

culturais – mais formais e eruditas -, cujo desenvolvimento do Estado promoverá e 

incentivará, na forma prevista no artigo 218 da Constituição [...]. Quanto às criações 

artísticas, pode-se afirmar que toda obra artística, seja pintura, escultura, arquitetura 

ou música, classificada como erudito ou popular é passível de proteção do Estado 

por qualquer das formas de preservação, desde o inventário, passando pelo 

tombamento e até mesmo por meio da desapropriação, forma mais profunda de 

intervenção do Estado na sua tarefa de tutelar o patrimônio cultural (MARTINS, 

2006, p.15). 
 

Ante ao exposto, pode-se afirmar que o conceito de patrimônio cultural não se tornou 

definido ao longo de sua evolução histórica. A sua aplicação, especialmente através daqueles
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que operam o direito, não pode ser limitada a uma mera citação do dispositivo constitucional, 

sem  que seja incluída,  nesse processo,  a sua  prevenção  como  maneira  da cidadania ser 

exercida e a expressão da cidadania como fatores importantes. 
 

3 ANALOGIA DO DIREITO AO PATRIMÔNIO CULTURAL AOS 

DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
 

Os direitos fundamentais podem ser definidos, segundo Bulos (2011, p.515), como 

“conjunto de normas, princípios, prerrogativas, deveres e institutos inerentes à sabedoria 

popular que garantem a convivência pacífica, digna, livre e igualitária, independentemente de 

credo, raça, origem, condição econômica ou status social” (grifos do autor). 
 

Percebe-se o desrespeito aos direitos fundamentais em situações em que os valores antes 

apresentados  são  levados  em  consideração  para  que  haja  a  efetivação  dos  direitos 

fundamentais principalmente nas camadas mais pobres da população. 
 

Agra (2008) ressalta a importância entre os direitos fundamentais e o regime 

democrático.  Não  há  duvidas  que  os  direitos  dos  cidadãos  devam  ser  levados  em 

consideração, apreciando os valores que sustentaram esse regime político, mas esse não é um 

pré-requisito único. A democracia não é o único modo de se conseguir o respeito dos direitos 

humanos, é apenas uma condição de existência. 
 

Os direitos fundamentais passaram por uma evolução ao longo da história em sua 

terminologia para determinar a sua formação. Possuindo o termo de dimensão adquirido pela 

doutrina moderna, pois de acordo com Agra (2008, p.129), “sugere que  não existe uma 

alternância  nas  prerrogativas,  mas  uma  evolução,  contribuindo  cada  fase  anterior  na 

elaboração da fase anterior”. 
 

Os direitos fundamentais de segunda dimensão, foco desse tópico, são os direitos que se 

referem aos direitos destinados à coletividade, são eles: “direitos sociais, culturais e 

econômicos e possuem como objetivo de dar o caráter universal aos privilégios dos cidadãos. 

Foi à segunda dimensão responsável pela criação das garantias fundamentais”. (AGRA, 2008, 

p.47) 
 

São os responsáveis por darem ao indivíduo o direito à assistência social advinda do 

Estado:  como  saúde,  educação,  trabalho,  cultura,  etc.  Demonstram  uma  mudança  dos 

conceitos abstratos de direitos fundamentais para os direitos apresentados de maneira concreta 

passando assim a ser consagrados nas constituições, pois surgiram em conformidade com o 

princípio da igualdade compreendidos assim no sentido material. 
 

É  possível  considerar  a  analogia  do  direito  ao  patrimônio  cultural  aos  direitos  e 

garantias fundamentais, mesmo não estando incluído no rol do artigo 5º da Constituição 

Federal. Sua fundamentação está no que é disposto no parágrafo 2º do artigo em questão, ao 

se afirmar que os direitos citados naquele artigo não poderão excluir outros advindos do 

regime e dos princípios que norteiam a Constituição. O princípio da dignidade da pessoa 

humana é, dentre os princípios que dirigem o Estado nacional, o fundamento para a 

consideração da devida analogia. 
 

A propósito da consideração do direito do patrimônio cultural como direito análogo 

aos direitos e garantias fundamentais alicerçado no princípio da dignidade da pessoa 

humana, cabe apontar o pensamento de Jorge Miranda defendendo ser possível 

sintetizar o princípio da dignidade da pessoa humana em cinco diretrizes básicas, a 

saber: “a) a dignidade da pessoa humana reporta-se a todas e a cada uma das pessoas 

e é a dignidade da pessoa individual e concreta; b) cada pessoa vive em relação 

comunitária, mas a dignidade que possui é dela mesma, e não da situação em si; c) o 

primado da pessoa é o do ser, não o do ter; liberdade prevalece sobre a propriedade;
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d) só a dignidade justifica a procura da qualidade de vida; e) a proteção da dignidade 

das pessoas está para além da sua cidadania e postula uma visão universalista da 

atribuição dos direitos; f) a dignidade da pessoa pressupõe a autonomia vital da 

pessoa,  a  sai  autodeterminação  relativamente  ao  Estado,  às  demais  entidades 

públicas e às outras pessoas” (RODRIGUES, 2008, p. 152). 
 

O princípio da dignidade da pessoa humana é quem sustenta todos os direitos 

constitucionais, engloba as liberdades e os direitos consagrados através da tradição, sejam 

estes concernentes à política, ou aplicados aos direitos sociais e do trabalho, confirmando, 

dessa maneira, que a “dignidade é projeta no indivíduo como ser autônomo em si mesmo e 

como membro da comunidade, seriam, assim, direitos da pessoa, do cidadão, do trabalhador e 

do administrado” (ANDRADE, apud RODRIGUES, 2008, p.153) 
 

Mesmo com o princípio da dignidade da pessoa humana na raiz do texto constitucional, 

os direitos fundamentais de segunda dimensão, incluindo neste rol o direito à cultura e através 

dele o direito ao patrimônio cultural, há a dependência de opções políticas estruturais e até 

mesmo de estratégias conjunturais. 
 

4   PROJETO   ALEGRA   CENTRO:   UM   CASO   CONCRETO   DE 

RESGATE AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 
 

Diante do exposto e tomando como evidente a necessidade de projetos culturais que 

traduzam o fomento à preservação do patrimônio histórico e cultural, surge a ideia de que dos 

centros  históricos das cidades é fundamental para o desenvolvimento econômico e social da 

cidade. 
 

Com  base  nesse  pensamento,  a  Prefeitura  Municipal  de  Santos  elaborou  o  Alegra 

Centro, um programa que estabelece políticas que funcionam como indutoras da reativação da 

região central. Esse projeto surgiu num contexto em que a especulação imobiliária deu lugar a 

um fenômeno de expansão, que atingiu grandes capitais e cidades de porte médio. 
 

Em São Paulo, municípios investiram em programas de expansão, planos diretores e 

novos aportes no setor da construção civil para assim alcançar os níveis que demandam hoje 

os padrões de urbanização. Muitas dessas resoluções forçaram a descentralização e a mudança 

do foco dos centros, transformando o espaço e contribuindo para a migração dos habitantes 

dessas áreas em direção às partes mais distantes; o que provocou não só a valorização dos 

terrenos situados em partes diversas, mas um maior fluxo de pessoas que deixaram o centro 

das cidades para se instalarem em locais diversos. 
 

Dessa   maneira,   as   zonas   centrais   dessas   localidades   sofreram   desvalorização, 

degradação e mesmo abandono, a exemplo do que ocorreu em bairros tradicionais de Santos. 

Apenas em municípios de médio e pequeno porte ainda observa-se uma ocupação do setor de 

serviços, bem como de habitações, nos centros antigos. 
 

Para combater o avanço desse processo, projetos de iniciativa pública e privada têm 

concentrado esforços para resguardar a memória urbana e o patrimônio arquitetônico em 

alguns municípios, dos quais se destaca o Alegra Centro. 
 

Pode-se conceituá-lo  como  programa  de revitalização  e desenvolvimento  da região 

central histórica de Santos, regulado pela lei complementar n. 470/2003 e ampliado pela lei 

complementar n. 689/2010, cuja finalidade consiste em retomar o desenvolvimento 

socioeconômico do centro e, consequentemente, de toda a cidade de Santos. 
 

O projeto foi criado pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Planejamento 

(Seplan), com a colaboração de diversas secretarias do governo municipal e apoia a 

implantação  e  o  funcionamento  de  atividades  e  empreendimentos,  através  de  iniciativas
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voltadas ao comércio e turismo, em conjunto com a valorização da paisagem urbana e do 

patrimônio cultural. Funciona por meio da concessão de incentivos fiscais aos interessados na 

implantação de atividades e empreendimentos, por meio de ações voltadas ao comércio e 

turismo nos bairros do centro histórico e arredores. 
 

No caso, Santos foi base da economia cafeeira nos séculos XIX e início do XX. A Bolsa 

do Café e o Porto denotam a importância da região e os muitos investimentos que recebeu no 

período, as marcas destas décadas são visíveis no conjunto arquitetônico histórico. 
 

O centro da cidade guarda construções grandiosas como a Prefeitura, os Correios e 

Telégrafos, a Bolsa do Café, igrejas e casas, que dividem espaço com prédios mais modernos. 

Abandonado por anos esse patrimônio voltou a despertar interesse em 2000, quando a 

prefeitura revitalizou o bonde, que por mais de 100 anos foi a principal forma de transporte 

público santista. Desativados nos anos 70, os carros foram reformados e passaram a circular 

novamente pelas antigas linhas, iniciativa esta que atraiu muitos turistas. 
 

Os empreendimentos instalados na região do centro em Área de Proteção Cultural 

(APC) se beneficiam com: a) a isenção total de IPTU, ISS da obra e ITBI, no caso de compra 

e venda de imóvel; b) a isenção de taxa de licenciamento por cinco anos e de ISS, respeitado o 

limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por ano, por cinco anos para prestadores de serviço. 

Caso o empreendedor seja patrocinado por terceiros, estes podem obter isenção de até 50% 

(cinquenta per cento) de IPTU ou ISS. 
 

Além das isenções tributárias, os empresários que alugam ou compram um imóvel com 

níveis de proteção total ou de fachada e telhado são beneficiados com serviço de consultoria 

especializada oferecida gratuitamente por profissionais capacitados da prefeitura que estarão à 

disposição dos investidores quanto à recuperação, uso e ocupação dos edifícios. 
 

Tem-se, portanto, que esse resgate não só proporciona a preservação da memória da 

cidade, mas também gera alternativas de renda em razão do aumento do fluxo de turistas e 

empresas. 
 

CONCLUSÃO 
 

Apesar de não definir formalmente o patrimônio cultural, a Constituição Federal de 

1988  carrega  consigo  elementos  que  trazem  de  maneira  individual  ou  em  conjunto,  a 

referência à identidade de formação da sociedade brasileira, como pode ser observado pela 

leitura de seu artigo 216. 
 

Verifica-se  a  ausência  de  um  conceito  constitucional  de  patrimônio  cultural  que 

solidifica o consentimento de que a conceituação não é função de exclusividade da norma 

jurídica, abrangendo juntamente ideias da antropologia e da sociologia. Assim sendo, a lei 

possui a função de conferir-lhe interesse público, infungibilidade e especial proteção jurídica. 
 

O conceito jurídico de patrimônio cultural refere-se à importância dada à preservação da 

memória de diversos grupos que formam a sociedade nacional, ausente em diversos diplomas 

legais até a atual Constituição, juntamente a necessidade de se manter a identidade coletiva. 
 

Pode-se afirmar que tal conceito não se tornou definido ao longo de sua evolução 

histórica, de maneira que sua aplicação não pode ser limitada a uma mera citação do 

dispositivo  constitucional,  sem  que seja incluída,  nesse processo,  a sua prevenção  como 

maneira da cidadania ser exercida e a expressão da cidadania como fatores importantes. 
 

Importante mencionar os direitos fundamentais de segunda dimensão, que se referem 

aos direitos destinados à coletividade, são eles: os direitos sociais, culturais e econômicos. 

Tem, como objetivo, dar o caráter universal aos privilégios dos cidadãos.
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Assim  sendo,  é  concreta  a  necessidade  de  implantação  de  projetos  culturais  que 

traduzam o fomento à preservação do patrimônio histórico-cultural, como fez a Prefeitura 

Municipal de Santos ao implantar o Alegra Centro, projeto que promove a conscientização de 

que a revitalização do centro é fundamental para o desenvolvimento econômico e social da 

cidade,  visto  que  tem  como  objetivo  resguardar  a  memória  urbana  e  o  patrimônio 

arquitetônico da cidade. 
 

A iniciativa de Santos é um dos muitos exemplos da tomada gradual de consciência que 

podemos observar na pauta das administrações recentes. A demanda pública e política por 

mais respeito ao patrimônio histórico, arquitetônico é cada vez maior. Percebe-se um forte 

movimento em prol desses aspectos, com a participação efetiva de profissionais, professores, 

empresários e representantes de diversas áreas. 
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RESUMO 
 

Esse trabalho fará uma análise da participação popular na preservação do patrimônio cultural. 

Inicialmente, será abordada a temática como um direito fundamental cultural, apresentando a 

visão constitucional sobre o assunto. Até a Carta Magna de 1988, as legislações traziam a 

proteção  do  acervo  histórico  e artístico,  tendo  a nossa atual  Constituição  ampliado  esse 

conceito abrangendo todo o patrimônio cultural brasileiro. Será analisada a concepção de 

cultura como um direito fundamental também de 3ª geração, dentro da compreensão de que se 

tratam de  valores universais tendo grande representatividade para todos os povos. Por fim, 

para se perceber  de que  maneira o  povo  tem acesso  ao  conhecimento  sobre os direitos 

culturais, sobretudo no que diz respeito a tombamento, esse trabalho traz uma pesquisa de 

campo com a comunidade da Igreja do Senhor Bom Jesus dos Aflitos. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Direitos Culturais. Cultural Heritage. Fundamental Rigths. Tipping. 
 

 
 
 

ABSTRACT 
 

The present study aims to analyze the popular participation in cultural heritage preservation. 

For this the issue will be addressed as a fundamental cultural, presenting the constitutional 

view on the subject. Until the 1988 Constitution, the laws brought the protection of historical 

and artistic, with our current Constitution expanded this concept covering the entire Brazilian 

cultural heritage. Will analyze the conception of culture as a fundamental right also 3rd 

generation, within the understanding that these are universal values having great 

representation for all people. Finally, to understand how the people have access to knowledge 

about cultural rights, particularly with regard to tipping, this paper presents a field research 

with the community of the Church of the Bom Jesus dos Aflitos. 

KEYWORDS: Cultural Rigths. Right to life. In vitro fertilization. Surplus embryos. 
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INTRODUÇÃO 
 

O patrimônio cultural de um país é de fundamental importância para a construção de sua 

identidade nacional. Porém, apesar dessas características estarem relacionad as a um povo ou 

comunidade, elas são pertencentes a toda a humanidade constituindo-se, sob este foco, como 

um direito fundamental de 3ª geração. 
 

A Constituição Federal, em seu artigo 216-A, traz que é função do Estado e de toda a 

sociedade a promoção do desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício 

dos direitos culturais. É, portanto cultura, a produção humana que se vincula ao ideal de 

dignidade da espécie como um todo, e de cada um de seus indivíduos. (CUNHA FILHO, 
2000). 

 

O conceito de Patrimônio cultural pode ser encontrado no art.216 da Carta Magna, 

definindo-se como os bens de natureza material e imaterial, sendo tomados individualment e 

ou em conjunto, portanto referências à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

que formam a sociedade brasileira. 
 

Esse trabalho visa à conscientização da população como sendo a principal destinatária 

dos  direitos  culturais,  sendo,  portanto  a  grande  responsável  por  sua  preservação  e  por 

defender esse direito fundamental. Porém, essa tomada de consciência só se faz possível com 

a democratização das políticas de proteção ao patrimônio cultural. 
 

Em razão disso, tem-se como objetivo geral trabalhar o tema do patrimônio histórico de 

acordo com a perspectiva de que esse é um direito fundamental cultural, estando definido, 

quando observado de forma abrangente, como direito de 3º geração, ou seja aqueles direitos 

coletivos. Através dessa perspectiva o trabalho visa discutir a participação popular e a 

democracia nos procedimentos de preservação de determinados bens utilizando como 

parâmetro um caso concreto, o tombamento da Igreja do Senhor Bom Jesus dos Aflitos. 
 

1 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL COMO DIREITO 

FUNDAMENTAL 
 

A Constituição Federal brasileira de 1988 foi de grande importância no que diz respeito 

à  ampliação  do  rol da  legislação  de  proteção  à  cultura.  O  artigo  215  da  Carta  Magna 

estabelece que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais. 
 

O Decreto Lei 25/37, até hoje a principal legislação no que diz respeito à temática do 

tombamento, traz a noção de patrimônio histórico e artístico. O legislador considerou que essa 

conceituação se apresentava restrita e por essa razão optou por ampliar o leque, adotando o 

termo patrimônio cultural. 
 

Antes, porém, de se tratar da questão jurídica do patrimônio cultural, faz-se necessário 

trazer algumas discussões sobre o conceito de cultura. Essa conceituação se torna importante 

principalmente para entender a razão pela qual a Constituição ampliou o leque de proteção do 

Estado, que antes era apenas ao patrimônio artístico e histórico. 
 

Humberto  Cunha (2000,  p.22), apresenta os mais comuns significados atribuídos à 

palavra cultura: 
 

1)Aquele que se reporta ao conjunto de conhecimentos de uma única pessoa; mais 

utilizado para referir-se aos indivíduos escolarizados , conhecedores das ciências , 

línguas e letras, embora, ultimamente, também se direcione a focar o saber do dito 

“homem popular”;2)um segundo que confunde expressões como “arte”, “artesanato”
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e “ folclore”, como sinônimas de cultura, algo que muito nos lembra figuras da 

linguagem  como a  sinédoque e a  metonímia,  vez  que se percebe claramente  a 

substituição todo pela parte, do continente pelo conteúdo; 3)outro que concebe como 

cultura como o conjunto de crenças, ritos, mitologias e demais aspectos imateriais de 

um povo;4) mais um que direciona o significado de cultura para o desenvolvimento 

e acesso às mais modernas tecnologias;5)  ainda  o que distingue o conjunto de 

saberes, modos e costumes de uma classe, categoria ou de uma ciência (cultura 

burguesa, cultura dos pescadores, cultura do direito);6)outro vinculado à semiótica, 

retratador do conjunto de signos e símbolos das relações sociais;7) por último, em 

nossa modesta lista, aquele que se reporta a toda e qualquer produção material e 

material de uma coletividade específica, ou até mesmo de toda a humanidade. 
 

 

Essa diversidade de teorias demonstra o quanto é complexa a conceituação de cu ltura. 

Porém, é notório, em todos os sentidos que se dá à palavra cultura, perceber que trata de um 

engenho humano, de um conjunto de valores introduzidos e valorados pelo ser humano e que 

acabam por ajudar na sua caracterização e diferenciação quanto grupo social. 
 

Para Humberto Cunha (2000), cultura poderia ser definida como a produção humana 

vinculada ao ideal de aprimoramento, visando à dignidade da espécie como um todo, e de 

cada um dos indivíduos. A subjetividade dos termos passa a ganhar forma concret a segundo a 

observação de cada ordenamento jurídico. 
 

Dessa maneira, cada legislação teria o importante papel de definir aquilo que 

juridicamente seria chamado de patrimônio cultural. O § 1º do art.216 da Constituição Federal 

estabelece que cabe ao poder público em colaboração com a comunidade promover e proteger 

o patrimônio cultural brasileiro. 
 

Para Maria Cecília Londres Fonseca (2005), os patrimônios históricos e artísticos 

nacionais,  ou  seja,  o  valor  que  permeia o  conjunto  de bens,  independente de seu  valor 

histórico, artístico, etnográfico entre outros, está estritamente ligado ao valor nacional, isto é, 

fundado em um sentimento de pertencimento a uma comunidade, no caso a nação. 
 

O patrimônio cultural é o conjunto de bens, materiais ou imateriais, de natureza coletiva 

ou  individual que são  referentes à  identidade,  à ação,  à  memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira. Esse conceito é retirado do artigo 216 da Constituição e 

deixa clara a opção do legislador em defender não apenas as expressões artísticas e históricas, 

como previsto no Decreto Lei 25/37. 
 

Para Sônia Rabello de Castro (1991), preservação é o conceito genérico, podendo nele 

ser compreendida toda e qualquer ação do Estado que vise conservar a memória de fatos ou 

de valores culturais de uma nação. Por isso, o conceito de preservação é genérico, não se 

restringindo a uma lei ou outra forma específica. 
 

Podemos verificar, portanto, que há uma grande diversidade de formas jurídicas 

assemelhadas que, restringindo o direito de propriedade, acabam por proteger o bem 

cultural direta ou indiretamente. O tombamento é apenas uma dessas formas legais. 

A lei o delimita, estabelecendo os lindes do exercício desse poder de polícia de 

administração, dispondo sobre seu conteúdo, seu procedimento e, a partir daí, 

estabelecendo os efeitos jurídicos que lhe são específicos. (CASTRO, 1991, p.8) 
 

 

Dentre  os  instrumentos  estabelecidos  pela  legislação  brasileira,  podemos  ressaltar 

aqueles que estão presentes no artigo 216, §1º da Constituição Federal de 1988. São eles, os 

inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação. O dispositivo legal, porém, 

amplia o leque incluindo outras formas de acautelamento e preservação. 
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O tombamento se apresenta como a forma mais recorrente de preservação do patrimônio 

cultural, sobretudo o material. A designação desse instituto no Brasil se deu por influência 

atávica da colonização portuguesa, que anotava os bens de sua propriedade em livros que 

eram arquivados na Torre do Tombo, em Lisboa. 
 

Esse instrumento portanto, visa a proteção de determinados bens culturais que por sua 

importância para a nação brasileira devem ser preservadas com o máximo de originalidade 

possível, garantindo assim um direito fundamental da comunidade. 
 

O Decreto-Lei 25/37, é a principal legislação pátria sobre o assunto. Dentre aquilo que é 

estabelecido  por  essa  lei,  estão  os procedimentos que deverão  ser  adotados e os efeitos 

jurídicos que serão produzidos a partir da decisão estatal de tombar determinado bem. Dentre 

os efeitos, estão  a parcial inalienabilidade dos bens tombados pertencentes à União, aos 

Estados e aos Municípios (só pode haver alienação entre eles) e a restrição que será dada aos 

imóveis particulares, que só poderão ser alterados com autorização do ente que efetuou o 

tombamento. 
 

Como percebemos, o tombamento é um instrumento constitutivo de direitos e ônus 

sobre determinado bem que possui relevância cultural para determinada população. É, 

portanto, um dos mecanismos garantidores dos direitos fundamentais culturais. Porém, para 

garantir determinados direitos, faz-se necessária a limitação de outros direitos também 

considerados fundamentais. 
 

Um dos direitos fundamentais que são afetados pela declaração de tombamento de um 

bem, é o de propriedade. Com que argumento, portanto, a preservação do patrimônio cultural 

poderia limitar ou até mesmo retirar a propriedade do legítimo possuidor? Seria, portanto, 

legítimo esse instituto? 
 

O caput do artigo 5º da Constituição Federal, reforçado pelo inciso XXII, garante a 

inviolabilidade do direito à propriedade, sendo esse mesmo direito colocado ao lado de outros 

bens fundamentais para a população, tais como vida, segurança, liberdade e igualdade. O 

inciso XXIII do mesmo artigo, porém, estabelece que esse a propriedade seja exercida com 

respeito à função social. 
 

Maria Sylvia Zanella di Pietro (2006, p.2) em artigo publicado na Revista Eletrônica de 

Direito do Estado da Bahia, traz uma definição sobre o que seria a função social da 

propriedade: 
 

Em  relação  à  propriedade  privada,  o  princípio  da  função  social,  inspirado  na 

doutrina social da Igreja, representa uma reação contra a concepção individualista do 

direito de propriedade privada e corresponde às concepções ideológicas que veem na 

propriedade não apenas um direito individual, mas também uma função - a de se 

servir de instrumento para a consecução do bem-comum. 
 

 

Seria,  portanto,  em nome desse  bem comum,  que a  legislação  brasileira garante a 

preservação do patrimônio cultural mesmo quando confrontado com o direito à propriedade. 

A limitação realizada pelo tombamento pode vir a gerar ônus ao proprietário, mas garante um 

direito que pertence a todos os cidadãos, a preservação da memória coletiva. 
 

A preservação do patrimônio cultural, é portanto um direito fundamental dos cidadãos. 

Para João Trindade Cavalcante Filho (2010, p.6): “podemos definir direitos fundamentais 

como os direitos considerados básicos para qualquer ser humano, independente de condições 

pessoais específicas. São direitos que compõe um núcleo intangível dos direitos dos seres 

humanos submetidos a uma determinada ordem jurídica.”. 
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Para Robert Alexy (2008), os direitos fundamentais tem natureza de princípio e são 

mandamentos de otimização. Ingo Sarlet (1998) ao comentar a teoria de Alexy afirma que a 

dignidade humana assume a condição de princípio e valor fundamental, sendo, portanto a 

Constituição Federal alicerçada nesses princípios sob a pena de se perder a eficácia do próprio 

Estado Democrático de Direito. 
 

Os direitos fundamentais devem ser respeitados sob a punição de estar prejudicado todo 

sistema jurídico do país, pois em uma nação em que não se respeitam os direitos básicos dos 

cidadãos, não é possível a convivência pacífica dos valores referentes aos direitos humanos, 

que possuem caráter universal. 
 

Para Paulo Bonavides (2010) a primeira geração é aquela advinda da reinvindicação e 

luta  da  Revolução  Francesa,  expressando  o  lema  daquele  movimento  revolucionário, 

liberdade, igualdade e fraternidade. Os direitos da primeira geração são, portanto, os direitos 

da liberdade, sendo os primeiros a constar nas constituições e os que garantiram os direitos 

civis e políticos. 
 

Esses direitos têm como titular o indivíduo e são oponíveis ao Estado. Visam proteger o 

cidadão da opressão e da força, garantindo os direitos mais básicos como a sua opinião e a 

liberdade de escolha. Durante a primeira geração, também foram consagrados alguns direitos 

culturais, tais como a liberdade de criação. 
 

Já na segunda geração, são vistos aqueles direitos vinculados ao social e são vinculados 

ao  princípio  da  igualdade.  Essa  geração  busca  equilibrar  as  diferenças  geradas  pelo 

liberalismo. Enquanto que nesta última o Estado deveria ser mínimo e a iniciativa privada ter 

a maior força, na segunda geração o interesse coletivo deverá prevalecer. 
 

O Estado teria a importante função de prestar serviços, possibilitando que aqueles que 

não  tinham condições de  arcar  com saúde,  segurança,  educação  e cultura pudessem  ser 

tutelados  pelo  governo.  Essa  é  uma  geração  que  fez  nascer  a  consciência  de  que  tão 

importante quanto resguardar o individuo, era proteger e fortalecer as instituições, para que 

assim houvesse justiça social. 
 

Os direitos fundamentais de 3ª geração seriam aqueles direitos que não são destinados 

especificamente à proteção dos interesses de um indivíduo, grupo ou de um determinado 

Estado. O seu principal destinatário é o gênero humano como um todo, tendo entre os direitos 

garantidos por essa geração temas referentes ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente e 

ao patrimônio comum da humanidade (Bonavides, 2010). 
 

Humberto Cunha (2000) coloca entre os direitos de 3ª geração, o de proteção do meio 

ambiente cultural (no qual se inclui o patrimônio edificado) contra a ação de predadores, 

visando  proteger um “interesse solidário” de qualquer  ser  humano.   Esse é o  direito  ao 

desenvolvimento de toda a humanidade. 
 

 
 

2 ANÁLISE DO CASO CONCRETO: A POPULAÇÃO DE PARANGABA 

E  A  PRESERVAÇÃO DA  IGREJA  DO  SENHOR  BOM  JESUS  DOS 

AFLITOS 
 

Nesse segundo capítulo será analisado o envolvimento de uma comunidade com um 

bem  tombado,  sendo  analisado  até  que  ponto  determinado  grupo  está  envolvido  com  a 

proteção do patrimônio cultural. Essa reflexão é necessária para se perceber se a temática 

abrange a sociedade como um todo ou apenas um grupo restrito.
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Por  ser  o  patrimônio  cultural um  direito  de  todos  e  a  sua  proteção  um dever  da 

sociedade, é de grande importância um maior envolvimento social. Porém, muitas vezes a 

preservação ocorre através de um processo de total protagonismo estatal, em que o povo, de 

forma geral, não possui uma educação para o patrimônio acaba ficando à margem. 
 

O bairro escolhido para a pesquisa é a Parangaba, considerado um dos mais importantes 

e tradicionais da cidade de Fortaleza. Tal localidade possui um rico acervo cultural, tanto de 

bens materiais como imateriais. Dentre os bens tombados localizados no bairro, estão a Igreja 

Matriz, a Estação Ferroviária e o Bar Avião. 
 

Dentre o patrimônio imaterial do bairro pode ser citada a festa da coroa do Bom Jesus 

dos Aflitos, que remete à tradição indígena do tempo dos aldeamentos em que o símbolo do 

cristo crucificado  peregrinava por todas as aldeias e se celebrava uma grande festa. Tal 

tradição foi continuada pelos caboclos que peregrinavam com a coroa de espinhos por grandes 

distâncias. 
 

De acordo com o processo de tombamento (2006), o templo é ponto de referência da 

ação missionária dos jesuítas durante os primórdios da História do Ceará. Provavelmente em 
1664 foi construída no local uma pequena capela, tendo sofrido reformas e ampliações por 
diversas vezes. Em 1876, ela foi totalmente reconstruída dando lugar ao prédio hoje existente. 

 

E esse foi o público escolhido para participar desta pesquisa. O objetivo principal é 

analisar se aqueles que convivem quase que diariamente com a Igreja, que participam das 

missas e dos grupos existentes, conhecem o instituto do tombamento e de fato se percebem 

como titulares do direito e do dever de preservar o patrimônio cultural. 
 

Conforme determinação  legal,  tombamento  é um ato  administrativo  do  Estado  que 

reconhece o valor cultural de um bem e o insere em um regime jurídico especial. Porém, a 

nossa Constituição demonstra que o patrimônio cultural pertence a toda população, sendo essa 

a destinatária de sua preservação. 
 

A Igreja do Bom Jesus dos Aflitos teve seu tombamento provisório decretado no ano de 

2006, tendo sido iniciado o processo em 07 de junho de 2006, através de uma solicitação feita 

por dois técnicos, um tecnólogo em turismo e um historiador que na mesma ocasião pediram 

que também  fosse tombada a Estação  Ferroviária de Parangaba,  a Casa  de Câmara e a 

Intendência da Villa de Porangaba e o Convento da Porciúncula¹. 
 

No processo foi apresentado um inventário sobre o imóvel, apontando-se a história da 

localidade, o topônimo, os limites, o histórico da edificação e toda a sua descrição 

arquitetônica, além das fotografias e da planta do local. 
 

O Ministério Público do Estado do Ceará instaurou procedimento administrativo contra 

os proprietários da Igreja do  Senhor Bom Jesus dos Aflitos, em 27 de agosto  de 2007, 

registrado sob o número 056/2007. Tal ato administrativo teve como motivação a denúncia de 

que a Paróquia não estaria observando às normas de proteção de bens tombados. 
 

No  dia  17  de  setembro  de  2007,  o  pároco  de  Parangaba  compareceu  diante  do 

Ministério Público, alegando não ter ciência do processo de tombamento, que havia sido 

tomado de grande surpresa quando recebeu a notificação por parte do Ministério Público. 

Também alegou não haver recebido qualquer notificação da FUNCET-  Fundo de Cultura, 

Esporte e Turismo (No período o Órgão responsável pelo patrimônio cultural do município). 
 

Tal episódio demonstra, que os próprios proprietários do imóvel, e por consequência os 

principais interessados no tombamento, não estavam diretamente envolvidos, inclusive, 

segundo eles, haviam sido comunicados por terceiros do processo de tombamento, o que 

contraria a legislação sobre o assunto. 
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O tombamento definitivo foi decretado em 16 de junho de 2008, através do Decreto nº 
12407/2008. Apesar de está inserido em um regime especial de proteção, que deve envolver o 
proprietário, a comunidade e a administração pública, a situação da Igreja é de grande 

precariedade,  pois  sua  pintura  e  reformas  estruturais  que  dariam  maior  segurança  ao 

patrimônio não foram autorizadas pelo órgão tombador. 
 

Tal problemática é tema constante nas missas e nas reuniões de pastorais da paróquia, 

sendo uma grande preocupação de sua administração, que alega não ter como arcar com os 

custos para confecção e concretização dos projetos, que devem obedecer a procedimentos 

distintos das reformas convencionais, conforme demonstrado matéria jornalística vinculado 

no Jornal O povo. 
 

Por conta dessa problemática, que envolve a comunidade como um todo, esse 

patrimônio foi escolhido para o caso concreto, tendo sido selecionadas 60 pessoas, com idades 

entre 15 e 74 anos. Foi confeccionado um questionário com cinco perguntas, que foi aplicado 

entre os frequentadores das pastorais e missas da Igreja, nos dias 4 e 5 de maio de 2013. 
 

Dentre  os  que  responderam  o  questionário  estão  pessoas  com  diversos  graus  de 

instrução, desde indivíduos que não haviam concluído o ensino primário, até pessoas com 

ensino superior completo. Entre os entrevistados, estavam pessoas com grande envolvimento 

com a Igreja, como, por exemplo, o vigário e alguns frequentadores da missa. 
 

O objetivo principal é aferir o grau de conhecimento da comunidade com a preservação 

do patrimônio cultural, em um meio em que o debate e a discussão sobre o tema é tão presente 

e, de uma maneira ou de outra, muitas pessoas são envolvidas com a temática do tombamento 

e da manutenção e restauração do patrimônio que tantas frequentam. 
 

A figura 1 mostra se a pessoa entrevistada sabia o que é tombamento. O entrevistado 

deveria responder sim, não ou se preferia não responder, e no caso de afirmativa a resposta, o 

entrevistado era instado a verbalizar o que entendia de tal instituto. 
 

Dentre os entrevistados, 75% (setenta e cinco  por cento) afirmaram saber o  que é 

tombamento, o que é um resultado bastante expressivo e demonstra que de uma forma ou de 

outra parte considerável da população conhece esse instituto. Já 23% (vinte e três por cento) 

afirmaram não saber do que se tratava, enquanto 5% (cinco por cento) preferiram não 

responder. 
 

Gráfico 01 – Conhecimento sobre tombamento 
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Fonte: o próprio autor. 
 

Já entre aqueles que possuem grau de instrução até o ensino médio 

 

 
 
 

Fonte: o próprio autor. 
 

O resultado reflete que de uma maneira ou de outra, a população em geral ouve através 

da mídia e das discussões que ocorrem na comunidade sobre o instituto do tombamento, 

formando  sobre  ele  o  seu  próprio  conceito,  que  muitas  vezes  não  é  condizente  com  a 

definição legal. É importante ressaltar que esse resultado não é definitivo, pois existe no 

questionário uma  indagação  para saber  o  que essas pessoas  entendem por  tombamento,  

porém é um importante indicativo de que uma maneira geral as pessoas acreditam ter uma 

familiaridade com o assunto.  

A figura 2 traz o mesmo resultado, só que se dividindo em níveis de escolaridade a fim 

de se averiguar de que  forma o  grau de instrução  pode influenciar no  conhecimento  da 

população acerca do patrimônio cultural. No caso em questão, foram considerados como nível 

superior, aqueles que estão cursando ou concluíram um curso universitário. Nessa figura, 88% 

(oitenta e oito por cento) dos entrevistados afirmaram ter conhecimento sobre o que é 

tombamento, enquanto 12% disseram não conhecer esse instituto. Isso demonstra que essa 

parcela da população está mais familiarizada com o termo e com a discussão do que aqueles 

que não possuem educação superior. 
 

GRÁFICO 02 – Conhecimento sobre tombamento da população que possui nível superior 
 

 
 

Fonte: o próprio autor. 
 

Já entre aqueles que possuem grau de instrução até o ensino médio, houve uma menor 

proporção entre aqueles que afirmaram saber o que é tombamento, apesar de que a grande 

maioria disse saber do que se tratava. 59% (cinquenta e nove por cento) disseram saber do que 

se tratava, enquanto 32% (trinta e dois por cento) disseram não saber enquanto 9% (nove por 

cento) optaram por não responder. 
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GRÁFICO 3 – conhecimento sobre tombamento nível médio 
 

 
Fonte: o próprio autor. 

 

Após afirmar que sabia o que era tombamento, o entrevistado deveria responder a uma 

questão aberta. Tais respostas foram analisadas e organizadas na imagem 4, que apresenta 

quantos souberam responder corretamente acerca do  instituto  e quantos não  possuem tal 

conhecimento. Aqueles que afirmaram saber o que é tombamento tiveram que responder com 

suas palavras o que entediam sobre esse instituto. O resultado demonstra que a grande 

maioria possui uma ideia equivocada sobre o mesmo. Foram consideradas corretas, as 

respostas que mais se aproximaram do conceito legal de tombamento. 
 

Não foi exigido na resposta, que o entrevistado tivesse conhecimento jurídico, pois se 

sabe que o público escolhido era diversificado, mas que possuísse noção mínima sobre o que 

é tombamento. Muitas respostas, porém, fugiram da proposta do  instituto legal, trazendo 

ideias contrastantes sobre aquilo que define tombamento. O resultado foi surpreendente no 

sentido de que, mesmo entre aqueles que declararam ter ensino superior, foi pequeno o 

número de acertos, demonstrando que a falta de aprofundamento da população a respeito do 

assunto é geral. 
 

Gráfico 04 – Responderam corretamente a pergunta sobre o que se entende por tombamento. 
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Fonte: o próprio autor. 
 

Dentre as respostas, foi bastante comum o erro de se afirmar que tombamento é a 

transformação de um patrimônio em bem público ou a afirmação de que quando o bem é 

tombado o Estado o toma para si, tornando-se o responsável pela sua manutenção e 

administração. 
 

Outra resposta que foi apresentada em grande quantidade é a que associa o tombamento 

apenas ao fato de que o patrimônio não poderia ser modificado ou alienado. De fato esse 

instituto insere o patrimônio cultural em um regime jurídico especial, a venda e a reforma de 

determinado bem é limitada a regras impostas pela administração pública. 
 

Porém, a compreensão de tombamento deve ser encarada de maneira mais ampla, não 

sendo percebido o instituto apenas como um ônus ao proprietário, mas como uma forma de 

proteção a um bem que pertence a toda comunidade. Quando se coloca a questão da 

preservação apenas como uma questão do Estado, a população se afasta do processo o que é 

muito prejudicial para a cultura. 
 

Uma compreensão que marcou algumas respostas do questionário é a que considera que 

é o tombamento que transforma determinado monumento em patrimônio cultural. Tal 

pensamento  também  é  precipitado,  pois  o  ato  de  tombar  é  apenas  o  de  reconhecer 

oficialmente o valor histórico de determinado bem. 
 

De acordo com o Art.216 da Constituição Federal, o patrimônio cultural é formado por 

bens portadores de referência à identidade, à ação, á memória dos diferentes grupos étnicos 

formadores da sociedade brasileira. Por essa compreensão, não é apenas o reconhecimento 

estatal que faz com que determinado bem seja juridicamente tutelado, mas também a 

importância dele para a população. 
 

Algo interessante que pode ser percebido nas respostas, é que parte da comunidade 

possui uma visão critica em relação ao tombamento. Algumas das colocações questionam o 

fato de que é gerada uma grande burocracia, que prejudicaria a manutenção do bem e que 

colocaria toda a responsabilidade a cargo do proprietário. 
 

Como se trata de um bem comum, que a comunidade mantém através de dízimos e de 

campanhas financeiras, talvez por essa razão as pessoas que se relacionam com o imóvel 

acabem sentindo as consequências pelas limitações administrativas impostas. 
 

É papel de o Estado fiscalizar e proteger o bem, exigindo que sejam cumpridas as 

determinações legais com o objetivo de que o mesmo não seja afetado. Porém, é necessária a 

criação de mecanismos a fim de que a responsabilidade seja distribuída, cabendo ao órgão 

tombador contribuir da melhor maneira possível para a elaboração e execução de projetos que 

visem à boa manutenção do patrimônio. 
 

A terceira pergunta do questionário pedia para o entrevistado responder qual o grau de 

importância que o patrimônio cultural tem para ele, podendo responder entre “fundamental”, 

“tem alguma importância”, “sem importância” ou “prefere não responder”. 
 

O objetivo desse questionamento é avaliar o quanto a comunidade valoriza o patrimônio 

cultural, procurando saber se esse é um tema que é tratado como de importância pela 

sociedade. O resultado foi animador, no sentido de que a grande maioria dos entrevistados 

considerou essa preservação como fundamental.
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Foram poucos os que disseram não ter a preservação do patrimônio cultural nenhuma 

importância.  Isso  demonstra  que  por  mais  que  esse  tema  não  faça  parte  da  rotina  da 

população, existe uma disposição inicial, pelo menos na comunidade que cerca a Igreja Matriz 

de Parangaba, em proteger os elementos culturais com os quais se identifica. 
 

Gráfico 05 – Importância da preservação do patrimônio cultural 

 

Fonte: o próprio autor. 
 

 
 
 

A quarta pergunta era especifica sobre a Igreja do  Senhor Bom Jesus dos Aflitos, 

questionando se o entrevistado sabia que tal templo é tombado, devendo responder sim ou 

não. 
 

O número de pessoas que sabiam de tal tombamento foi ainda maior do que aqueles que 

disseram conhecer o  instituto, o que demonstra que houve notícia de que a Igreja havia 

passado por esse procedimento sem que tivesse sido efetivamente explicado ao povo do que 

se tratava. 
 

Gráfico 06 -  Conhecimento sobre o tombamento da Igreja do Senhor Bom Jesus dos Aflitos. 
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Fonte: o próprio autor. 
 

Para concluir a pesquisa, foi perguntado em que momento o entrevistado ficou sabendo 

do processo de tombamento, se antes, depois ou se não ficou sabendo. Essa pergunta tinha 

como   objetivo,   saber   se   houve   efetiva   participação   da   população   durante   todo   o 

procedimento. 
 

Gráfico 07 – Momento em que a pessoa ficou sabendo do tombamento da Igreja 
 

 
Fonte: O próprio autor 

 

A maioria só tomou conhecimento de que havia um procedimento administrativo 

envolvendo  a Igreja após a conclusão  do  processo,  sendo  que 75% declararam que  não 

tiveram conhecimento prévio. 
 

Se o tombamento tem como objetivo preservar um bem da comunidade, como pode os 

principais interessados não participar efetivamente das discussões que envolvem tal 

patrimônio? 
 

A Igreja foi tombada provisoriamente em 2006 por existir certa urgência na sua 

preservação, mas nos dois anos que se passaram até chegar ao definitivo não houve, conforme 

visualizado no processo, a realização de nenhuma audiência ou reunião na comunidade, a fim 

de conscientizar a população da importância de tal procedimento. 
 

O tombamento é de grande importância para a preservação do patrimônio cultural, mas 

também deve ser pensando e trabalhado o período posterior, pois essa comu nidade deve 

reaprender a lidar com o bem e isso não é algo fácil, principalmente em uma sociedade que 

não costuma debater esse tipo de assunto. 
 

Essa pesquisa teve a missão de criar um diagnóstico básico sobre as impressões de 

determinada população a respeito de uma realidade por ela vivenciada.  Não tem com objetivo 

tirar respostas conclusivas, mas criar um debate sobre a temática, demonstrando que a 

população não está totalmente desinteressada pelo tema, mas que de alguma forma é tolhida 

de participar e de ter acesso ao conhecimento.
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CONCLUSÃO 
 

A Constituição Federal de 1988, inaugura uma nova concepção dentro do estudo do 

patrimônio cultural brasileiro. A Carta Magna nos apresenta uma visão mais democrática e 

participativa do acesso aos bens culturais e conclama toda população brasileira a se sentir 

responsável pela sua preservação. 
 

Ao  se discutir  o  direito  ao  patrimônio  cultural,  percebe-se como  sendo  um direito 

fundamental, ou seja, direitos que dizem respeito a elementos essenciais para a vida humana, 

que as pessoas não podem abrir mão e que possuem caráter universal, sendo direitos básicos 

de qualquer cidadão e importantes para a manutenção de sua dignidade. 
 

Os direitos culturais ocupam várias categorias dos direitos fundamentais, sendo os de 

primeira  geração  aqueles  relacionados  à  liberdade  de  produção  artística,  os  de  segunda 

geração aqueles ligados ao acesso a educação e demais prestações públicas relacionadas à 

cultura. O foco maior desse trabalho é justamente os direitos de terceira geração, que dizem 

respeito a valores que abrangem a toda a humanidade e direitos que são universais, tais como 

o acesso e a proteção do patrimônio cultural. 
 

O Decreto Lei 25/37 teve grande importância por incluir na agenda política do país uma 

temática que até o momento só interessava a pequenos grupos da sociedade, como os 

modernistas. Tal legislação é oriunda do governo Vargas e teve a preocupação de valorizar o 

chamado patrimônio artístico e histórico brasileiro. 
 

Essa lei, porém, não apresenta muitos mecanismos que facilite a participação do povo, 

constituindo-se o  tombamento  como  uma temática de interesse apenas da administração, 

ficando a população apenas obrigada a sofrer as restrições daí oriundas. Não está presente no 

âmbito do DL 25/37 políticas de engajamento da população no âmbito da proteção ao 

patrimônio cultural. 
 

A Igreja Matriz da Parangaba foi tombada no ano de 2006, de maneira provisória, 

grande parte da população afirmou não ter ficar sabendo do tombamento anteriormente ao 

processo o que demonstra a falta de diálogo dos órgãos responsáveis pelo procedimento com 

a população local. 
 

O tombamento definitivo ocorreu em 2008, e parte dos entrevistados criticou o 

procedimento  por  considerar  que  o  mesmo  dificulta  reforma  e  manutenção  da  Igreja, 

colocando a responsabilidade integralmente a cargo dos proprietários da mesma. 
 

O interessante do resultado do questionário é que a grande maioria da população afirma 

saber o que é tombamento, o que demonstra que boa parte desse grupo já ouviu alguma 

discussão sobre o tema. 
 

Porém, ao analisarmos as respostas colocadas percebemos que entre aqueles que 

afirmaram saber o  que é tombamento, em sua grande maioria, não  dominam o  conceito 

corretamente, o que demonstra que apesar deles já terem ouvido falar sobre o instituto, essa 

discussão não foi aprofundada ao ponto de que formem o conceito correto sobre o tema. 
 

Esse trabalho chega à conclusão que é fundamental a participação popular na proteção 

ao patrimônio cultural, para que realmente esses procedimentos sejam democráticos, faz-se 

indispensável o acesso ao conhecimento, por meio da educação para o patrimônio.
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RESUMO 
 

Por motivos religiosos, ou não, grupos humanos diversos, com o advento morte, sepultam os 

seus em cemitérios. Objetiva-se com o presente estudo apresentar dados consubstanciadores 

do   Cemitério   de   Santo   Antônio   como   espaço   de   preservação   da   cultura   católica, 

correlacionado ao crescimento econômico do município de Governador Valadares-MG, um 

patrimônio cultural sob a vigília da memória social. Trata-se de uma pesquisa descritiva 

utilizando a técnica de observação de campo com base em dois tipos de signos: os verbais e 

os nãos verbais. A pesquisa de campo foi realizada no espaço dos enterramentos, Cemitério 

de Santo Antônio. Inicialmente feita por um reconhecimento empírico do terreno, em termos 

de localização e traçado no espaço físico urbanístico de Governador Valadares. A coleta dos 

dados foi sistematizada com base em dois tipos de signos: os verbais (epigrafia tumular) e os 

nãos verbais (elementos escultóricos e arquitetônicos). Para os signos verbais apenas foram 

observados a data do enterramento, contabilizados em décadas, no registro confirmativo de 

uma maior ocorrência das construções representativas da cultura católica, atreladas ao 

crescimento econômico do município de Governador Valadares. Para os signos não verbais, 

usou-se a  classificação  em  signos  antropomorfos (semelhantes  ao  ser  humano  quanto  á 

forma), zoomorfos (os que têm a forma de animal), fitomorfos (em forma de ou semelhante a 

uma planta), signos ligados ao fogo (tochas, tocheiros e lamparinas), de nobreza ou distinção 

social (maçonaria) e representações de objetos pertinentes à cultura cristã católica. Assim, ao 

se fazer registrar a manifestação de processos da vida social dos munícipes de Governador 

Valadares nas construções marmorizadas sobre os jazigos do Cemitério de Santo Antônio, 

pode-se afirmar ter uma forma de preservação do patrimônio histórico cultural religioso, 

correlacionado ao crescimento econômico deste mesmo município; um direito à memória. 
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For religious reasons, or not, many human groups, with the advent of death, bury in 

their cemeteries. Objective with the present study reports index indicatores the Cemetery of 

St. Anthony as space preserving Catholic culture correlated to economic growth of the city of 

Governador Valadares, Minas Gerais, a cultural heritage under the watch of social memory. 

This is a descriptive research using the technique of field observation based on two types of 

signs: verbal and verbal noes. The field research was conducted in the space of burials, 

cemetery of St. Anthony. Initially made by a recognition of the empirical ground, in terms of 

location  and  layout  of  urban  space  in  Governador  Valadares.  Data  collection  was 

systematized based on two types of signs: the verbal (epigraphy tomb) and the no verbal 

(sculptural and architectural elements). For verbal signs were only observed the burial date, 

recorded in decades, the record confirms a higher occurrence of buildings representative of 

Catholic culture, linked to the economic growth of the city of Governador Valadares. For the 

non-verbal signs, the classification used in signs anthropomorphic (human-like as to the 

form), zoomorphic (the ones that are shaped like animals), phytomorphic (or shaped like a 

plant), signs attached to fire (torches, torches and lamps), or social distinction of nobility 

(Freemasonry) and representations of objects pertaining to the Catholic Christian culture. So, 

when do record the manifestation of processes of social life of the residents of Governador 

Valadares in buildings rag on the graves of the cemetery of St. Anthony can be said to have a 

form of preservation of cultural heritage religious correlated to economic growth this same 

county, a right to memory. 
 

KEYWORD: Cemetery. Religious Heritage. Deposit. Territority. Governador Valadares. 
 
 

 
INTRODUÇÃO 

 

A partir das viagens mercantilistas, por motivos religiosos ou não, diversos grupos 

humanos passaram a sepultar os seus em espaços particulares, denominados cemitérios. A 

palavra cemitério origina-se do latim tardio coemeterium (MÉRITO, 1957, v.5, p.171), 

denominação dada ao local reservado ao enterramento ou inumação das pessoas falecidas. 

Sob o viés histórico da evolução do como lidar-se com os mortos, a fixação desse espaço 

territorial erige-se sob a forma de abrigo eterno na memória dos vivos. Pari passu, os vivos 

ficantes reproduziam cenários ligados à suas religiosidades, por cima da moradia que duraria 

uma eternidade. Foi sob esta forma de se perceber e conviver com o evento morte e a 

consequente necessidade de enterramento dos corpos que os espaços chamados cemitérios se 

sedimentaram. Neste processo, os mortos que anteriormente eram de competência da Igreja, 

com o surgimento e crescimento das cidades, se tornam objetos de processos administrativos 

de Estado, em decorrência de questões sanitaristas. 
 

Na terra Brasis, antiga colônia de Portugal em sua extensão religiosa católica, o Porto 

Dom Manuel, atual cidade de Governador Valadares, tem no cemitério de Santo Antônio um 

patrimônio excepcional para observação e análises. A metodologia para fins da investigação 

proposta  foi  considerar  os  jazigos  como  artefatos  os  quais  reúnem  e  espelham  uma 

diversidade de símbolos da cultura católica, consubstanciada na análise em doutrinas, 

legislações e artigos científicos. O destaque no presente trabalho será dado apenas ao registro 

das representações iconográficas. A pesquisa de campo foi realizada no espaço dos 

enterramentos, Cemitério de Santo Antônio.
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Inicialmente realizou-se um reconhecimento empírico do terreno, em termos de 

localização e de traçado no espaço físico urbanístico de Governador Valadares. A coleta dos 

dados foi sistematizada com base em dois tipos de signos: os verbais (epigrafia tumular) e os 

nãos verbais (elementos escultóricos e arquitetônicos). Para os signos verbais apenas foram 

observados a data do enterramento, contabilizados em décadas, no registro confirmativo de 

uma maior ocorrência das construções representativas da cultura católica, atreladas ao 

crescimento econômico do referido município. Para os signos não verbais, usou-se a 

classificação em signos antropomorfos (semelhantes ao ser humano quanto à forma), 

zoomorfos (os que têm a forma de animal), fitomorfos (em forma de ou semelhante a uma 

planta), signos ligados ao fogo (tochas, tocheiros e lamparinas), de nobreza ou distinção social 

(maçonaria) e representações de objetos pertinentes à cultura cristã católica. 
 

 
 
 

DESENVOLVIMENTO 
 

 
 
 

DIRETIVA HISTÓRICA LEGAL DO TERRITÓRIO CEMITÉRIO 
 

Em Roma, a Tábua X, De Jure Sacro, do Direito Sagrado, expressava em seus dizeres 

nos incisos I, X  e XI, transcritos abaixo, um direcionamento para a territorialização do 

cemitério, por ser ainda latente o costume do enterramento em áreas próximas às resididas. 

Apontava  também  a  preocupação  com  as  questões  de  saúde  pública  na  vedação  à 

possibilidade de se usucapir tais espaços. 
I – Que nenhum morto seja inumado ou queimado na cidade. 
[...] 
X  –  Que  não  se  faça  pira  funerária nem  sepultura a  menos de 
sessenta pés de um edifício a outro, se não houver o consentimento 
do proprietário. 
XI – A sepultura e o seu vestíbulo não são suscetíveis de serem 
adquiridos por usucapião (ALTAVILA, 2000, p.112). 

 

No tocante às crenças romanas sobre o dever de culto aos mortos, essas, com o passar 

do tempo, firmaram-se em regras de condutas. Condutas em considerar um morto um deus. 

Fustel de Coulanges afirma que através do medo ante ao mistério morte o ser humano elevou 

o pensamento ao invisível, erigindo espaço físico e mental em culto àqueles. 
 

Essa religião dos mortos parecia ser a mais antiga existente entre os 

homens. Antes de conceber ou adorar Indra ou Zeus, o  homem 

adorou os mortos; teve medo deles, dirigiu-lhes preces. Parece que é 

essa a origem do sentimento religioso. Foi, talvez, à vista da morte 

que o homem teve pela primeira vez a idéia do sobrenatural, e quis 

confiar em coisas que ultrapassavam a visão dos olhos. A morte foi 

o primeiro mistério; ela colocou o homem no caminho de outros 

mistérios. Elevou seu pensamento do visível para o invisível, do 

passageiro para o eterno, do humano para o divino (FUSTEL DE 

COULANGES, 2006: livro I, cap. II). 

 

O morto tornou-se, apesar de sua impossibilidade de manifestação de vontade, um 

elemento primordial de práticas de ritos funerários, registrando a história de seu tempo no 

testemunho estático da eternidade. Robert Hertz foi um dos primeiros a chamar a atenção para
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o fato de que é conferido ao próprio corpo do morto objeto sobre o qual a atividade coletiva 

irá atuar e se exprimir depois da morte (HERTZ, 1980, p. 90 in MOTTA, 2009). 
 

No século XVII, da era cristã, edificou-se o surgimento do Estado e de conceitos 

inerentes a este, tais como: Governo, Nação e Povo. Este último, elemento humano, 

componente do próprio Estado, se organiza juridicamente e politicamente, elaborando as 

regras de conduta para com a Polis. Foi durante este século que o poder político existente na 

Inglaterra, Alemanha e França, de forma intervencionista estatal, interferiu nas questões de 

saúde das populações, tornando-se modelos, contemplados em diversos Estados ocidentais. 

Na Inglaterra aponta-se o “movimento hospitalista”; na França o saneamento dos espaços das 

cidades (esquadrinhamento) disciplinando a localização de cemitérios e hospitais, citando a 

exemplo a criação do cemitério dos inocentes (figuras 1 e 2 abaixo); na Alemanha exacerba- 

se uma política médica de controle e vigilância das doenças, sob a responsabilidade do 

Estado, junto às regras impositivas de higiene individual para o povo (FILHO, 1985, p.304- 

311). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Implantacao – Séc. XVII Cemitério dos Inocentes 

Fonte: Http://grande-boucherie.chez-alice.fr/Innocents.htm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Cemitério dos Inocentes 

Fonte: www.la-fontaine-ch-thierry.net/ 
 

Em direção oposta, Ariès diz que a separação entre espaço dos vivos e espaço dos 

mortos não é apenas um resultado de um processo de secularização, e sim, uma lenta e 

contínua transformação das atitudes do homem diante do evento morte, por causa da própria 

natureza desta.

http://grande-boucherie.chez-alice.fr/Innocents.htm
http://grande-boucherie.chez-alice.fr/Innocents.htm
http://www.la-fontaine-ch-thierry.net/
http://www.la-fontaine-ch-thierry.net/
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Atendo-nos a Paris, o deslocamento dos cemitérios começara, sem dúvida, no final 

do século XVI [...] mas só aparece realmente no século XVII, para continuar no 

século XVIII. É devido à ampliação das igrejas, tornada necessária pelas novas 

práticas de devoção e da pastoral, em consequência do Concílio de Trento. Essa 

transformação do e principalmente o desprendimento, o pouco cuidado em relação 

aos mortos que a acompanharam, têm um sentido psicológico (ARIÈS, 1982, p. 

347). 

 
Percebe-se como, antes do Concílio de Trento, as funções pastorais do clero eram 

limitadas, salvo a pregação reservada aos monges. A Contra-Reforma aumentou- 

lhes a ação, mas para as novas missões era preciso lugar, que elas tomaram do 

cemitério sem qualquer escrúpulo. Isso explica a criação dos cemitérios do século 

XVII (ARIÈS, 1982, p.349). 

 

Latu sensu, as sociedades ocidentais signatárias pós-modelo intervencionista estatal 

francês,  na  questão  sobre a  guarda dos  mortos,  associaram  de  forma  representativa nas 

construções tumulares, uma forma de extensão da família e da religiosidade professada na 

mantença ao culto da morte, através do ente familiar morto. Tais edificações em cemitérios 

secularizados, monumentais refletem de certa forma, a sociedade da época dos atores sociais. 

Em versões contemporâneas, cemitérios-jardins ou cemitérios verticais são os que refletem a 

sociedade na qual os atores estão inseridos. Em ambas as épocas afixam-se o número da 

sepultura, o nome dos falecidos, a data do nascimento e do falecimento, para as devidas 

identificações nos diversos campos das searas do conhecimento, tornando conectos à vida dos 

vivos os humanos mortos (MOTTA, 2009, p.73-93). 
 

Foi a partir da segunda metade do século XIX, que se notou um crescente interesse por 

parte de algumas famílias em construir o próprio jazigo. Pode-se afirmar ser este um ato de 

posse simbólica dos humanos vivos pelo espaço territorial cemitério, habitação residencial 

dos seres humanos mortos. Trata-se de uma justaposição do grupo familiar no objetivo de 

perpetuar a cadeia geracional; cadeia geracional em uma continuidade equivalente para com a 

unidade residencial da família estabelecida legalmente e, cadeia geracional em perpetuação 

das crenças das religiosidades pertinentes a este mesmo grupo familiar. José João Reis in 

Garcia (2006) nos apresenta o estudo sobre as atitudes diante da morte, durante o século XIX, 

em como o mundo dos mortos e seus ritos criavam símbolos que movimentavam devoções e 

negócios. Desse, destaca-se: 
 

Aquele modelo de morte se baseava na maneira como as personagens do drama 

fúnebre se distribuíam através do espaço e o papel que representavam a partir dos 

seus lugares [...]. Havia uma interação entre o teatro da vida e o teatro da morte: a 

casa estava perto da igreja, ambos faziam parte de uma paróquia, que fazia parte de 

uma cidade. Vivos e mortos faziam companhia uns aos outros nos velórios em casa, 

em seguida atravessavam juntos ruas familiares, os vivos enterravam os mortos em 

templos onde estes haviam sido batizados, tinham casado, confessado, assistido a 

missas e cometidos ações menos devotas – e onde continuariam a encontrar seus 

vivos cada vez que estes viessem fazer essas mesmas coisas, até o encontro final sob 

aquele chão e no além-túmulo (REIS, 1997, p. 141 in GARCIA, 2006).
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A CRISTALIZAÇÃO DO TERRITÓRIO CEMITÉRIO 
 

 
 
 

Os registros históricos escritos sob a égide da chamada era cristã, apontam que aos 

primeiros cristãos foram doados terrenos destinados á sepultura de seus mortos. Seguindo a 

linha histórica dos eventos que circundam a percepção territorial e cultural dos cemitérios, 

pode se apontar ter sido no 2º concilio bracarense, convocado no ano de 563 da era cristã, a 

proibição  expressa em  respeito  dos  sepultamentos dentro  das  igrejas,  mandando que  os 

fizessem em volta de suas paredes exteriores (SILVA, 2006, p.6-7). A foto abaixo traz em sua 

imagem  a  confirmação  dos  sepultamentos  realizados  entorno das  paredes  exteriores  das 

igrejas católicas, Ouro Preto, Minas Gerais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1 Oliveira, Dias. 

Ouro Preto, 2013. 
 

Os cemitérios, contemporaneamente assim nominados, ficavam geralmente longe das 

igrejas, fora dos muros da cidade. Esta afirmação é em parte dedução dos registros os quais 

traduzem que, a partir do séc. XVII, criou-se um sério problema com a falta de espaço para os 

enterramentos nos adros das igrejas (corpo ministerial) ou mesmo nos limites circunscritos à 

esta, para com os corpos dos fiéis. Desta forma, fora dos centros urbanos, distantes das casas e 

igrejas, os mortos encontrariam abrigos nos seus túmulos, no culto da memória e da 

recordação, ante às novas preocupações epidemiológicas atreladas a afirmação do desejo de 

mudar a ordem antiga das coisas. 
 

Vimos que o regime da sepultura não mudou desde o tempo em que 

se enterrava na igreja ou a seu lado, desde que os corpos começaram 

a ser depositados em caixões de madeira ou sem caixão (na 

serapilheira), no lugar dos sarcófagos de pedra. Disso decorria um 

remanejamento constante de cadáveres, de carnes e de ossadas nas 

igrejas de chão desigual e disjunto, e nos cemitérios. O homem de 

hoje compreende imediatamente quantos odores, emanações e 

insalubridades  essas  manipulações  deveriam  acarretar.  Sim,  o 

homem de hoje. É  forçoso reconhecer que o  homem de  outrora 

acomodou-se perfeitamente à situação (ARIÈS, 1982, p.519).
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As fotos 02 e 03 abaixo, 1810, consubstanciam a afirmação acima, bem como traz na 

representação icnográfica a nova ordem das coisas. 
 

 
 

Foto02:Oliveira, Dias 

 
Ouro Preto, 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 03 Oliveira, Dias. 

Ouro Preto, 2013. 

 

Na terra Brasis, então colônia do além mar de Portugal, os alvarás de 27 de Março de 

1805 e de 18 de Outubro de 1806 abordavam esse assunto, os quais ordenavam a construção 

de cemitérios públicos com o objetivo de se pôr termo ao enterramento nas igrejas. Esses 

alvarás delimitavam que o cemitério ficasse a 200 passos de distância das mais próximas 

habitações, com superfície suficiente para um número de sepulturas igual a cinco vezes o 

número anual de óbitos das freguesias, além de espaços suficientes para ruas, jazigos, 

acréscimos  de  população  e  superveniência de  alguma  epidemia.  Considerava  também  o 

cemitério como estabelecimento insalubre de primeira ordem (MIRANDELA, 2011, p.1). 
 

Os cemitérios eram classificados em geral, como de domínio público sacro, situação 

que assegurava a jurisdição eclesiástica sobre as necrópoles. À respeito do território do Brasil 

Império, com fundamentação legal na Constituição Imperial de 1824, pode-se afirmar ser o 

poder soberano da jurisdição eclesiástica da religião católica vigente ostensivamente sobre os
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enterramentos dos cristãos. Esta afirmativa funda-se no artigo quinto daquele documento 

magno: 
 

Art. 5º. A Religião Catholica Apostolica Romana continuará a ser a 

Religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com 

seu culto doméstico, ou particular em casas para isso destinadas, sem 

forma alguma exterior de Templo (BRASIL, 2011). 

 

Sob esta perspectiva e alcance impositivo da Constituição Imperial, através da 

consagração da religião católica como oficial do Estado, por extensão do próprio Poder estatal 

sobre seus súditos, tornava a extensão do terreno sagrado in totum somente para os 

enterramentos católicos. Assim, os enterramentos somente seriam autorizados mediante a 

apresentação de uma declaração paroquial de encomendação do cadáver. Contudo, apesar de 

ser os cemitérios considerados de domínio público, sua destinação exclusiva estratificava 

socialmente a população pelo indicador perverso em ser o catolicismo religião oficial do 

Estado (RODRIGUES, 2008, p.33). Garcia (2006) reproduz nos dizeres abaixo a natureza de 

se ser católico em contrapartida ao evento morte: 
 

[...] Mas a forte estratificação social brasileira determinava dentro da igreja locais 

mais abençoados do  que  outros. Nessa linha de  privilégios estavam os  jazigos 

perpétuos e os enterros na capela-mor, local ainda mais próximo de Deus. Para tudo 

era preciso a licença dos párocos e quase sempre a necessidade de uma contribuição 

financeira [...] (GARCIA, 2006, p. 25) 

 

Destarte, sendo o Brasil um país de natureza católica, fazia-se distinção entre os locais 

destinados ao enterramento dos cristãos católicos e dos cristãos não católicos, bem como dos 

não cristãos. Aos cristãos católicos, pertencia o direito de descanso no solo sacro, chão 

sagrado, onde seriam depositados em restos mortais dentro da circunscrição pertinente ao 

cemitério.  Os  cristãos  não  católicos  ou  nãos  cristãos,  ateus,  agnósticos, professantes de 

religião diferente da estabelecida pelo Estado ou ainda aos que atentassem contra a própria 

vida de forma a interrompê-la (suicidas), eram destinados locais para aterramentos extramuros 

do cemitério sagrado (entorno territorial). 
 

Em 1835, através do Decreto Imperial de 21 de Setembro, sendo que pela natureza da 

espécie normativa nascia com força impositiva de lei, iniciou-se a criação dos cemitérios 

públicos obedecendo a todos os ditames legais. Este decreto foi referendado por Rodrigo da 

Fonseca Magalhães, fidalgo cavaleiro da Casa Real, mandando que se estabelecessem 

cemitérios públicos em todas as povoações do País e cominou penas graves ao pároco ou 

qualquer eclesiástico beneficiado que consentisse enterramentos dentro dos templos. Pode-se 

afirmar que, essas proibições de inumações nos templos (dentro e/ou entorno), marca o 

começo de preocupações com a higiene e saúde pública brasileira. Em 16 de dezembro de 

1890, instruções normativas foram baixadas em Circular, oriundas do Ministério do Reino, as 

quais dispunham de normas embasadoras, abordando o isolamento dos cemitérios, 

encercamento por muros altos, utilização das águas que eles podem influenciar, entre outros. 

Estas instruções vigeram durante 70 anos, até os idos de 1960, fazendo-se imperativo por 

reconhecer, ante ao longo tempo de sua vigência, a atualidade de suas prescrições 

(MIRANDELA, 2011, p.1-2). 
 

Destarte, com o advento de um corpo legal específico para com este assunto e a 

laicização do Estado brasileiro, os cemitérios passaram a ser local de enterramentos, 

independentemente de  questões  pertinentes  ao  campo  das  religiosidades. Tonaram-se  de
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caráter  secular,  administrados  pela  autoridade  do  executivo,  em   correspondência  às 

competências repartidas e à circunscrição do solo pactuado entre as esferas federativas. 
 

HISTÓRICO   DO   CEMITÉRIO   DE   SANTO   ANTONIO   DE   GOVERNADOR 

VALADARES 
 

A história desse município faz-se grafar, desde a primeira exploração do Vale do Rio 

Doce,  nos  idos  de  1573.  Na  ocasião,  Sebastião  Fernandes  Tourinho  adentrou  por  esse 

território até alcançar a foz/barra do Suaçuí Grande, com a finalidade de descobrir ouro e 

pedras preciosas. As lendas que fizeram parte da construção histórica no objetivo do 

enriquecimento rápido serão deixadas à parte. Importa aqui a construção de um território que 

teve várias denominações refletindo momentos específicos de sua história. De Porto Dom 

Manuel (1808), passou para Distrito do Município de Peçanha, tornando-se Santo Antônio de 

Figueiras em 1884, depois Figueira em 1937 e, finalmente, tornou-se Governador Valadares 

em 1938 (ESPINDOLA, 2005). 
 

Não foi encontrado registro histórico do qual se possa datar com precisão sobre a 

construção do cemitério municipal de Governador Valadares. Tem-se relatos orais de que uma 

sepultura foi encontrada em 1924 e que, a partir de então, outras sepulturas foram abertas ao 

redor, no local aonde se fixaria o atual cemitério de Santo Antônio. Pode-se afirmar que a 

propriedade territorial pertencia à família de Euzébio Cabral. Após desmembramento destas 

terras e de parte daquela adquirida pela família Braga, o terreno foi transformado em chácara, 

passando para a municipalidade nos idos de 1910. 
 

Conforme o Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2011), Governador Valadares 

apresentou  uma  população  de  vivos  entorno  de  264  mil  habitantes.  A  área  da  unidade 

territorial do município é de 2.342.316 Km².  O Cemitério de Santo Antônio, o primeiro a se 

fazer constar nos registros oficiais da municipalidade, possui uma área em torno de cinco mil 

metros quadrados intramuros. Divide-se em nove quadras, as quais são identificadas por letras 

(A, B, C, D, E, F, G, H e I). Imbricado na malha urbana de Governador Valadares, também o 

é, uma consequência do processo de secularização, entendido como o processo pelo qual a 

religião deixa de  ser  o  pilar cultural e  agregador dos viventes das  polis, transferindo a 

sustentação deste pilar cultural para a própria sociedade jurídica e politicamente organizada. 

Organização jurídica e política em pactos erigidos nos interesses do Estado/sociedade em 

regência por e  aos  administrados, seres  viventes nas  polis. Este  processo produziu uma 

emancipação da tutela da igreja, estabelecendo bases sólidas para o chamado Estado moderno 

organizado, burocrático e investigativo nas questões populacionais em diversos campos dos 

conhecimentos. 
 

A civilização antiga honrava o culto, o túmulo (cemitério), os mártires. A moderna, o 

faz em relação a história ali insculpida em seus signos. Neste sentido, o escritor francês Ariés, 

nos apresenta ser no século XIX a  reabilitação da presença do cemitério na topografia. 

Imbricados ou  não nas  malhas  urbanas das  cidades ocidentais, estes  seriam  reflexos de 

alterações culturais pertinentes e diretas às formas de como se vê e percebe o espaço territorial 

do entorno circundante. 
 

Ora, a partir do início do século XIX, o cemitério volta à topografia. Uma vista 

panorâmica das cidades e mesmo dos campos deixa hoje ver nas malhas dos tecidos 

urbanos manchas vazias, mais ou menos verdes, imensas necrópoles das grandes 

cidades, pequenos cemitério das aldeias, por vezes em torno da igreja, muitas vezes 

fora da aglomeração. Sem dúvida, o cemitério de hoje não é mais a reprodução
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subterrânea do mundo dos vivos que era na Antiguidade, mas sentimos bem que ele 

tem um sentido. A paisagem medieval e moderna organizou-se em torno dos 

campanários. A paisagem urbanizada do século XIX e do início do século XX tentou 

dar ao cemitério ou aos monumentos funerários o papel preenchido anteriormente 

pelo campanário. O Cemitério foi (e é ainda?) o sinal de uma cultura (ARIÈS, 1982, 

p.519). 

 

A civilização contemporânea repensa este espaço em questões ecológicas atreladas ao 

meio ambiente e questões sanitárias, apesar de ostentar modelo de um espaço fechado 

(pequeno feudo), espaço territorial intramuros dos mortos. 
 

CEMITÉRIO DE SANTO ANTÔNIO: IDENTIDADE CATÓLICA 
 

No Cemitério de Santo Antônio de Governador Valadares existem jazigos que são 

pequenas edificações destinadas ao sepultamento de várias pessoas, em geral, pertencentes a 

uma mesma família. O Cemitério foi, durante seus idos iniciais, incólumes pela Igreja Matriz 

de Santo Antônio, cuja extensão da fé católica se faz perceber nos signos ostentados sobre as 

lápides. Por ser o município integrante de um país cuja colônia mãe é católica e, de certa 

forma não ter tradição em mártires das questões sacro santas, busca na proximidade física dos 

signos antropomorfos, zoomorfos e outros da simbologia da crença cristã católica a 

proximidade entre alma do ser outrora vivo com os seres divinos do reino celestial. Neste 

sentido aponta-se: 
 

A igreja representava uma espécie de portal do Paraíso. Ao mesmo tempo era o 

lugar perfeito e desejável para se aguardar a ressurreição no dia do Juízo Final, uma 

concepção amplamente difundida no mundo católico desde a Idade Média (REIS, 

1997, p.124 in GARCIA, 2006). 

 

Conforme dados da administração do cemitério municipal de Santo Antonio, estima-se 

que,  desde  seu  surgimento,  ocorreram  em  torno  vinte  e  nove  mil  enterramentos.  Esta 

estimativa engloba enterramentos sem os devidos apontamentos, enterramentos cujos 

familiares não foram localizados e enterramentos identificados em conformidade ao padrão 

legal estabelecido. Neste sentido, vale apontar a existência de um jazigo cuja data insculpida 

no mármore diz ter ocorrido o óbito em 1924. Somente na década de 1980, ante a necessidade 

de se fazer registrar a história, é que escriturou-se a partir de fichas cadastrais fornecidas pela 

antiga  Fundação  de  Serviços  e  Obras  (FUSOBRAS),  atual  Secretaria  Municipal  de 

Assistência Social (SMAS), um levantamento cadastral que se mantém atualizado. Os 

primeiros foram preenchidos de forma a identificar o jazigo em perspectiva de existência e 

localização, sendo realizado, após a identificação, a devida escrituração pertinente a este 

espaço tumular. Após levantamento, pode-se apontar a criação e existência de um Livro de 

Registro de Perpetuidade (livro dos proprietários dos jazigos), datado com a aquisição 

territorial de propriedade mais antiga referente ao ano de 1948, com os devidos assentos no 

Cartório  de  Registro  de  Imóveis.  Também  se  pode  apontar  neste  trabalho  a  criação  e 

existência de um Livro de Registro de Óbitos, com as devidas anotações das ocorrências 

destes, conseguindo o feito regulatório, a partir do ano de 1965. Por serem os jazigos de 

natureza perpétua e não mais existindo a possibilidade de novas aquisições de perpetuidade, 

os enterramentos ficam adstritos aos entes familiares da propriedade originária.
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Foto 4: Vista da entrada frontal do Cemitério Santo Antônio. 

Fonte: Oliveira et. al., 2012 

 
Apesar da latente necessidade de conservação da maioria dos jazigos, percebem-se a 

diversidade de mármores, acabamentos arredondados (carneiros), polidos em quinas de 

diferentes extremidades. Convém registrar a existência de grande número de jazigos sem 

qualquer identificação; ora pela não mais existência dos dizeres, ora pelo desgaste ocorrido no 

revestimento rude ali deixado. Apesar do ocaso, o cemitério de Santo Antônio é um elemento 

da paisagem urbana valadarense, vez ou outra, transformada em ponto de atração turística. 

Neste sentido Garcia (2006, p.23) colabora: “O paisagismo, nesse momento aceito e 

recomendado, transforma o aspecto desses cemitérios que adquirem o status de “parques” a 

serem visitados pelos familiares.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotos 5, fonte: Oliveira et. al., 2012 

O primeiro jazigo de construção e acabamento em mármore branco, oriundo da Itália, 

data de 1929. Na foto 3 pode-se identificar símbolos da cultura da fé católica em todos os 

entorno inferiores da lápide: entalhes de coroa de flores com visíveis espinhos em recordação 

ao sofrimento de Jesus; âncora representando a salvação da alma que alcancou o bom porto; 

castiçal com a presença da hóstia consagrada em devido respeito aos ritos sacramentais da 

Santa Missa; Sagrado Coração que sintetiza a história da salvação e paixão de Jesus, 

significando também a possibilidade de ressurreição; Cruz que representa em diversas 

sociedades a interseção do plano material e do transcendental em seus eixos perpendiculares 

sobre ramos de palmas; flor copo de leite, cujo significado analógico nos diz ser o alimento da 

alma. A imagem feminina “à cabeceira” vem sustentada por um pergaminho tendo acima de 

sua cabeça uma cruz com a imagem do Jesus crucificado. A vestimenta da imagem traz nas 

bordas relevo cujo bordado busca proximidade ás veste das madonas pintadas por época da
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Idade Média. Taças estilizadas em sulcos romanos e vasos para flores guarnecem as 

extremidades. Na tampa frontal, os dizeres entalhados em escrita rococó demonstram o poder 

econômico de seus donos no tempo em vida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos 6, fonte: Oliveira et. al., 2012 

Existe um pequeno jazigo de estrutura muito antiga no Cemitério de Santo Antônio 

que permite ser chamada a atenção (fotos 4). Construção em alvenaria do tipo adobe, lombada 

em semicírculo na parte superior, pintada de branco.  Simples e reforçada por um acabamento 

de cimento recém-pintada.   Esboça um oratório fazendo constar na parte superior uma cruz 

de madeira.   Portinhola de vidro com fechadura contendo em seu interior foto com moldura 

do falecido, por época de sua primeira comunhão. Fotografia esmaecida, mas persistente em 

retratar um tempo de convívio entre os familiares. A posição de se estar ajoelhado e com o 

terço/rosário pendendo das mãos, afirma o respeito ao momento dogmático. Ao lado da foto 

emoldurada, faz-se presente o terço com as contas já castigadas pelo tempo. Dos lados do 

Oratório, a imagem da metade de um cálice em alusão ao sangue de Cristo como na última 

ceia a caminho da moradia com Deus. Vasos com areia para a colocação de flores se fazem 

presentes, guarnecendo os cantos do jazigo. A década do enterramento situa-se entre os anos 

50 e 60.  Localiza-se entre as quadras C e D do cemitério de Santo Antônio. Esse jazigo se 

revela como uma representação fiel da consagração do solo sagrado como extensão da Igreja 

Católica para com seus fiéis em estado de morte, eternamente sob os cuidados de familiares. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos 7, fonte: Oliveira et. al., 2012 

Neste contorno, existe também, um jazigo nas quadras iniciais do Cemitério de Santo 

Antônio sobre o qual paira questionamentos permanecem sem respostas. Não existe 

identificação temporal, oficial e ou legal a respeito da lápide. Uma estrutura que recorda um 

navio possui forma diferenciada das outras, mais antigas, existentes no cemitério. Faz-se 

construção em  alvenaria, tijolos maciços tipo adobe, padrão século XIX. Possui a parte
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superior em declive como local de exposição dos dizeres a quem pertencia, bem como as 

datas correspondentes ao nascimento e morte, porém não mais constantes. Possui ainda duas 

torres interligadas por correntes. Percebe-se a imponência da construção ante a comparação 

com outras existentes, em seus limites e estruturas, apesar de serem de mesmo material 

alvanel. Registra-se na foto abaixo: 
 

Foto 8, fonte: Oliveira et. al., 2012 
Os signos antropomorfos, semelhantes ao ser humano quanto à forma, estão presentes 

na maioria dos jazigos. Estes se consubstanciam na alusão, desde a  devoção à Sagrada 

Família até os Santos da Igreja Católica (fotos 6). Ainda na lapela dos signos antropomorfos, 

as imagens do Cristo de corpo inteiro, ajoelhado ou no pastoreio com bastão alado e ovelhas 

destacam  em  mármores  pretos, extremamente  polidos. A  imagem  do  “Bom  Pastor” é  a 

representação de Cristo como o dedicado pastor de suas ovelhas, o que por certo cuidaria de 

um ali existente. Os signos zoomorfos, os que têm a forma de animal, também se fazem 

presentes no Cemitério de Santo Antônio, podendo-se apontar em maior número de carneiros 

e pombos. Estes são animais referentes a passagens bondosas e dignas na cultura católica. Os 

signos fitomorfos, em forma de ou semelhante a uma planta, também se fazem presentes em 

diversas guirlandas de flores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos 9, fonte: Oliveira et. al., 2012 
 

Os signos ligados ao fogo revelam-se em imagens de tochas, presentes aos cantos 

superiores dos jazigos.     Signos de Nobreza ou Distinção Social se faz presente em um 

mausoléu Maçônico (fotos 7), em molduras esparsas, estilo clássico, acompanhado de 

correntes em retratos emoldurados pelo bronze que cisma resistir às intempéries do tempo e 

do acaso.
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Fotos 10, fonte: Oliveira et. al 
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A cruz estampa a maioria dos jazigos. A Bíblia também se faz enfeite. Em meio aos 

dizeres, retratos dos corpos depositados fazem a grafia iconográfica dos familiares em ordem 

de enterramentos. Registra-se também, dentre múltiplos dizeres de saudades dos familiares, 

citações bíblicas. Nos espaços existentes sobre estes jazigos, em geral nos cantos superiores, 

pode-se afirmar existir ou terem existido vasos com a boca voltada para o céu, na espera das 

flores.  Colunas  de  mármore  lisas,  arredondadas ou  retangulares, vez  ou  outra  se  fazem 

presente. Alguns jazigos apresentam junto á imagem do Cristo no pastoreio ou de joelhos, um 

portão ou uma espécie de porta alusiva á passagem para uma vida nova. 
 
CONCLUSÃO 

 

O culto aos mortos, transformado em culto aos antepassados, em homenagem à 

memória destes, arrasta e realça aspectos sociais vividos nas construções marmorizadas sobre 

os jazigos, como uma forma de preservação do patrimônio histórico-cultural-religioso, 

correlacionado  ao  crescimento  econômico  do  município  de  Governador  Valadares.  De 

natureza católica, o  cemitério de Santo Antônio nos apresenta, a partir de seu adro, os 

enterramentos correspondentes aos párocos falecidos e aos fundadores da cidade. Em posição 

intermediária, restos mortais de munícipes não menos importantes foram espojados em 

conformidade às aquisições tumulares. Ao final estabelecem-se jazigos de negros, maçônicos 

e outros. Os signos antropomorfos são a maioria. A simbologia católica constante abarca, 

desde a devoção dos Santos, correspondente ao eixo familiar a qual pertencia o morto, até 

simples cruzes de madeira, mármore sem muitas definições de aparo e bisotê de bordas. 

Flores, correntes, vasos, tocheiros, entre outros, se amontoam nas disposições caóticas dos 

jazigos em uma controversa disposição harmônica da não existência de lide entre os seus 

“habitantes”. Por sua vez, enquanto sitio arqueológico, o cemitério de Santo Antônio se 

constitui em  um patrimônio excepcional para observação e  análise a  partir da dinâmica 

realizada pelos atores sociais vivos, na justaposição dos territórios dos vivos e dos mortos, na 

preservação da memória cultural, religiosa e econômica. 
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Resumo 
 

O presente artigo pretende examinar a proteção do patrimônio cultural, especialmente o 

instituto do Tombamento regulamentado por meio do Decreto-Lei n.º 25 de 30 de novembro 

de 1937 de âmbito nacional, consoante a distribuição de competências contida na Constituição 

Federal de 1988 entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem como 

diante do art. 216 da Carta Magna, que em seu parágrafo 1º designa o poder público em 

colaboração com a comunidade à missão de promover a proteção do patrimônio cultural. 

Analisando-se o conceito de patrimônio cultural tanto no Decreto-Lei como na Lei Maior, 

passa-se ao estudo da autonomia e das competências dos entes asseverando os parâmetros a 

serem utilizados no estudo. Por meio da verificação de normas gerais contidas no Decreto-Lei 

n.º  25/37,  com  sustentáculo  na  teoria  da  aplicabilidade  das  normas,  na  interpretação 

sistemática e teleológica, bem como nos princípios da unidade da constituição, do pluralismo 

cultural e da participação popular, é traçada a competência suplementar e os limites dos entes 

federados, bem como a possibilidade de aplicação por esses entes do Decreto-Lei, na 

concretização da proteção do patrimônio cultural por meio do tombamento, esclarecendo o 

papel do Conselho Consultivo durante o processo de Tombamento, bem como verificando a 

sua possibilidade de cancelamento. 

 
Palavras-chaves: Patrimônio cultural; Tombamento; Competência concorrente; 

Abstract 

This article seeks to examine the protection of cultural heritage, especially the institution of 

Tipping regulated by Decree-Law no. No. 25 November 30, 1937 nationwide, according to 

the distribution of powers contained in the Constitution of 1988 between the Federal, State, 

Federal District and municipalities, as well as on art. 216 of the Constitution, which in its 

paragraph 1 means the government in collaboration with the community to the mission of 

promoting the protection of cultural heritage. Analyzing the concept of cultural heritage both 

in the Decree-Law as the highest law, goes to the study of autonomy and competence of 

entities asserting the parameters to be used in the study. Through the verification of standards 

contained in Decree-Law n. º 25/37, with the mainstay of the applicability of the theory, 

systematic and teleological interpretation, as well as the principles of unity of constitution, 

cultural pluralism and popular participation , is drawn further competence and the limits of 

federal entities, as well as the possibility of applying for these entities to Decree-Law, in 

pursuit of protection of cultural heritage through tipping, clarifying the role of the Advisory 

Board during tipping as well as checking their possibility of cancellation. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
 

Cabendo ao Estado, com a colaboração da comunidade, a promoção e a proteção do 

patrimônio cultural, a Constituição Federal elencou instrumentos para a efetivação dessa 

proteção. Ampliando o conceito do seja patrimônio cultural, a Carta Magna também delegou 

aos entes federados competências para o desenvolvimento da proteção do patrimônio cultural. 
 

Analisando  o   instituto  do   Tombamento,  verifica-se  que   o   diploma   legal   que 

regulamenta este instituto é o Decreto-Lei n.º 25 de 30 de novembro de 1937. A verificação 

de sua eficácia diante da Constituição Brasileira de 1988 e como devem ser pautadas as ações 

dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios é necessária para que, entendo o referido 

diploma, possam, os entes federados, cumprir seus papeis concretizando o disposto no 

parágrafo 1º do art. 216 da CF. 
 

Inicialmente, verifica-se o conceito de patrimônio cultural, já que tanto o DL 25/37, 

como  a  Constituição, trazem  conceitos. Momento em  que  se  averigua a  autonomia e  a 

competência  legislativa  de  cada  ente  conforme  traçado  pela  Lei  Maior.  Impõe-se  ainda 

destacar os parâmetros utilizados para a análise do DL 25/37. 
 

Por conseguinte, debruçando-se sobre o os dispositivos elencados no decreto-lei, 

verifica-se o seu conteúdo com a intenção de determinar a sua aplicação e os limites 

legislativos dos entes federados. Impõe destacar a competência suplementar dos Municípios e 

a possibilidade de adoção do decreto-lei como norma regulamentadora por estes entes, 

verificando os elementos necessários para tanto. 
 

Por fim, destaca-se o possível conflito de normas e como se deva resolver tal problema, 

asseverando ainda pontos de crucial importância no processo do tombamento, como o papel 

do Conselho Consultivo e a possibilidade de cancelamento do tombamento, 
 

Por meio de uma pesquisa bibliográfica, com auxilio da jurisprudência nacional e a 

legislação extravagante dos Estados e Municípios, se norteia o estudo, com o fito de propiciar 

o debate sobre o tema, além de asseverar a importância da discussão para a efetivação da 

proteção do patrimônio cultural. 
 

 
 

1. PATRIMONIO CULTURAL E TOMBAMENTO 
 

 
 

A proteção do patrimônio cultural brasileiro teve grande ampliação com a promulgação 

da Constituição de 1988. O parágrafo 1º do art. 215 da Carta Magna especificou formas de 

proteção, mas não se prendeu a expor um rol taxativo. Ciente da importância do tema, e de 

como as reflexões da sociedade deve ser incorporada ao direito, o legislador constituinte 

originário possibilitou “outras formas de acautelamento e preservação” dando margem à 

diversificação dos instrumentos para a proteção do patrimônio cultural. Não deve se esquecer, 

também, da ampliação do próprio conceito do que seja patrimônio cultural elencado no caput 

do dispositivo supracitado. 
 

Outrossim, a importância e a tradicional utilização do instituto do tombamento para a 

proteção do patrimônio cultural, especialmente do patrimônio de natureza material, fazem 

deste instrumento a forma mais robusta de efetivação da proteção. Ademais, o tombamento ao 

incidir sobre o direito de propriedade do bem material possibilita um controle amplo de 
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preservação da memória e da história, pois abarca uma gama de situações que visam a 

expansão, pelo tempo, da cultura e da historia da sociedade brasileira.



 

 

 
 

 
Ocorre que o presente instrumento é regulado, essencialmente, por uma única norma: o 

Decreto-Lei n.º 25 de 30 de novembro de 1937. Apesar da intitulação de Decreto-Lei, a 

norma, vigente, diga-se de passagem, teve uma elaboração nos termos do processo legislativo 

que possibilitava um debate sobre o tema, principalmente pelo visível conflito entre o direito 

de propriedade e a proteção do patrimônio cultural. Sem por menores, a Constituição Federal 

de 1988 recepcionou o citado dispositivo, apesar de que não fora ainda questionado junto ao 

Supremo Tribunal Federal sua constitucionalidade, fato aqui indiferente. 
 

A importante ampliação da Constituição Federal dos instrumentos para a proteção do 

patrimônio cultural em nada contribui se não houver por parte de todos os entes da Federação, 

inclusive da própria comunidade como acusa a Lei Maior, um esforço para tornar realidade 

esta proteção, que de fato já ocorre satisfatoriamente em muitos estados e municípios, mas, 

em sua grande maioria, ainda não ocorre. 
 

Porém a União somente pode tombar algum bem móvel ou imóvel quando o mesmo 

revestir caráter de interesse público da nação. Assim poder-se-ia creditar que muito do que foi 

construído e cravado no seio de uma comunidade, de uma pequena cidade do sul do Piauí, 

está fadado ao esquecimento pela sua deteriorização ou por conta de uma monstruosidade 

qualquer introduzida pelo capitalismo em sua incansável missão de dispor livremente da 

propriedade como entender o egoísta interesse privado. 
 

Antes de tudo, entender o que possa ser patrimônio cultural é necessário não só como 

delimitação do campo de aplicação dos instrumentos de proteção, mas para, ciente da sua 

estrutura, possibilitar maior eficácia jurídica aos instrumentos de proteção desse patrimônio. 
 

Vale dizer: o patrimônio cultural brasileiro – modo de preservar os valores das 

tradições, da experiência histórica e da inventividade artística – compreende o 

patrimônio cultural nacional, integrado pelos bens de interesse nacional, o 

patrimônio cultural estadual (de cada Estado), integrado pelos bens culturais de 

interesse  apenas  do  Estado  interessado,  o  patrimônio  cultural  municipal,  de 

interesse de cada Município que o tenha formado. (Grifo do autor) (SILVA, 2001, 

p. 101) 
 

É importante frisar que patrimônio cultural é termo de maior abrangência sobre os atos 

de identificação da cultura, abarcando desde a elitizada cultura erudita até a cultura das 

grandes massas, passando pelas marcas de identidade cultural dos grupos sociais minoritários. 

Nesse  contexto,  assevera-se  que  o  maior  interesse,  pressupõe-se,  na  preservação  do 

patrimônio cultural é da própria comunidade, entendida no seu conjunto plural uníssona de 

indivíduos das mais variadas origens e de diferentes formações culturais. 
 

Ademais, a partir do interesse na preservação cultural, neste ponto sendo destacada a 

finalidade da proteção do patrimônio cultural, pode-se atribuir a cada ente federado sua 

responsabilidade e sua competência para dirimir aspectos normativos a despeito dos 

instrumentos para efetivar essa proteção. No caso do presente estudo, o tombamento tem sido 

o instrumento de maior escala na utilização para atribuir efeitos a determinados bens para sua 

preservação. 
 

O tombamento, como já ressaltado, possui regramento normativo atribuído pelo Dec. 

Lei 25/1937. Em análise sobre as mudanças da sociedade, e em decorrência do surgimento de 

novas constituições pelo passar dos anos, poder-se-ia suscitar que tal  regramento estaria 

defasado e seria inconstitucional. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se, 

formando um leading case sobre o referido diploma. 
 

Mas,  por  maioria de  votos,  entendeu-se ser  constitucional esse  diploma legal, 

porque,  na  opinião  da  maioria  dos  ministros,  a  Constituição  de  1934  teria 

inaugurado um novo conceito de propriedade. O direito absoluto de propriedade, 

consagrado na Constituição de 1891, não mais coadunava com a realidade daquela



 

 

 
 

 
época. A Constituição de 1937, ademais, teria permitido que a própria lei ordinária 

pudesse limitar o conteúdo do direito de propriedade para atender o interesse social. 

O Min. Castro Meira, inclusive, sustentou que essas limitações relativas ao 

tombamento eram decorrência da função social da propriedade. (TOMASEVICIUS 

FILHO, 2004, p. 240-241) 
 

Superado esse percalço, outro existente é a viabilidade normativa do dec. Lei 25/37. 

Não restam dúvidas de sua efetividade federal, abrangendo todo o território nacional, mas no 

tocante a aplicabilidade perante Estado e Municípios a nevoa existente ainda causa celeumas 

jurídicas. 
 

 
 

1.1 – AUTONOMIA E COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 
 

 
 

Analisando o conteúdo constitucional, o destaque aqui será dirigido aos entes da 

federação, em especial estados e municípios, no tocante a efetivação do instituto do 

tombamento no âmbito da competência dos entes federados, e conforme a autonomia 

constitucional possibilita. Para tanto serão necessários inicialmente aportes a nível normativo 

e  teórico  que  possibilitem  a  formação  de  premissas  basilares  das  considerações que  se 

seguirão. 
 

A organização dos entes da República Brasileira adotou a lição americana do 

federalismo, onde a soberania pertence ao Estado Federal, no caso a República Federativa do 

Brasil, e dentro do círculo de competências traçadas por ela, os Estados membros exercem sua 

autonomia. A soberania do Estado Federal existente tanto no âmbito externo, como nas 

relações internacionais com outros Estados, quanto no âmbito interno, de poder pleno de 

imposição aos seus súditos, uma relação de submissão. Assim os Estados-membros não são 

soberanos, pois o Estado Federal o é, porém aqueles são autônomos. 
 

A autonomia importa, necessariamente, descentralização do poder. Essa 

descentralização é não apenas administrativa, como também, política. Os Estados- 

membros não apenas podem, por suas próprias autoridades, executar leis, como 

também é-lhes reconhecido elaborá-las. Isso resulta em que se perceba no Estado 

Federal uma dúplice esfera de poder normativo sobre um mesmo território; sobre 

um mesmo território e sobre as pessoas que nele se encontram, há a incidência de 

duas ordens legais: a da União e a do Estado-membro. (MENDES; COELHO; 

BRANCO, 2010, p. 930) 
 

Dentre os entes federados, o Distrito-Federal não pode ser considerado como Estado- 

membro pela particularidade de que em algumas competências legislativas ter tratamento 

diferenciado na Carta Magna, porém, no que pese ao plano de fundo do estudo, patrimônio 

cultural, suas condições são as mesmas haja vistas ambos dotarem de autonomia legislativa, 

administrativa e política. A despeito dos Territórios, mesmo que inexistentes hodiernamente, 

estes carecem de descentralização sendo submissos aos ditames do Estado Federal. 
 

Assim, deve ser destacado a quem compete a proteção do patrimônio cultural. Para 

tanto averiguando a Carta Manga denota-se em seu art. 23, inciso III que: “É competência 

comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: III – proteger os 

documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos as 

paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;”. Não obstante a isso, é importantíssimo 

ressaltar que o art. 216, §1º da CF expõe a necessária colaboração da comunidade na proteção 

do patrimônio cultural. 
 

No plano da competência legislativa, frisando o art. 24, VII da CF obtém-se que: 

“Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: VII –



 

 

 
 

 
proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;”. Deve-se lembrar 

aqui que “§1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a 

estabelecer normas gerais” e que “§2º - A competência da União para legislar sobre normas 

gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.” 
 

Com relação à competência legislativa concorrente em matéria de patrimônio 

cultual, vale observar que cabe à União a expedição de normas gerais e, aos Estados 

e ao Distrito Federal a expedição de normas suplementares ou, na hipótese de 

ausência das normas gerais, exercer competência legislativa plena até a entrada em 

vigor das normas emitidas pela União, quando ocorrerá a suspensão da eficácia das 

normas emitidas pelos Estados e Distrito Federal, no que for contrário. 

(RODRIGUES, 2008, p. 132) 
 

De particular interesse, e questionamentos, os municípios são claramente autônomos 

politicamente  e  administrativamente, já  que  possuem  tais  competências  especificadas  na 

Constituição. Contudo a quem afirme que por ausência de participação na vontade do Estado 

Federal, especialmente nas Cortes Legislativas Federais, Câmara e Senado, e pela ausência de 

Poder Judiciário próprio, como ocorre ao Poder Judiciário Estadual, teriam uma autonomia 

mais comedida, limitada. 
 

Denote-se que  no  dispositivo sobre a  competência  para  legislar  sobre  proteção  ao 

patrimônio cultural os Municípios não foi abarcado pela Carta Mãe, o que, a priori, induziria 

a um entendimento de que não cabe aos Municípios legislar sobre a proteção do patrimônio 

cultural. 
 

Fazendo uma interpretação sistemática teleológica dos dispositivos apreciados figura a 

indagação: como o Município criará mecanismos para proteger o patrimônio cultural, se não 

lhe foi designada tal competência? 
 

Ademais, ainda nesta mesma seara, a Constituição traz em seu art.30, inciso IX: 

“Compete aos Municípios: IX – promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, 

observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e a estadual.” Tal dispositivo só altiva 

mais ainda a indagação feita, já que se poderia aduzir inconstitucionalidade de lei municipal 

por ausência de competência para legislar sobre tal matéria. 
 

Não parece adequado entendimento da ausência de competência legislativa dos 

Municípios a despeito da proteção do patrimônio cultural em frente ao Legislador 

Constitucional Originário. O conceito de patrimônio cultural abarca toda forma de identidade 

da sociedade de seus grupos, de sua história. Não há, entendo-se pela ausência de autonomia, 

interesse do Legislador Constitucional pela proteção do patrimônio cultural, posto que se não 

é possível criar mecanismo de proteção, como poderá o município cumprir seu papel de 

protetor autorizado no art. 24, VII da CF? 
 

A equivocada leitura da ausência de competência legislativa municipal sobre proteção 

do patrimônio cultural emerge de um desapego a manutenção da unicidade constitucional. 

Outrossim, o art. 30, I da CF expõe a competência municipal para: “I – legislar sobre assuntos 

de interesse local;”. Não restam dúvidas sobre a autonomia municipal legislativa sobre 

proteção do patrimônio cultural. 
 

Os Municípios, como se vê do caput do art. 24, não estão contemplados nas regras 

de competência legislativa concorrente. Mas eles, a rigor, não estão fora 

inteiramente desse contexto, porque a eles é prevista a competência para a proteção 

da cultura, como vimos acima. Ora, tendo em vista isso e mais as normas de 

distribuição de competência a eles no art. 30, vamos ver que lhes resta área de 

competência  concorrente.  A  eles  cabe  legislar  suplementarmente  à  legislação 

federal e estadual no que couber (art. 30, II), vale dizer, naquilo em que se dá a eles 

possibilidade de atuar; esse aspecto está consignado no mesmo art. 30, IX, onde se



 

 

 
 

 
lhes dá a competência para promover a fiscalização do patrimônio histórico-cultural 

local, observadas a legislação e a ação fiscalizadora federais e estaduais. Aí está: se 

se reconhece a existência de um patrimônio cultural local, que só pode ser 

patrimônio  cultural  municipal,  então  é  que  por  essa  via,  se  lhes  outorga 

competência legislativa para normatizar sobre tal patrimônio. (SILVA, 2001, p. 43- 

44) 
 

O entendimento sobre a competência municipal para legislar sobre patrimônio cultural 

se fortalece mais ainda, como exposto por José Afonso da Silva (2001), diante da ausência de 

norma estadual sobre o assunto ou mesmo para sanar omissões com a existência desta, já que 

o art. 30, II da CF possibilita a ação suplementar do município, em acordo com a legislação 

estadual e federal no que couber. Ademais, com a vigência do Estatuto da Cidade, Lei 

10.257/2001 que expõe o tombamento como ferramenta para o planejamento urbanístico, o 

reforço à sua competência é evidente. 
 

Ao se referir a este conjunto de competências que se materializam sobre o mesmo 

objeto – a cidade -, Maria Sylvia Di Pietro afirma: “Por esta razão, (...) os sujeitos 

gestores da urbanística não são só as autoridades públicas habilitadas a programar e 

controlar as transformações do território; existem, ao lado da disciplina urbanística, 

outras disciplinas normativas setoriais, voltadas para a tutela de interesses 

específicos, como paisagens, bens culturais, segurança sísmica etc., que habilitam 

vários sujeitos a intervir. Realiza-se, portanto, um sistema complexo de tutela, em 

que cada poder público atua de forma autônoma com vistas à proteção daquele 

específico interesse que  lhe  é  atribuído”. É  necessário, portanto, aprofundar a 

compreensão jurídica de como compatibilizar tais competências “autônomas” na 

sua origem, como se referiu a jurista, com um funcionamento administrativo 

sincrônico e  harmônico dos entes da Federação. (Grifo do autor) (RABELLO, 

2010, p. 41) 
 

Neste aspecto, supera-se qualquer dúvida sobre questionamentos sobre a competência e 

autonomia municipal no que concerne a  proteção do patrimônio cultural. A  par de  tais 

considerações,  emergindo  para  o  debate  em  apreço,  restaria  precisar  o  comportamento 

jurídico do Dec. Lei. 25/1937, já que é uma norma editada pelo Estado Federal. 
 

No que pese os ditames da norma, observa-se que a mesma é possuidora de uma carga 

normativa geral, como já esperado, mas ao mesmo tempo possui elementos de caráter 

normativo especifico. De certo, então, é analisar os dispositivos do referido decreto lei, que 

diga-se de passagem, foi recepcionado como lei ordinária, para determinar o limite da 

autonomia legislativa dos entes federados. 
 

Contudo, ainda com finalidade de melhor fundar as bases norteadores do estudo, é 

importante mesmo diante das  disposições constitucionais sobre a  competência dos entes 

federados, como visto nos dispositivos amealhados, e dos argumentos despendidos sobre a 

autonomia municipal, cabe esclarecer pormenorizadamente o que seja competência exclusiva, 

privativa, comum, concorrente ou suplementar. 
 

Diz-se que a competência é exclusiva quando é atribuída a uma entidade com 

exclusão das demais, sem possibilidade de delegação (transmitir o poder). 

Competência privativa, àquela enumerada como própria de uma entidade, podendo, 

contudo ser delegada a outra. Competência comum significa legislar ou praticar 

atos em pé de igualdade com outros, sem que o exercício de uma venha a excluir a 

competência de outra. Competência concorrente é a possibilidade de dispor sobre o 

mesmo assunto ou matéria por mais de uma entidade federativa. Podendo ser plena, 

no âmbito de seu território, quando inexistir legislação federal; ou suplementar, 

quando as normas supram ausência ou omissão de determinado ponto da norma 

geral nacional, ou desdobrem seu conteúdo visando atender peculiaridades locais. 

Sempre  a  legislação  federal  terá  primazia  sobre  as  elaboradas concorrente ou 

suplementarmente pelas outras unidades da federação. (BARACHO; LIMA, 2006, 

p. 4-5)



 

 

 
 

 
Diante de tais constatações, fortalecem-se as fundações sobre o papel legislativo de 

cada ente federado. Mas antes de tecer qualquer consideração sobre a efetividade das normas 

do Dec. Lei n.º 25/37, faz-se necessário estabelecer os parâmetros pelos quais será conduzido 

o presente estudo. 
 

 
 

1.2 – PARAMETROS DE EFETIVIDADE NORMATIVA 
 

 
 

Não se mostra fácil, como pode parecer, determinar qualquer tipo de parâmetro. Para 

especificar quais parâmetros poderão ser utilizados, deve se partir da análise material dos bens 

tutelados pelo Estado, ou seja, o patrimônio cultural e, no caso em decorrência dos efeitos do 

Tombamento, o direito de propriedade. Ora, o estudo é circunstanciado na análise do Dec. Lei 

n.º 25/37 que dispõe regras sobre a proteção do patrimônio cultural, especialmente a despeito 

do instituto do tombamento, que atinge sobremaneira o direito de propriedade. 
 

Deve-se  asseverar  que  hodiernamente  o  direito  de  propriedade  não  é  um  direito 

absoluto, assim como não há quaisquer direitos absolutos outros na Lei Maior de 1988. A 

função social é um requisito a ser atendido pelo direito de propriedade, limitando seu uso. O 

que venha ser função social é determinado pelo tempo. Neste ponto, tempo representa as 

mudanças da sociedade, consubstanciada na alteração de valores e paradigmas, portanto, 

função social é um termo aberto que irá atender a entendimentos tanto das presentes como das 

futuras gerações. 
 

A indeterminação de conceitos jurídicos não é um equivoco do Legislador Originário. A 

propositada “abertura” dos termos jurídicos é justamente para que possa haver a concretização 

da norma. 
 

Conceito jurídicos em textos de normas não possuem “significado”, enunciados não 

possuem “sentido” segundo a concepção de um dado orientador acabado. Muito 

pelo contrário, o olhar se dirige ao trabalho concretizador ativo do “destinatário” e 

com isso à distribuição funcional dos papéis que, graças a ordem jurídico-positiva 

do ordenamento jurídico e constitucional, foi instituída para a tarefa da 

concretização da constituição e do direito. (Grifo do autor) (MÜLLER, 2005, p. 41) 
 

Neste diapasão, tem-se que os conceitos jurídicos não possuem uma real e precisa 

definição, cabendo atribuir-lhe um significado. Contudo, não poderá ser qualquer significado 

que será condizente com a Constituição e o direito. Contudo, é importante frisar que existem 

normas que são realmente legisladas para precisar um conceito, portanto, não merecendo 

qualquer tipo de interpretação outra, que não seja a literal. O importante a se frisar é que os 

conceitos abertos são justamente aqueles pelos quais não se pode compreender o significado 

completo da norma, o seu comando. 
 

De toda a forma, até para auferir se uma norma contém um núcleo ou possui uma 

qualificadora ou mesmo uma limitadora, por meio de um conceito aberto é preciso averiguar 

no próprio comando, se o mesmo não contém dispositivos que aduzem a formação desse 

conceito. Para a presente análise realizada sobre o direito de propriedade a proteção do 

patrimônio cultural é preciso, antes de auferir qualquer suposta “conceituação aberta” por 

parte do legislador, determinar princípios norteadores desta análise. 
 

O  mais  importante,  para  qualquer  interpretação,  é  o  principio  da  unidade  da 

constituição. 
 

Esse princípio ordena interpretar normas constitucionais de modo a evitar 

contradições com  outras  normas  constitucionais e  especialmente com  decisões 

sobre princípios do direito constitucional. A “unidade da constituição” enquanto



 

 

 
 

 
visão orientadora da metódica do direito constitucional deve antepor aos olhos do 

interprete, enquanto ponto de partida bem como, sobretudo, enquanto representação 

do objeto, a totalidade da constituição como um arcabouço de normas. Este, por 

um lado, não é destituído de tensões nem está centrado em si, mas forma, por outro 

lado, provavelmente um todo integrado com sentido. (Grifo do autor) (MÜLLER, 

2005, p. 74-75) 
 

Essa unidade constitucional somente pode ser alcançada através de uma interpretação 

conjunto de elementos históricos, genéticos, sistemáticos e teleológicos (MÜLLER, 2005). 

Tais elementos não podem ser utilizados separadamente, mas devem ser conduzidos de modo 

isolado para alcançar máxima efetividade, e aí, conjugados de forma a prestar um melhor 

pensamento uníssono constitucional, evitando contradições e ilações destoantes da vontade do 

legislador originário e condizentes com a vontade federal hodierna. 
 

Ademais, cada elemento prepondera fatores que devem ser sopesados e contrapostos 

prevalecendo  os  de  maior  peso  argumentativo  frente  aos  princípios  norteadores  da 

Constituição e do Estado Democrático de Direito. Para não incorrer em qualquer equivoco, o 

art. 1º e 3º da Lei Maior cravam o norte que deve ser seguido pela Republica Federativa do 

Brasil, e, portanto, devem ser norte para a concretização das normas constitucionais, e em 

conseqüência, do ordenamento jurídico brasileiro. 
 

Não se deve esquecer também dos princípios inerentes ao direito cultural, haja vista o 

debate presente se cravar em seu seio. O principio do Pluralismo Cultural assegura a 

possibilidade de manifestação e de proteção por todas as ordens da sociedade. 
 

O Princípio do Pluralismo Cultural consiste em que todas as manifestações da 

cultura brasileira têm a mesma hierarquia e status de dignidade perante o Estado; 

nenhuma pode ser oficializada e tampouco privilegiada, não importando a origem, 

se de segmentos ocultos ou populares. Infere-se este princípio de expressões como 

“o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais...”; (Grifo do 

autor) (CUNHA FILHO, 2004 p. 66-67) 
 

Ainda neste mesmo campo, o principio da participação popular se mostra essencial, haja 

vista a convocação que a Carta Magna faz a comunidade para promover e proteger o 

patrimônio cultural. 
 

O Princípio da Participação Popular consiste na possibilidade de os cidadãos, 

individualmente   ou   por   organizações   civis,   poderem   opinar   e   deliberar, 

diretamente, sobre a política cultural a ser encetada. Da seção da cultura, este 

princípio pode ser inferido sem qualquer dificuldade na prescrição determinante de 

que “O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá 

o patrimônio cultural brasileiro...” (Grifo do autor) (CUNHA FILHO, 2004, p. 67) 
 

Diante dessa premissa consumada, além do principio da unidade da constituição e da 

interpretação sistemática teleológica, deve-se verificar se estas são suficientes para atribuir-se 

uma relação de generalidade ou especificidade nos artigos do Dec. Lei n.º 25/37, o que, 

constata-se de plano, serem insuficientes, haja vista a ausência de qualquer parâmetro de 

menor subjetividade. 
 

Porém, verificando a exposição feita anteriormente sobre competência legislativa, 

exclusiva, concorrente e suplementar, poder-se-ia dizer que normas federais tratariam de 

matéria  federal,  enquanto  as  normas  estaduais  e  municipais  tratariam  de  especificar  o 

conteúdo da norma geral federal, já que no caso em tela o Dec. Lei n.º 25/37 é uma norma de 

âmbito federal. De fato, a premissa não é equivocada, mas não é suficiente para o problema, 

haja vista o referido decreto lei conter normas gerais e especificas. 
 

Esse obstáculo deverá ser transposto pela adoção dos critérios utilizados para aferição 

da aplicabilidade das normas constitucionais, já que diante de uma norma de eficácia plena



 

 

 
 

 
não há que se falar em complementação legislativa. Assim deve se asseverar o que seja uma 

norma de eficácia plena. 
 

Em  suma,  como  já  acenamos anteriormente, são  de  eficácia  plena  as  normas 

constitucionais que: a) contenham vedações ou proibições; b) confiram isenções, 

imunidades e prerrogativas; c) não designem órgãos ou autoridades especiais a que 

incumbam especificamente sua execução; d) não indiquem processos especiais de 

sua execução; e) não exijam a elaboração de novas normas legislativas que lhe 

completem  o  alcance  e  o  sentido,  ou  lhes  fixem  o  conteúdo,  porque  já  se 

apresentam suficientemente explícitas na definição dos interesses nelas regulados. 

(Grifo do auto) (SILVA, 2004, p. 101) 
 

Neste diapasão, com base nas premissas ora construídas, poder-se-á analisar o Dec. Lei 

n.º 25/37 através de uma interpretação sistemática teleológica, com base no princípio da 

unidade constitucional, norteado pelos fundamentos e objetivos da Republica Federativa do 

Brasil, e com adoção da teoria da aplicabilidade das normas constitucionais, especialmente, 

no tocante as normas de eficácia plena. 
 

 
 

2. DECRETO-LEI 25/37 
 

 
 

Dia  10  de  novembro de  1937, Getúlio  Vargas  outorga a  Constituição  de  1937, e 

dissolve o Congresso Nacional. Vinte dias depois, é promulgado o Decreto-Lei n.º 25/37. 

Passados quase 75 anos, a referida norma é vigente e possui eficácia de lei ordinária. É salutar 

questionar-se sobre como pôde a referida lei percorrer tanto tempo, ser recepcionada por 

diversas Constituições, tendo sido publicado quando estava dissolvido o Congresso Nacional, 

e, mesmo, assim ter tão grande eficácia e sustentáculo no ordenamento jurídico hodierno. 
 

Inicialmente a nomenclatura da norma, Decreto-Lei, já instaura um trauma originário 

nos tempos do autoritarismo. A figura normativa não mais existe, sendo similar a ela a 

Medida Provisória - MP, ato unilateral do Poder Executivo. Ocorre que a MP deve atender a 

critérios para sua edição, e tramitar pelo Congresso para, assim, transforma-se em lei. No 

caso, o decreto-lei é ato unilateral do Poder Executivo, mas não necessita tramitar pelo 

Congresso para ter força de lei, daí que o Dec. Lei. n.º 25/37 é eficaz e foi recepcionado pela 

Constituição Federal de 1988 com força de lei ordinária. 
 

É importantíssimo frisar, que apesar do Dec. Lei ser ato unilateral, o Dec. Lei n.º 25/37 

teve intenso debate no Congresso, tanto na Câmara e no Senado, e teve forte influencia dos 

modernistas da época. 
 

Esse trecho é o que induz à afirmativa de que Maria de Andrade é o grande mentor 

do  Decreto-Lei  (25/1937).  Contudo,  como  se  pode  perceber  pelo  exposto,  é 

possível argumentar que  o  poeta  modernista não  criou genialmente o  referido 

projeto de diploma legal em duas semanas, mas incorporou, provavelmente, ideias 

estrangeiras, além de diretrizes e trechos dos projetos anteriores de Luis Cedro, Jair 

Lins e Wanderley Pinho. 
 

Esses catorze dias que Mário de Andrade utilizou para formular seu anteprojeto 

são, na verdade, fruto de uma década de debates e tentativas de se criar uma 

legislação de proteção ao patrimônio histórico e artístico. 
 

[...] 
 

Mesmo já visto anteriormente o intenso debate jurídico que antecedeu a criação do 

Decreto-Lei nº 25/37, este ainda tem a pecha de ser, em sua origem, autoritário. 

Explica-se: é que ele não passou pela aprovação do Congresso Nacional, pois este 

foi dissolvido em novembro de 1937, exatamente na mesma época de promulgação 

do Decreto-Lei nº 25/1937.



 

 

 
 

 
Ora, essa alegativa é, em parte procedente. De fato houve sim, além do colóquio 

jurídico aqui evidenciado, um debate político (incompleto, é verdade) na Câmara e 

no Senado. Conforme se vê na citação abaixo, apenas este último propôs alterações, 

através de emendas ao projeto de lei encaminhado às Casas Legislativas, as quais já 

estavam sendo votadas novamente na Câmara quando foi instituído o Estado Novo. 

(TELLES; CAMPOS, 2010, p.92-95) 
 

De certo, o Decreto-Lei n.º 25/37 foi precedido de intenso debate, tanto na formulação 

de seu projeto como no Congresso Nacional, e na data que o mesmo iria para ultima discussão 

na Câmara, foi o dia em que se dissolveu o Congresso, havendo sua promulgação posterior 

por Getúlio Vargas com o texto integral como se apresentava naquele momento da tramitação. 

A referida norma é constitucional, legitima e eficaz. 
 

 
 

2.1. – NORMAIS GERAIS E ESPECÍFICAS 
 

 
 

Superado qualquer obstáculo a despeito de sua aplicabilidade ou de sua eficácia no 

ordenamento jurídico brasileiro, resta analisar seu conteúdo. Em primeiro momento, cabe 

identificar dentro do conteúdo do Dec. Lei n.º 25/37 como seus dispositivos se apresentam, já 

que a norma contém dispositivos gerais, mas também específicos, tratando-se inicialmente 

dos dispositivos gerais. Para tanto, utiliza-se dos parâmetros anteriormente elencados, sendo 

abordados aqui somente os dispositivos que forem considerados gerais. 
 

Lembrando sempre que a legislação estadual ou municipal que for omissa em determina 

aspecto, caberá a aplicação do Dec. Lei n.º 25/37, independentemente de o dispositivo ser 

uma norma geral ou específica, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de 

Justiça no Recurso Especial n.º 41.993-0. 
 

 
 

Conceito de Patrimônio Cultural e bens passíveis de tombamento 
 

 
O Capítulo 1 do DL 25/37 refere-se ao Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e aos 

bens cujo tombamento pode recair, sendo composto por três artigos: 
 

Art. 1 Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens 

móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, 

quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu 

excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. 

§ 1º Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte integrante 

do patrimônio histórico e artístico brasileiro, depois de inscritos separada ou 

agrupadamente num dos quatro Livros do Tombo, de que trata o art. 4º desta lei. 

§ 2º Equiparam‑se aos bens a que se refere o presente artigo e são também sujeitos 
a  tombamento  os  monumentos naturais,  bem  como  os  sítios  e  paisagens  que 
importe conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela 

natureza ou agenciados pela indústria humana. 

Art. 2º A presente lei se aplica às coisas pertencentes às pessoas naturais, bem 

como às pessoas jurídicas de direito privado e de direito público interno. 

Art. 3º Excluem‑se do patrimônio histórico e artístico nacional as obras de origem 
estrangeira: 
1) que pertençam às repartições diplomáticas ou consulares acreditadas no país; 
2) que adornem quaisquer veículos pertencentes a empresas estrangeiras, que façam 

carreira no país; 

3) que se incluam entre os bens referidos no art. 10 da Introdução do Código Civil, 

e que continuam sujeitas à lei pessoal do proprietário; 
4) que pertençam a casas de comércio de objetos históricos ou artísticos;



 

 

 
 

 
5) que sejam trazidas para exposições comemorativas, educativas ou comerciais; 

6) que sejam importadas por empresas estrangeiras expressamente para adorno dos 
respectivos estabelecimentos. 
Parágrafo único. As obras mencionadas nas alíneas 4 e 5 terão guia de licença para 
livre trânsito, fornecida pelo Serviço ao Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

 

No art. 1º, apresenta-se um delimitador do que seja o patrimônio histórico e artístico 

nacional, atrelando-se apenas a bens materiais. Inclusive em seu §2º eleva bens integrantes 

deste patrimônio. Contudo, a Constituição de 1988 ampliou o conceito de patrimônio cultural, 

então, por ordem hierárquica a Lei Maior prevalece no que concerne a conceituação de 

patrimônio cultural. 
 

Longe de ser apenas uma nova redação, a escrita ‘politicamente correta’ pugna no 

sentido de que as diversas contribuições para a formação brasileira sejam 

devidamente reconhecidas; além do mais, evita o monopólio da memória por parte 

dos que têm acesso a escrever a ‘história oficial’. 
 

Note-se que, em termos conceituais, a legislação de proteção da memória coletiva 
passou da  compreensão restrita de  ‘patrimônio histórico e  artístico’ para  a  de 
‘patrimônio cultural’, numa dimensão quase tão ampla quanto permite o conceito 
antropológico de cultura. (CUNHA FILHO, 2008, p. 4-5) 

 

Por outro lado, até  por  lógica jurídica em  razão dos efeitos  do tombamento e  da 

existência de outros instrumentos hábeis a proteção do patrimônio cultural, como o Registro, 

somente podem sofrer Tombamento patrimônio cultural de natureza material, bens móveis e 

imóveis. 
 

Já o que representa patrimônio cultural, poderá, em conformidade com a Constituição, 

ser ampliado pela legislação dos entes, de acordo com o seu interesse, haja vista a inovação 

trazida pela própria Constituição Brasileira em seu art. 216 e incisos, como frisado. 
 

Dando seqüência à análise, no art.1º, §1º do Dec. n.º Lei 25/37, emerge o momento pelo 

qual o Tombamento se torna definitivo, a inscrição em qualquer livro de Tombo. Tal 

dispositivo marca a efetiva proteção do patrimônio cultural, e como tal, deve ser seguido sob 

pena de contrariedade por todos os demais entes, haja vista o tombamento recair sobre o 

direito de propriedade. Lembrando que, conforme art. 10 do referida norma, estando perfeita a 

notificação do proprietário do imóvel, o mesmo encontra-se tombamento provisoriamente. 
 

No art. 2º do decreto-lei, mais uma delimitação agora sobre a pessoa que é proprietária 

do imóvel, estando a legislação concorrente atrelada a este limite, não sendo possível sua 

redução ou ampliação, no máximo especificar em um rol meramente exemplificativo. De 

semelhante forma o art. 3º apresenta uma excludente do patrimônio cultural, que são as obras 

estrangeiras, devendo tal exclusão ser inteiramente obedecida. 
 

A despeito dos bens excluídos de proteção, as obras de origem estrangeira são 

necessariamente àquelas que são referidas no rol, que é exaustivo. Ou seja, havendo obra de 

origem estrangeira que não esteja dentro dos critérios trazidos pelo art. 3º, esta poderá ser 

tombada. 
 

Tirante as exceções acima mencionadas, sujeitam-se ao tombamento “as coisas 

pertencentes às pessoas naturais, bem como às pessoas jurídicas de direito privado e 

de direito público interno” (art. 2º DL 25/37), ou seja, não importa quem seja o 

dono do bem, mas o valor cultural que represente é o que determina o seu 

tombamento. (CUNHA FILHO, 2008, p. 6) 
 

Deve-se frisar que a comprovação de tais critérios deverá ser feita por meio de norma 

específica dos entes federados que regulamentará a entrada, saída, a permanência de tais bens, 

o acesso ou não ao público, bem como documentos necessários. Não se trata de ser burocrata, 

mas de adimplir a estrita legalidade acometida a Administração Pública. Ademais o parágrafo



 

 

 
 

 
único, aqui norma dirigida a autoridade especial, aduz a necessidade de guia de licença para 

transito livre. 
 

 
 

O procedimento adotado para o Tombamento 
 

 
O  Capitulo  quatro  do  Decreto-Lei  n.º  25/37  adentra  com  dispositivos  sobre  o 

procedimento do Tombamento. 
 

Art. 4º O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional possuirá quatro 

Livros do Tombo, nos quais serão inscritas as obras a que se refere o art. 1º desta 

lei, a saber: 

1) no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, as coisas 

pertencentes às categorias de arte arqueológica, etnográfica, ameríndia e popular, e 

bem assim as mencionadas no § 2º do citado art. 1º. 
2) no Livro do Tombo Histórico, as coisas de interêsse histórico e as obras de arte 
histórica; 
3) no Livro do Tombo das Belas Artes, as coisas de arte erudita, nacional ou 
estrangeira; 
4) no Livro do Tombo das Artes Aplicadas, as obras que se incluírem na categoria 
das artes aplicadas, nacionais ou estrangeiras. 
§ 1º Cada um dos Livros do Tombo poderá ter vários volumes. 
§ 2º Os bens, que se inclúem nas categorias enumeradas nas alíneas 1, 2, 3 e 4 do 

presente artigo, serão definidos e especificados no regulamento que for expedido 

para execução da presente lei. 

Art. 5º O tombamento dos bens pertencentes à União, aos Estados e aos Municípios 

se fará de ofício, por ordem do diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, mas deverá ser notificado à entidade a quem pertencer, ou sob 

cuja guarda estiver a coisa tombada, afim de produzir os necessários efeitos. 

Art. 6º O tombamento de coisa pertencente à pessôa natural ou à pessôa jurídica de 

direito privado se fará voluntária ou compulsóriamente. 

Art. 7º Proceder-se-à ao tombamento voluntário sempre que o proprietário o pedir e 

a coisa se revestir dos requisitos necessários para constituir parte integrante do 

patrimônio histórico e artístico nacional, a juízo do Conselho Consultivo do Serviço 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou sempre que o mesmo proprietário 

anuir, por escrito, à notificação, que se lhe fizer, para a inscrição da coisa em 

qualquer dos Livros do Tombo. 

Art. 8º Proceder-se-á ao tombamento compulsório quando o proprietário se recusar 
a anuir à inscrição da coisa. 
Art. 9º O tombamento compulsório se fará de acôrdo com o seguinte processo: 
1) o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por seu órgão 

competente, notificará o proprietário para anuir ao tombamento, dentro do prazo de 

quinze dias, a contar do recebimento da notificação, ou para, si o quisér impugnar, 

oferecer dentro do mesmo prazo as razões de sua impugnação. 
2) no caso de não haver impugnação dentro do prazo assinado. que é fatal, o diretor 
do Serviço do Patrimônio Histórico e  Artístico Nacional mandará por símples 
despacho que se proceda à inscrição da coisa no competente Livro do Tombo. 
3) se a impugnação for oferecida dentro do prazo assinado, far-se-á vista da mesma, 
dentro de outros quinze dias fatais, ao órgão de que houver emanado a iniciativa do 
tombamento, afim de sustentá-la. Em seguida, independentemente de custas, será o 
processo remetido ao Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, que proferirá decisão a respeito, dentro do prazo de sessenta 

dias, a contar do seu recebimento. Dessa decisão não caberá recurso. 

Art. 10. O tombamento dos bens, a que se refere o art. 6º desta lei, será considerado 

provisório ou definitivo, conforme esteja o respectivo processo iniciado pela 

notificação ou concluído pela inscrição dos referidos bens no competente Livro do 

Tombo.



 

 

 
 

 
Parágrafo único. Para todas os efeitos, salvo a disposição do art. 13 desta lei, o 

tombamento provisório se equiparará ao definitivo. 
 

Antes da análise dos dispositivos, deve se ressaltar que o capítulo acima apresenta 

pontos de partida que devem ser seguidos pelos demais entes, já que são normas especificas 

dirigida a autoridade especial, mas que contém parâmetros limitadores, haja vista tratar-se de 

procedimento administrativo. 
 

Frise-se ainda que, em havendo lei especifica sobre procedimento administrativo, esta 

deve ser adotada de forma equânime respeitando o procedimento do tombamento, por ser este 

um ato administrativo. No âmbito federal cinge a lei 9.784/99, que pode ser aplicada na 

ausência de lei estadual, distrital ou municipal. 
 

O art. 4º emerge com rol de livros que deverá ser adotado pelo Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional - SPHAN

1 
percebe-se de plano uma eficácia plena do 

dispositivo, mas denota-se a necessidade de um órgão do Poder Executivo que execute o 
tombamento, devendo o mesmo, conter Livros de Tombo onde deverão ser inscritos os bens 
tombados. O  tipo, nome e  quantidade de  livros não é  uma  regra que  deve ser  seguida 
estritamente, sendo possível a criação de novos livros relacionados a determinada espécie de 
patrimônio cultural. 

 

De  igual  eficácia  é  art.  5º,  que  pode  emergir  com  uma  dúvida  a  despeito  da 

possibilidade, por exemplo, do Município tombar bem da União. O que parece plenamente 

possível, já que os bens excluídos do tombamento são somente os que estão dispostos, 

exaustivamente, no art. 3º do decreto-lei. 
 

O procedimento adotado pelo decreto-lei deve ser cumprindo rigorosamente pelo 

IPHAN, vinculando os entes federados em determinados aspectos, mas não impede que seja 

adotado outro tipo de tramite, desde que respeitados o devido processo legal, o contraditório e 

a ampla defesa consoante art. 5º, LIV e LV da Lei Maior. 
 

O processo administrativo que dá origem ao ato propriamente dito, geralmente, se 

reveste de conflitos entre o interesse do Estado e o particular, sendo passíveis de 

verificação quanto a sua forma, motivo e legalidade, dando amplo direito do 

contraditório  e  defesa,  permitindo  todos  os  meios  de  prova  cabíveis  para 

demonstrar a inexistência de relação entre o bem a ser tombado e a proteção ao 

patrimônio nacional. (DIAS, 2011, p. 78) 
 

Um dos pontos que deve ser observado, sob pena de nulidade, é a despeito do Conselho 

Consultivo, que apesar da omissão de sua exigência legal, deve ser criado por todo ente que 

realizar  a  proteção  do  patrimônio  cultural,  por  tratar-se  de  meio  de  participação  da 

comunidade e reveste o procedimento administrativo de tombamento com uma manta mais 

densa de supremacia do interesse público em razão do princípio da participação popular. Mais 

a frente abordar-se-á mais detidamente o referido órgão. 
 

Ressalte-se  que  existem  três  tipos  de  tombamentos:  de  oficio,  voluntário  e  o 

compulsório. O tombamento compulsório pode ser divido em provisório ou definitivo. O 

tombamento  de  ofício  diz  respeito  aos  bens  públicos,  sendo  exigida  a  notificação  da 

autoridade cuja guarda o bem estiver. Este tipo de tombamento tem aplicabilidade plena, e 

como regra procedimental, não pode sofrer alteração por legislação concorrente. Já o 

tombamento compulsório possui procedimento especifico. 
 

O tombamento compulsório ocorre quando o proprietário particular se recusa a 

anuir à inscrição da coisa (Decreto-lei 25, de 1937, art. 8º). Nesse caso o 

tombamento reveste-se do caráter mais complicado, que se desenvolve nos termos 
 
 

1 
O referido órgão hoje é chamado de Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de âmbito nacional.



 

 

 
 

 
seguintes: 1) o órgão competente notificará o proprietário da coisa, para anuir ao 

tombamento, dentro do prazo de 15 dias, a contar do recebimento da notificação, 

ou para, se quiser impugnar, oferecer, dentro do mesmo prazo, as razões da 

impugnação; 2) no caso de não haver impugnação no prazo assinalado, que é fatal, 

a  autoridade  competente  mandará,  por  simples  despacho,  que  se  proceda  à 

inscrição  da  coisa  no  Livro  do  Tombo  competente;  3)  se  a  impugnação  for 

oferecida dentro do prazo assinalado, far-se-á vista da mesma, dentro de outros 15 

dias fatais, ao órgão de que houver emanado a iniciativa do tombamento a fim de 

sustentar a inscrição; 4) em seguida, independentemente de custas, o processo será 

remetido ao Conselho Consultivo do IPHAN, quando se tratar de tombamento de 

sua competência (ou a órgão correspondente nos Estados e Municípios), que 

proferirá  decisão  a  respeito,  dentro  do  prazo  de  60  dias,  a  contar  do  seu 

recebimento; 5) em qualquer caso, determinado o tombamento, sua eficácia fica 

dependendo de homologação do Ministro da Cultura; 6) quando realizado pelo 

IPHAN, cabe recurso para o Presidente da República (Decreto-lei 3.866, de 1940). 

(Grifo do autor) (SILVA, 2001, p. 163) 
 

O tramite adotado tanto no tombamento voluntário quanto no tombamento compulsório 

servem de parâmetros, contendo aspectos que devem se seguido à risca pelos entes, como é o 

caso de apreciação pelo Conselho Consultivo bem como da homologação da decisão do 

Conselho. 
 

Muitos aspectos descritos no DL 25/37 necessitam de legislação complementar, como a 

notificação  por  edital  do  proprietário,  mas  não  são  essências  para  a  condução  do 

procedimento administrativo, pois, como citado, deve-se utilizar a  legislação referente  a 

procedimento administrativo para fins de sanar possíveis omissões. 
 

Ao fim do capitulo II, o art. 10 do decreto-lei, conduz regra de aplicabilidade plena a 

nível procedimental, elevando a notificação com caráter de comunicação de tombamento 

provisório, medida que assegura o esvaziamento do objeto do tombamento, a exemplo, sua 

destruição. Tal ato se estende a todos os entes e concerne ao próprio tombamento, que se 

reveste de caráter provisório e ao final do procedimento poderá se tornar definitivo. 
 

 
 

Os efeitos do Tombamento 
 

 
O capítulo III é dirigido aos efeitos do Tombamento. Aqui o parâmetro diverge do 

utilizado sobre o conceito de patrimônio cultural a ser protegido pelo Tombamento. A 

interpretação sistemática teleológica deve preponderar no sentido de que haja uma maior 

efetividade de proteção ao patrimônio histórico cultural. 
 

Os   Estados,   Distrito   Federal   e   Municípios   podem   traduzir   outros   efeitos   ao 

tombamento, mesmo que estes efeitos venham a ser diversos do traduzido pelo Dec. Lei. 

Porém a própria natureza jurídica do tombamento emerge restrições claras a propriedade que 

devem ser respeitadas. 
 

È  o  tombamento, nesse  sentido, que  constitui o  bem tombado em patrimônio 

cultural nacional, estadual, do Distrito Federal ou municipal. Ao impor restrições 

(non facere), transforma bem em bem de interesse público, cujo valor deve ser 

auferido por todos (pati). Não institui, propriamente, um bem de domínio público, 

mas de interesse público. Inova a situação jurídica do bem (seja público, seja 

privado), ao impor-lhe um regime especial. Se privado, não lhe retira a condição de 

direito subjetivo, mas impõe um conjunto de restrições, tendo em vista o valor 

positivo do bem, cujo gozo passa a ser coletivo. O bem tombado, se privado, 

continua na esfera do direito do particular: ele não é desapropriado, mas posto a 

serviço da coletividade. Por isso, o particular, no exercício do seu direito, deve 

submeter-se aos deveres decorrentes do tombamento (suportar: pati), inclusive às



 

 

 
 

 
obrigações especiais referentes aos cuidados especiais na sua conservação. Pode 

aliená-lo, mas dentro dos limites impostos pela lei (inalienabilidade relativa). (Grifo 

do autor) (FERRAZ JÚNIOR, p. 22) 
 

Assim, o tombamento, independentemente de outros efeitos aduzidos pela legislação 

suplementar acarreta a alienabilidade relativa, art. 12, obrigação de não fazer, art. 14 e 17, 

conservar, art. 17, e restrições ao entorno do bem tombado, art. 18. Contudo, situação especial 

é a de bens tombados de propriedade da União, Estados e Municípios. 
 

O art. 100 do Código Civil Brasileiro assevera a inalienabilidade dos bens públicos, de 

uso comum e de uso especial. Fato relevante é a coexistência dessa inalienabilidade e os 

efeitos do tombamento, haja vista as restrições sofridas no direito de propriedade. 
 

Com relação aos bens pertencentes à União, Estados e Municípios, a lei estabeleceu 

uma inalienabilidade especial. Com esse dispositivo legal, será inaplicável aos bens 

públicos tombados a regra geral de que a inalienabilidade desses bens possa ser 

dispensada por lei emanada, individualmente, por essas pessoas políticas (art. 67 do 

Código Civil). Havendo tombamento, pela União, de bem público federal, estadual 

ou municipal, sua inalienabilidade só poderá ser liberada por lei federal específica 

em relação a este bem, que autorize sua alienação. Entretanto, a inalienabilidade 

desses bens públicos não é absoluta, já que é permitida sua transferência a qualquer 

uma dessas pessoas jurídicas entre si. O art. 11 do Decreto-Lei 25/37 é lei especial 

e, portanto, só pode ser modificado ou alterado por outra lei especial, e não por lei 

geral  que  disponha sobre  a  alienabilidade dos  bens  públicos, salvo  se  houver 

dispositivo específico neste sentido. (RABELLO, 2009, p. 105) 
 

Não menos importante, e também efeito decorrente do tombamento de aplicabilidade 

plena a todos os entes, é a averbação no livro de registro de imóveis no cartório competente, 

porém somente quando findo o processo administrativo de tombamento com a inscrição no 

livro do tombo, o que caracteriza o tombamento definitivo. Lembrando que o parágrafo único 

do art. 10 do DL 25/37 assevera os efeitos desde o tombamento provisório, ou seja, a partir da 

notificação do inicio do procedimento administrativo. 
 

De fundamental importância, sendo um dos efeitos mais raros ao Tombamento, é a 

servidão que os bens vizinhos ao tombando sofrem. Esta servidão é caracterizada pela 

impossibilidade de que se construam obras nos prédios vizinhos que de alguma forma 

interfiram, inclusive na sua visualização. O art. 18 do DL 25/37 assevera tal efeito impondo 

pena de multa no caso de seu descumprimento, além da possibilidade de demolição. 
 

Não há que se negar a aplicabilidade deste feito a todos os bens tombados, 

independentemente da sua esfera ou por qual ente. A preservação do entorno é medida salutar 

e necessária vista a sua relação na conservação do meio ambiente cultural em que se insere o 

bem tombado. 
 

A definição de entorno como “ambiente” dos monumentos e, portanto, suscetível 

de interesse cultural encontra também fundamentos teóricos na doutrina italiana de 

Giovannoni, arquiteto italiano que concebe o importante conceito segundo o qual a 

salvaguarda dos bens culturais “não se deve limitar a considerar o monumento 

singular, mas estender o conceito de conservação ao ambiente circunstante”. Dessa 

afirmação geral se depreende que o conceito de entorno deve ser compreendido 

como o  conjunto de imóveis que circunda o  monumento, o  qual é  necessário 

proteger  por  sua  decisiva  influência  na  valorização  e  configuração  histórico- 

artística do patrimônio cultural, o que por si só lhes confere um valor cultural 

relevante. (GUIMARÃES, 2010, p. 213) 
 

Exaltada a necessidade de proteção do entorno, há de se ressaltar que o DL 25/37 não 

trouxe critério que possam definir limites ou a extensão do entorno. Também nunca se deve 

esquecer que a ação do poder público só é possível por via estreita da legalidade, 

principalmente no tocante a restrição na propriedade, que, no caso do entorno, poderá limitar



 

 

 
 

 
desde  uma  simples  construção e  alterações  arquitetônicas que  alterem  o  meio  ambiente 

cultural. 
 

Assim, poder-se-ia dizer que o efeito gerado pelo tombamento de um bem ao seu 

entorno, só passaria a existir com o estabelecimento de critérios normativos legais através de 

uma legislação própria. De fato, tal assertiva não parece equivocada já que o estabelecimento 

de tais critérios fortaleceria mais ainda o efeito ora em apreço, mas deve se lembrar que o DL 

25/37 em seu art. 18 já estabelece um critério: impedimento ou redução da visibilidade. 
 

Ademais, o dispositivo citado emerge outras formas de restrição ao entorno da vizinha 

de maneira exemplificativa. Desta forma, mesmo sem uma legislação suplementar o efeito ao 

entorno do bem tombado é eficaz, cabendo apenas ao legislador concorrente suplementar tal 

regramento com outros aspectos. 
 

O legislador deverá ter a preocupação com a proteção da visibilidade da coisa 

tombada para que possa permitir uma fruição estética, mesmo à distância, não 

devendo, entretanto restringir o conceito de visibilidade aos seus aspecto objetivos. 

Ela deverá ser entendida do ponto de vista físico (distância, perspectiva, altura...), 

como também, finalístico e qualitativo (harmonia, interação e ambiência). 

(GUIMARÃES, 2010, p, 211-212.) 
 

No último capitulo IV, a despeito do direito de preferência que é uma conseqüência 

tanto do tombamento provisório quanto do definitivo, em face ao interesse público existente, e 

pelo próprio teor do caput do art. 22, é latente a sua aplicabilidade plena em todos os âmbitos 

da federação. 
 

Ora, como conseqüência do ato jurídico do tombamento, o Decreto-lei 25/37 quis 

conferir à administração direitos específicos, como o de preferência, que embora 

gerado pelo ato administrativo, constituiu-se direito individualizado da 

administração, oponível aos terceiros envolvidos na negociação de determinado 

bem privado – a alienação. É absolutamente compatível com a lógica e sistemática 

do  direito  positivo  brasileiro  que  a  constituição  de  direitos  específicos  que 

interfiram na relação da alienação de bens imóveis, sujeitos à segurança do sistema 

do registro, tenham que ser também registrados, para que produzam os seus efeitos. 

A função do registro na aquisição do imóvel é de fundamental importância. Por 

conseguinte, ainda que a lei estabeleça a preferência na aquisição de pessoa de 

direito público, é compreensível que, para exercício desta faculdade, tenha a 

administração de mandar averbar esse direito no registro imobiliário, a fim de que 

produza efeitos contra terceiros adquirentes. (RABELO, 2009, p. 111-112) 
 

Os limites à alienabilidade do bem tombado são diretamente ligados ao direito de 

preferência. Uma das principais razões para a proteção do patrimônio cultural é justamente 

preservar, no caso do tombamento, bens matérias carregados de conteúdo cultural que tenham 

uma significativa relação com a construção da sociedade. Por esta razão o direito de 

preferência na alienação do bem tombado decorre do interesse público, caso contrário, não 

haveriam razões para a existência do tombamento. 
 

Mas o que interessa destacar é a necessidade ou não de notificar os entes federados na 

ordem destacada pela lei, independentemente do âmbito que o bem esteja tombado. Em um 

juízo interpretativo, vários cominhos podem ser seguidos, devendo então averiguar-se, 

inicialmente a intenção do legislador. Pela interpretação sistemática do DL 25/37, o 

tombamento evidenciado é o da União, e neste caso, deve haver a notificação de todos os 

entes, partindo da União, Estado e município. 
 

No caso de bem tombando somente pela União parece ser desnecessário, em virtude do 

comando legal do Decreto-Lei, averiguar a razão de o Estado e o município estarem incluídos 

no direito de preferência, já que não houve o tombo por parte de tais entes. A verdade é uma e 

corrobora com a razão da necessidade de proteger o patrimônio cultural: o interesse público.



 

 

 
 

 
Por  óbvio  o  bem  tombado  unicamente  pela  União  está  na  circunscrição  de  um 

município, que por sua vez está inserido em um Estado. Se o bem tombado representa o 

interesse nacional, é evidente que o referido bem tem um expressivo valor local, o que 

justifica a necessária faculdade do direito de preferência ao Estado e ao município. 
 

Por outro viés, sendo um bem tombado pelo município, não parece ser necessário 

notificar todos os entes para que estes possam ou não exercer direito de preferência, já que o 

interesse local estaria restrito àquele município. Ora, a assertiva esta totalmente alheia a 

proposta de promoção da proteção do patrimônio cultural. Se um bem tombado é de interesse 

municipal, este interesse é parte do interesse nacional e, portanto, tanto o Estado quanto a 

União devem ter a faculdade de exercer o direito de preferência, sob pena de nulidade, sendo 

mantida a mesma ordem cravada no art. 22 do DL 25/37. 
 

 
 

Sanções Administrativas e Penais 
 

 
As  indisposições ou  o  não  cumprimento  de  tais  restrições  e  obrigações  acarretam 

sanções de ordem econômica, art. 15 a 20, e de ordem criminal, art. 15, §3º e art. 21, todos 

dispositivos do  Decreto-Lei  n.º  25/37.  Contudo,  as  sanções  administrativas  previstas  no 

Decreto-Lei somente podem ser aplicadas pelo IPHAN que é o órgão competente para tanto. 

Isso com relação a bens tombados a nível nacional. 
 

A autoridade do IPHAN para aplicar multas administrativas decorre do §1º do art. 70, 

da lei 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas de condutas lesivas ao 

meio ambiente. Não se pode incorrer no equivoco de entender o conceito de meio ambiente 

diverso de patrimônio cultural. 
 

Marcos Paulo Miranda declara que o íntimo relacionamento entre cultura e meio 

ambiente é fato totalmente incontroverso, a ponto de o próprio legislador 

constituinte ter elencado os sítios de valor paisagístico e ecológico, que a principio 

seriam bens meramente naturais, como integrantes do patrimônio cultural brasileiro 

(art. 216, inciso V, da Constituição Federal). Lembra ainda que o Decreto-Lei n.º 

25/37 já viabiliza o tombamento (instrumento de proteção eminentemente cultural) 
de monumentos, sítios e paisagens dotados pela natureza de feições notáveis (art. 1, 
§2º).   Por   derradeiro,  menciona  que   o   Sistema  Nacional  de   Unidades  de 

Conservação (SNUC) tem entre seus objetivos o  de proteger as características 

relevantes de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, 

paleontológica e cultural (art. 4º, inciso VII, da Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 

2000.) (RODRIGUES; WALCACER, 2009, p. 79) 
 

Contudo, ainda haveria outro requisito a ser cumprido pelo IPHAN para a aplicação de 

sanções: ser integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA. Ocorre que tal 

requisito se satisfaz consoante o inciso III do art. 6º da Lei 6.938/81, onde o IPHAN, pela sua 

função de preservar o ambiente cultural, se enquadra como órgão setorial do SISNAMA. 
 

A atuação do IPHAN, como já ressaltado, somente se deve a bens tombados pelo 

referido órgão, o que o impede de sancionar violações a bens tombados a nível estadual e 

municipal. Mas, é pelo mesmo raciocínio que os órgãos estaduais e municipais que detém a 

competência para promover a proteção do patrimônio cultural são autoridades competentes 

também para lavrar auto de infração por violação aos bens tombados dentre de sua 

territorialidade. 
 

Os  órgãos  estaduais  e  municipais  de  preservação  do  patrimônio  cultural  são 

também ambientais, na medida em que protegem o meio ambiente cultural. 

Integram igualmente o SISNAMA como Órgãos Seccionais e Locais, 

respectivamente,  eis  que  são  responsáveis,  em  seu  âmbito  de  atuação,  pela



 

 

 
 

 
execução  de  programas,  projetos  e  pelo  controle  e  fiscalização  de  atividades 

capazes de provocar a degradação ambiental cultural (incisos V e VI da Lei n.º 
6.938/81- versão atual). (RODRIGUES; WALCACER, 2009, p. 88) 

 

Indubitavelmente os órgãos de promoção da proteção do patrimônio cultural, em todas 

as esferas, dentro do âmbito de atuação de cada delas e respeitada sua territorialidade, têm 

competência para autuar aqueles que praticam condutas lesivas ao patrimônio cultural, é o 

simples exercício de sanção do poder de polícia administrativo. A despeito dos órgãos de 

promoção da proteção do patrimônio cultural, cada ente é responsável pela sua criação, como 

se examinará detidamente mais à frente. 
 

No campo penal, a aplicação se dará conforme a Lei 9.065/98, artigos 62 a 65, sendo a 

autoridade policial competente para tanto, em qualquer das esferas do Estado Federal e sob 

qualquer que seja o âmbito do bem tombado, haja vista ser competência privativa da União, 

conforme art. 22, I da CF, legislar sobre direito penal. 
 

Findando  o  Decreto-Lei  n.º  25/37,  as  disposições  gerais  trazem  providencias  que 

exigem norma complementar para adquirem eficácia plena, mas não possui tais disposições a 

imperiosa necessidade de cumprimento por parte dos entes federados, com exceção da União. 
 

 
 

3. COMPETENCIA SUPLEMENTAR 
 

 
 

Explicitado o conteúdo do Decreto-Lei n.º 25/37, apreciando-se a competência de todos 

os entes da federação para promover a proteção do patrimônio cultural, verifica-se ainda a 

falta de alguns elementos para que o referido decreto-lei possa ser utilizado por completo 

pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. Ademais, a caráter suplementar normativo diz 

respeito à absorção da norma no ordenamento jurídico de tais entes. 
 

Independente da legislação estadual, distrital ou municipal, o Decreto-Lei n.º 25/37 tem 

abrangência em todo o territorial nacional, sendo importante constatar se é possível o uso 

dessa norma por esses entes, quando estes não tiverem norma própria. A primeira premissa 

seria a da autonomia e da competência legislativa desses entes no que concerne a proteção do 

patrimônio cultural o que já fora discutido. 
 

Averiguando os requisitos para a aplicação do decreto-lei, o primeiro e mais básico é 

saber qual a autoridade competente para realizar o tombamento. O tombamento tem natureza 

jurídica administrativa, é um ato do poder público. Por ser ato do poder administrativo é 

submisso aos ditames do direito administrativo, mas não se deve esquecer que o tombamento 

é um instrumento de previsão constitucional que visa a proteção do patrimônio cultural. 
 

Restou evidenciado que o tombamento somente ocorre por meio de um procedimento 

administrativo, se submetendo ao principio da legalidade. Assim a autoridade competente 

para realizar o tombamento de bens de natureza material tem que ter legitimação fundada na 

lei. Para tanto, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, devem possuir em seu 

ordenamento jurídico norma que delega expressamente essa competência ou crie órgão 

especializado. 
 

Vale dizer, é possível que no âmbito de uma mesma unidade federal possa existir 

um ou mais órgãos ou entidades com legitimidade ativa para proceder ao 

tombamento de bens para fins de preservação cultural, a depender unicamente da 

atribuição legislativa de competência para o cumprimento de tal tarefa, uma vez 

que  o  Poder  Público  somente  tem  permissão  para  agir  quando  legalmente 

autorizado. (VIEIRA, 2010, p. 101)



 

 

 
 

 
A União por meio da Lei 8.113 de 12 de dezembro de 1990 atribui a natureza jurídica 

de autarquia federal ao IPHAN regulamentado pelo Decreto 5.040 de 07 de abril de 2004. No 

Estado de Minas a Lei nº 5.775, de 30 de setembro de 1971, alterada pela lei nº 8.828, de 05 

de junho de 1985 e pela lei 11.258 de 28 de outubro de 1993, cria o Instituto Estadual do 

Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, com personalidade jurídica de direito 

público. No Município de Teresina-PI a lei 3.602 de 27 de dezembro de 2006 cria o Conselho 

Municipal do Patrimônio Cultural, órgão vinculado a Prefeitura. 
 

Fica claro, que independentemente da natureza da autoridade, a existência de lei para 

delegar a competência é exigência do principio da legalidade, como já exposto, haja vista ser 

ela a responsável pela condução do processo de tombamento. Afora o conteúdo normativo 

que as leis citadas trazem não se mostra possível somente com a delegação de poderes a 

determinada ente a realização do tombamento. 
 

Para tornar possível a aplicação suplementar do DL 25/37, e para que os entes possam 

realizar o tombamento, além da autoridade competente para tanto, deve ser criado um 

Conselho Consultivo. 
 

 
 

3.1. O CONSELHO CONSULTIVO E O DESTOMBAMENTO 
 

 
 

O principio da participação popular é construído, principalmente, da formação de 

conselhos paritários onde a sociedade civil pode tornar efetivo o referido princípio. A sua 

previsão, com já exposto, está contida no parágrafo 1º do art. 225 da Lei Maior, onde a 

comunidade deverá colaborar com o Poder Público na proteção do patrimônio cultural. 
 

Antecipando-se a esta previsão constitucional o DL 25/37, tanto no tombamento 

voluntário como no compulsório, art. 7º e 9º, prevê a analise do processo pelo Conselho 

Consultivo do SPHAN. A composição do Conselho não fora regulamentada pelo Decreto-Lei, 

mas pelo Decreto Presidencial n.º 5.040 de 07 de abril de 2004. 
 

A possibilidade de constituição do Conselho só fora possível pela expressa competência 

dirigida ao Presidente da Republica de criar e constituir o Conselho na lei 8.113/90. O 

Conselho é um órgão publico de composição paritária, dos mais diversos setores da sociedade 

e tem como principal função reconhecer o bem a ser revestido de valor cultural que justifique 

a sua proteção. 
 

A participação popular nos Conselhos finda por legitimar a atuação administrativa 

que, por meio do tombamento ou de outro instrumento jurídico ou urbanístico, 

conferirá proteção ao bem cujo valor cultural (em sentido amplo) foi reconhecido 

pelo colegiado. Daí a relevância da criação em cada Município e da participação 

ativa  dos  Conselhos, para  a  efetividade do  direito à  preservação, inerente aos 

direitos humanos à educação e à cultura. 
 

Portanto, o Poder Público, quando confere proteção legal a um bem cultural, está 

expressando a vontade da comunidade. (MATEUS, 2008, p. 124) 
 

A criação do Conselho é outro requisito para aplicabilidade do DL 25/37. Ciente da 

formação do Conselho e designada a autoridade competente para realizar o tombamento, tudo 

com previsão legal, não há que se falar em inviabilidade do tombamento de bens materiais 

adotando-se o DL 25/37, pois presentes as autoridades ali elencadas. 
 

Ocorre que emerge nova situação a despeito do cancelamento do tombamento, ou que 

se chama de destombamento. Essa possibilidade é advinda de ato do chefe do poder executivo 

ou chefe do órgão hierarquicamente superior ao que seja competente realizar o tombamento,



 

 

 
 

 
que deve ser devidamente motivado sob pena de nulidade. Ocorre que o tombamento é um 

instrumento constitucional e não administrativo. Sua real concepção é advinda da proteção do 

patrimônio cultural em prol do interesse público. 
 

O ato do tombamento é um processo administrativo sim, mas que tem participação de 

órgão colegiado, com membros da comunidade, tendo caráter popular. O destombamento 

seria um abuso da autoridade já que é um ato unilateral, sem qualquer consulta ao colegiado. 
 

Estamos com Hely Lopes Meirelles quando critica a possibilidade de cancelamento 

pelo   Presidente   da   República,   valendo   os   mesmos   argumentos   contra   a 

possibilidade de idêntica medida pelo Ministro da Cultura. Diz o mestre do direito 

administrativo: “Não é de se louvar o poder discricionário que se concedeu ao 

Presidente da República em matéria histórica e artística, sobrepondo-se seu juízo 

individual ao do colegiado do IBPC [IPHAN], a quem incumbe decidir 

originariamente o assunto. A autoridade deste órgão, especializado na matéria, não 

deveria ficar sumariamente anulada pelo julgamento subjetivo ou político do Chefe 

da Nação. A instituição deste recurso deve-se, naturalmente, à origem ditatorial do 

diploma que o estabeleceu, em cujo regime o Presidente da República absorvia os 

poderes e funções, ainda que estranhos à sua missão governamental”. (SILVA, 

2001, p. 168) 
 

A perpetuação do tombamento de um bem representa a existência das razões que 

construíram uma sociedade naqueles moldes que se vive. A possibilidade de se cancelar o 

tombamento abre margem a descaracterização da identidade cultural da sociedade que é, sim, 

formada com base em  elementos materiais. A  imposição da medida unilateral ofende o 

principio da participação popular e maltrata a direito fundamental a um patrimônio cultural. 
 

 
 

3.2. CONFLITO DE NORMAS 
 

 
 

A possibilidade de proteção do patrimônio cultural em  todas as esferas do Estado 

Federal levaria a ideia aparente de um conflito de normas entre União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios. Contudo, no campo da proteção do patrimônio cultural, deve 

preponderar em uma possível existência de conflitos a regra que conter a maior proteção ao 

bem tombado. 
 

De toda sorte, deve-se sempre respeitar a legislação aplicável no âmbito correspondente. 

Na hipótese de incidência de tombamento dos 03 entes da federação sobre um mesmo bem, 

cada tombo deverá ter seu devido processo administrativo, com os tramites e peculiaridades a 

ele inerentes, e os efeitos devem ser cumulativos. 
 

Quando, porem, o órgão de proteção do patrimônio federal ou estadual tomba um 

sitio urbano em função do seu interesse cultural, este ato administrativo estará 

criando,   diretamente,   uma   significativa   área   de   articulação   de   interesses 

superpostos em relação aos Municípios. Em função deste ato de proteção, o 

Município terá que recepcionar, ou absorver, necessariamente, aquela imposição na 

sua atividade de gestão urbanística, mesmo que não a explicite, diretamente, no 

corpo de suas leis. (Grifo do autor) (RABELLO, 2010, p. 42) 
 

Não significa dizer que em virtude de um tombamento de outra esfera, todos os 

tombamentos que forem realizados devem seguir as suas regras. O efeito de absorção de 

regras somente é valido para aquele bem cujo tombo ocorreu em outra esfera além da já 

existente. 
 

Da mesma forma, num possível destombamento por parte de determinado ente, não 

significa que o tombamento feito pelo outro ente irá perder seus efeitos. O tombo será eficaz 

enquanto estiver inscrito o bem no livro próprio. Se o bem estiver em dois ou três livros de



 

 

 
 

 
tombo, cada um de um ente diverso, são três tombos diferentes devendo sempre ser, por todas 

as partes, respeitadas as limitações existentes. 
 

No  que  concerne  a  licenças  de  atividades  sobre  aquele  objeto,  deve  sempre  ser 

observado todos os interesses que incidem naquele bem. Dessa forma não há que se falar em 

conflito de normas, mas sim em harmonia e complementação. 
 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
 

O Decreto-Lei 25/37 apesar da sua idade se mostra jovem e forte. Sua aplicabilidade 

perante os Estado e Municípios é vigorosa e válida, desde que seja legalmente designada a 

autoridade competente e a criação do Conselho Consultivo. 
 

Mesmo diante das várias Constituições que pelo tempo se perderam, o DL 25/37 foi por 

todas elas recepcionadas sempre tendo corpo firme e robusto. Há que se reconhecer que em 

virtude do desenvolvimento da sociedade, e do surgimento de novos paradigmas, alguns 

dispositivos  perderam  força  conceitual,  como  o  próprio  caput  do  art.  1º  que  definia 

patrimônio cultural. 
 

Novos elementos adentram no ordenamento jurídico brasileiro e fazem do DL 25/37 

ponto de partida para abarcarem com a maior eficiência a proteção do patrimônio cultural. A 

importância dos municípios é salutar pela proximidade com o bem protegido, e a eficiência da 

fiscalização sobre esses bens somente se dá de maneira efetiva com o uso de sua competência 

suplementar. 
 

Com  a  entrada  em  vigor do  Estatuto  das  Cidades,  Lei  10.257/2001, e  a  expressa 

previsão do tombamento como instrumento de política urbanística, o papel municipal se 

enrijece e o tombamento ganha novos ares de política cultural e urbanística. 
 

Assim, o estudo do Decreto-Lei n.º 25/37 para a sua correta implementação se faz 

necessário para a perfeita consumação do processo de tombamento, com um olhar sempre 

focado na promoção da proteção do patrimônio cultural.
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RESUMO 
 

Com este labor objetiva-se destacar as semelhanças e diferenças entre o mecenato nacional, 

cearense e fortalezense facilitando a compreensão de tais ferramentas até mesmo aos leigos 

em direito. Assim se procede devido à consciência de que é justamente esse público leigo, na 

sua maioria, que irá desfrutar dos incentivos estatais e que muitas vezes limita-se somente a 

saber que a Lei Rouanet existe. Além disso, procura-se compreender se o mecenato cultural 

de hoje tem o mesmo significado de outrora e, se não o tem, o que o torna distinto, bem como 

situar historicamente o mecenato e destacar sua importância como instrumento de incentivo à 

cultura. Visa-se também demonstrar o que caracteriza o mecenato no ordenamento jurídico 

brasileiro além de fazer com que todas as pessoas envolvidas profissional ou 

amadoristicamente com as artes e a cultura possam descobrir como desfrutar desta ferramenta 

de incentivo à cultura chamada mecenato. É claro que cada lei de incentivo aqui retratada tem 

suas particularidades e, por isso, dependendo da proposta do artista, uma pode se adequar 

melhor que a outra ao seu intento. Por fim, descerra-se na real problemática enfrentada, ou 

seja, aufere-se se o instituto do mecenato seria um elemento influenciador no ato de fazer 

exclusivamente arte, por meio da ruptura de barreiras sociais e financeiras ou se este gravita a 

órbita das relações de proporcionalidade do binômio incentivo x promoção pessoal? 
 

Palavras-chaves: Rouanet. Cultura. Mecenato. Direito Comparado. 
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ABSTRACT 
 

With this work we aim to highlight the similarities and differences between the national 

patronage, cearense and fortalezense facilitating the understanding of such tools even to lay 

right on. So if proceeds due to the awareness that this is precisely the lay public, mostly, you 

will enjoy the state incentives and often limited only to learn that there Rouanet. In addition, 

we seek to understand the cultural patronage today has the same meaning as previously and, if 

not  have,  which  makes  it  distinct  and  historically  situate  patronage  and  highlight  its 

importance  as  a  tool  to  encourage  culture.  The  aim  is  also  to  show  patronage  that 

characterizes the brazilian legal system as well as to  make all the people involved with 

professional  or  amateurishly  arts  and  culture  can  figure  out  how  to  enjoy  this  tool  to 

encourage  culture  called  patronage.  Of course every  incentive  law  pictured  here  has  its 

particularities and therefore, depending on the artist's proposal, one may fit better than the 

other to his intent. Finally, unlocks on the real problems faced, earns if the institution of 

patronage would be an influential element in the act of making art exclusively through the 

break social barriers and financial or if this gravitational orbit relations proportionality of the 

binomial encouraging personal x advancement? 
 

Keywords: Rouanet. Culture. Patronage. Comparative Law. 
 

 
 
 
 

1      CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Sendo algo intrínseco à humanidade, a arte sempre se manifestou de várias maneiras e 

formas através dos tempos. Basicamente todas as sociedades que viveram sobre a terra, desde 

os homens mais primitivos até os dos dias atuais, tiveram a sua forma de ver o mundo e, com 

sua respectiva visão, tinham uma maneira própria de externar sua cultura. Devido às 

dificuldades impostas aos homens pelo seu modo de vida e pelo mundo, ao ato de fazer 

exclusivamente arte são colocadas barreiras, sejam sociais ou financeiras, como  se a sua 

práxis fosse um luxo do qual quase nenhum homem pudesse se dar. 
 

É neste momento de dificuldade do artista que devemos destacar a importantíssima 

figura do mecenas, termo utilizado para se referir ao patrocinador, financiador das artes. O ato 

de investir no artista é antigo e já foi praticado por outros estadistas como Péricles no século 

de ouro de Atenas, mas o termo “mecenas” tem origem no nome de Caio Cílnio Mecenas (70 

a.C. - 8 a.C.), cidadão  romano  do  período  imperial, patrono  das letras, hábil estadista e 

conselheiro do Imperador Caio Júlio César Otaviano Augusto (63 a.C. - 14 d.C.). Após a 

aposentadoria de suas funções políticas, Caio Cílnio dedicou-se ao seu círculo literário que, 

com sua influência, proteção econômica e política, gerou grandes literatos como Virgílio, 

Horácio e Propertius. 
 

Após Caio Cílnio, o mecenato continuou a ser praticado através dos séculos por outros 

patronos e, assim como o mecenas original, gerou importantes frutos para a humanidade. O 

renascimento foi outro momento de destaque para o mundo das artes, pois, com a retomada do 

comércio marítimo entre Europa e Ásia, muitos comerciantes ascenderam economicamente e, 

com  essa   ascensão,   também  trouxeram  riqueza   para   suas   respectivas   cidades   onde 

governantes, clero e burgueses puderam investir pesadamente nas artes.
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Essa prática do mecenato no renascimento tinha como principal objetivo tornar a figura 

do patrono mais popular entre a população da respectiva cidade em que o mecenas tinha 

figura de liderança. Apesar do motivo egoísta, não podemos negar que os frutos gerados dessa 

prática foram doces e floresceram através de mãos como as de Sandro Botticelli (1445-1510), 

Leonardo da Vinci (1452-1519) e Michelangelo Buonarroti (1475-1564), todos, sem exceção, 

financiados por mecenas. 
 

Nos dias atuais,  aqui no  Brasil,  o  mecenato não  é mais o  que era antigamente. É 

bastante raro no nosso país um artista encontrar um patrono que ofereça todo o necessário ao 

seu  desenvolvimento.  É  basicamente  por  isso  que o  Estado  brasileiro  criou  o  Programa 

Nacional de Apoio à Cultura e incentiva as atividades culturais facultando às pessoas físicas 

ou jurídicas a opção pela aplicação de parcelas do imposto de renda, a título de doações ou 

patrocínios, em projetos culturais apresentados por, também, pessoas físicas ou jurídicas de 

natureza cultural ou através de contribuições ao Fundo Nacional de Cultura. Sem essa política, 

o cenário cultural brasileiro estaria completamente a mercê do descaso e, dessa  forma, o 

artista brasileiro sem ampla condição de criar. 
 

O Estado do Ceará, visando incentivar seu respectivo cenário cultural, também criou o 

seu mecanismo de incentivo à cultura e, através deste, o Sistema Estadual de Cultura, 

objetivou-se estimular a produção e difusão das diversas manifestações culturais e artísticas, 

ações que viessem a valorizar os profissionais da cultura e da arte do estado, o apoio aos 

criadores e suas respectivas obras além de outras determinações nesse sentido de estímulo e 

proteção. O município de Fortaleza, por sua vez, estabelece na sua Lei Orgânica que é seu 

dever incentivar a cultura e assim o faz através da Fundação Cultural de Fortaleza e da Lei 

Municipal Ordinária  nº  9904/2012,  que  preserva,  promove,  incentiva  e  difunde  todas  as 

formas de produção artística e literária. 
 

Após observar a história e o momento atual em que se encontra o mecenato, podemos 

perceber que este saiu da figura do indivíduo patrono que, através do seu poder financeiro e 

político, dava ao  seu artista protegido  todas as condições e incentivos para que pudesse 

exercer a arte, para a figura, no caso do Brasil, do Estado que incentiva as pessoas físicas e 

jurídicas a patrocinarem as atividades culturais. O objetivo do “mecenas” hoje é outro, não 

busca mais por si só incentivar o talento, o belo, pelo simples prazer de fazê-lo como muitos 

mecenas do passado fizeram, mas sim, obter abatimentos fiscais. 
 

Por tudo isso, faz-se importante o estudo e a pesquisa sobre as diferenças entre o 

mecenato nacional, cearense e fortalezense, a fim de esclarecer os pontos relevantes sobre o 

assunto e, sobretudo, para demonstrar a importância mecanismos políticos para a Cultura. 
 

 
 
 
 

2        O     MECENATO,     SUAS     NUANCES     E      PERSPECTIVAS 

COMPARADAS 
 

A cultura é algo difícil de conceituar, pois possui vários significados que, dependendo 

do contexto em que a palavra é utilizada, confundem os interlocutores. Para Cunha Filho 

(2000, p. 23): “se bem repararmos, as compreensões apontadas para o termo cultura partem 

desde o indivíduo, passeiam por sua produção intelectual, simbólica e material, assim como as 

relações interpessoais, chegando ao conjunto de toda a humanidade”.
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É, então, a partir da cultura que o ser humano expressa sua existência, seus pensamentos, 

suas opiniões e seu  comportamento  para o  mundo.  Com a cultura, o  homem não  só  se 

posiciona perante os outros e à natureza, mas também elabora sobre a questão da evolução e 

do bem-estar. 
 

A cultura, então, tornou-se digna de proteção e incentivo, tendo sido contemplada por 

ambas as ações em vários ordenamentos jurídicos pelo mundo. A nossa Constituição Federal 

de 1988 não faz diferente e a eleva à categoria de Direito Fundamental. Passa, então, a ser o 

conceito  de cultura  para o  Direito,  por  Cunha  Filho  (2000,  p.28):  “a  produção  humana 

vinculada ao ideal de aprimoramento, visando à dignidade da espécie como um todo, e de 

cada um dos indivíduos”. 
 

A arte  e  a  cultura  dependem  de  um  incentivo  para  acontecerem  plenamente  e  é 

justamente com isso em mente que o legislador brasileiro, ao observar a questão do fomento à 

cultura em outros países e ao praticar o direito comparado, fez por bem não só alçar a Cultura 

ao posto de Direito Fundamental, mas também de, posteriormente, criar instrumentos que 

incentivassem a sua efervescência. E, conforme aduz Fábio Cesnik (2012, p. 18): 
 

O mecanismo federal de incentivo à cultura foi criado no início dos anos de 1990 e é 

um dos que mais evoluíram dentre as formas de política de incentivo fiscal à cultura. 

É composto pelas leis Rouanet, do Audiovisual e por legislações conexas. 
 

Para a nossa Constituição, a elevação da cultura ao patamar de Direito Fundamental e a 

criação de mecanismos legais para o efetivo despertar das ações artísticas por meio de 

estímulos fiscais, nada mais são do que instrumentos para o exercício dos direitos culturais. 

Novamente elabora Cunha Filho (2000, p.34) que: 
 

Direitos Culturais são aqueles afetos às artes, à memória coletiva e ao repasse de 

saberes,  que  asseguram  a  seus  titulares  o  conhecimento  e  uso  do  passado, 

interferência  ativa no presente  e possibilidade  de previsão e decisão de opções 

referentes ao futuro, visando sempre a dignidade da pessoa humana. 
 

Uma das modalidades de estímulo às atividades artísticas é o “Incentivo à Projetos 

Culturais”,  popularmente conhecido  como  mecenato. Apesar  de  mudar  e se adequar  aos 

tempos atuais, tal forma de encorajamento às artes foi e sempre será importante para o seu 

desenvolvimento, afinal, sem o respectivo subsídio proveniente do mecenas, o artista 

dificilmente poderia focar suas energias somente na arte tendo que exercer outra atividade 

para sua subsistência minando dessa forma o seu potencial pleno.  Nestes termos, afirma 

Françoise Benhamou (2007, p. 46) que: 
 

Para garantir uma renda, o artista exerce uma atividade complementar. Substitui a 

atividade artística pelo trabalho “para a subsistência” (ou inversamente) até o 

momento em que a utilidade marginal de uma hora adicional dedicada à primeira 

atividade  se  mostre  igual  à  utilidade  marginal  de  uma  hora  dedicada  à  outra 

atividade. 
 

Fica claro que a atividade cultural, seja qual for, necessita de um constante trabalho 

para a transformação da natureza, do elemento que foi dado ao artista para o seu labor que, 

sem o devido incentivo, pode se perder, deixar de evoluir ou, no mínimo, aprimo rar-se mais 

lentamente do que deveria. E, conforme ressalta Alfredo Bosi (2003, p. 13): “a arte é uma 

produção; logo, supõe trabalho. Movimento que arranca o ser do não ser, a forma do amorfo, 

o ato da potência, o cosmos do caos”.
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Para continuar trabalhando focado na sua arte, na sua evolução como artista ou agente 

cultural, é a ação do mecenas de grande importância. É claro que o mecenato nem sempre foi 

praticado dessa maneira tão institucional e formal como é, de fato, no respectivo incentivo 

tratado por este trabalho, de acordo com o que preceitua Fábio Cesnik (2012, p. 01) quando 

menciona que: 
 

Os incentivos fiscais são soluções criadas pelos governos para o estímulo de 

determinados setores de interesse estratégico, da economia. Sempre que há 

necessidade  de investimento maciço em  determinado setor,  cria-se  um  estímulo 

tributário para que recursos sejam canalizados para o segmento específico. A cultura 

pertence a um desses setores que têm precisado de estímulo governamental para 

conseguir seu impulso inicial. 
 

Tal prática é originária do Séc. XX e vem da percepção estatal de que, sem o devido 

incentivo, o país que era os Estados Unidos da América nunca teria um desenvolvimento 

cultural à altura da posição que ocupava. Mais uma vez leciona Fábio Cesnik (2012, p. 03) 

que: 
 

[...] a lei, criada em 1917, buscava trazer grandes acervos do Europa para o país, que 

não tinha quase nada até então, pois os ricos desejavam que o país tivesse tesouros 

universais. A lei, nesse sentido, buscou mais do que o fomento da cultura local: 

buscou  um  incentivo  à  formação  de  grandes  coleções,   consubstanciadas  na 

importação da cultura europeia. Resultado disto é que atualmente os EUA possuem 

verdadeiras raridades, frutos do estímulo dado nesse período. 
 

Desta forma, Fábio Cesnik (2012, p. 03) aborda ainda a fundamental importância do 

conhecimento do contexto em que a cultura está inserida para a compreensão total de sua real 

dimensão. Tal compreensão gera para a sociedade inúmeros benefícios, inclusive o econômico, 

conforme se observa nas palavras que seguem do autor supramencionado: 
 

Outro fator importante utilizado pelos americanos foi a transformação de sua cultura, 

que se consolidava, naquele momento, em um produto de exportação. No presente 

momento, a cultura é o terceiro produto de exportação do país, estimulando uma 

ampla geração de divisas com os royalties provenientes dos produtos culturais. 
 

Observa-se, então, o progresso obtido pela sociedade, seja qual for que alça a Cultura 

ao grau de importância de um direito fundamental. A partir dessa elevação e com as decisões 

políticas pertinentes, pode a cultura, através das várias formas de incentivo, entre estes o 

mecenato, trazer benesses múltiplas e duradouras. No Brasil ainda é cedo para afirmar se o 

efeito gerado pela sua forma de incentivar a cultura é o esperado e se abrange a classe artística 

necessitada. Será mesmo que o mecenato está cumprindo com a sua função? 
 

 
 
 
 

3      AS  RELAÇÕES DE  PROPORCIONALIDADE REFERENTES AO 

BINÔMIO MECENATO DE INCENTIVO X MECENATO DE 

PROMOÇÃO PESSOAL 
 

É fato que os primeiros mecenas da história investiam nos seus protegidos inicialmente 

pelo prazer de observar a evolução artística e a conclusão das obras destes. Com o sucesso 

dessas obras, era natural que o  patrono também colhesse parte dos louros da aclamação 

popular pelo artista e seu trabalho.
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No  caso  do  renascimento, os  mecenas  eram ricos  comerciantes,  príncipes,  condes, 

bispos  e  banqueiros.  Alguns  os  que  já  tinham  o  prestígio  social  investiam  nas  artes 

procurando reforçar sua posição política, embelezar suas propriedades ou apenas satisfazer 

seu  ego.  Outros,  os  novos  ricos  da  burguesia,  os  comerciantes  prósperos  e  banqueiros, 

visavam  ascender  socialmente.  O  mecenato  era  uma  das  maneiras  de  mostrar  para  a 

aristocracia nobre e todo o resto da sociedade que, além do dinheiro, tinha o rico burguês, 

cultura e classe suficientes para se misturar com o topo da hierarquia social. 
 

No Brasil, nossa modalidade de mecenato se baseia no princípio da renúncia fiscal. 

Talvez o legislador tenha percebido que, infelizmente, no nosso país a arte não é valorizada 

como deveria e, em ordem de fomentar o incentivo por parte dos particulares, associou o ato 

de patrocinar as manifestações artísticas a vantagens tributárias e de publicitárias. A doação 

também é permitida, mas somente no caso de pessoas físicas ou jurídicas de natureza cultural 

e sem fins lucrativos. É causa de abatimento fiscal maior no imposto de renda, mas impede 

divulgação. É claro que os “mecenas” de hoje em dia não visam mais o prestígio e a ascensão 

social como os mecenas renascent istas e muito menos o prazer de investir em um artista 

talentoso, hoje em dia o patrono das artes que investe e doa através das leis de incentivo à 

cultura busca principalmente abatimentos fiscais e boa publicidade para sua marca no projeto 

que financiou, no caso do patrocínio. 
 

Além das diferenças naturais, a principal característica do mecenato atual é o fato de 

que o Estado está sempre presente no relacionamento entre artista e patrono. Caso o primeiro 

não apresente um projeto sólido que cumpra com os requisitos e objetivos impostos pela Lei 

de Incentivo à Cultura, a relação com o segundo nem chega a se iniciar. Essa intervenção 

existe com o fim de evitar fraudes fiscais e investimentos em pessoas próximas. 
 
 
 
 

 

4      CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Lei  Rouanet  de  Incentivo  à  Cultura  é  conhecida,  de  fato,  por  sua  política  de 

incentivos fiscais. Tal mecanismo possibilita que os cidadãos e as empresas possam aplicar 

parte do Imposto de Renda devido em ações culturais, pois além de obterem benefícios fiscais 

sobre o valor do incentivo, esses ditos “apoiadores” acabam por fortalecer iniciativas culturais 

que não se enquadram em programas do Ministério da Cultura. 
 

Este apoio pode ser solicitado por pessoas físicas que atuem da aérea cultural (artistas, 

produtores  e técnicos);  pessoas  jurídicas  de  natureza  cultural (autarquias  e  fundações)  e 

pessoas jurídicas privadas e de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos (cooperativas e 

organizações não governamentais). 
 

Vale ressaltar que a proposta cultural poderá gravitar a órbita de diversos segmentos 

como o teatro, a dança, a atividade circense, a música, a literatura, as artes plásticas e gráficas, 

as gravuras, o artesanato, o patrimônio cultural e audiovisual. 
 

Essa proposta deverá ser aprovada pelo Ministério da Cultura, e, ocorrendo tal feito, o 

titular poderá buscar os recursos com cidadãos ou empresas. Nesse sentido, os incentivadores 

poderão ter parte ou em sua totalidade do valor do apoio deduzido do Imposto de Renda 

devido.



 

ISSN-e: 2316-9982 

 
 

O  incentivo  poderá ser  feito  mediante doação ou  patrocínio.  Deve-se ressaltar  que 

somente pessoas físicas ou jurídicas sem fins lucrativos é que poderão receber doações, sendo 

vedado ao doador a sua promoção pessoal. Já no patrocínio, é permitida a publicidade do 

apoio, com a devida identificação do patrocinador, que também poderá vir a receber uma 

parte percentual do produto final do projeto (CD´S, ingressos, revistas) para a distribuição 

gratuita. 
 

Outro mecanismo da Lei Rouanet é o Fundo Nacional de Cultura (FNC), que é um 

elemento constituído perante recursos destinados exclusivamente à execução de programas, 

projetos ou ações provenientes da cultura. Com tais recursos advindos deste, o Ministério da 

Cultura  poderá  estimular  a  concessão  de  prêmios,  apoiar  a  realização  de  intercâmbios 

culturais e propostas que não se enquadrem em programas específicos, mas que têm estreita 

relação com as políticas culturais e são relevantes para esse contexto de demanda espontânea. 
 

Nesse sentido, é importante observar que para que se receba o apoio  do  fundo, as 

propostas serão escolhidas mediante seleção realizada pela Secretaria de Incentivo e Fomento 

à Cultura (SEFIC), e, quando aprovadas, as iniciativas celebram por meio de convênio ou 

contrato  de repasse  de  verbas  a  sua  relação  com  o  Fundo  Nacional de  Cultura.  Faz-se 

necessário mencionar também, que estes incentivos são mecanismos do Programa Nacional 

de Apoio à Cultura (PRONAC), instituído pela Lei de Incentivo à Cultura (Lei nº 8.313/91). 
 

Sendo  assim, o PRONAC tem como objetivos a facilitação  dos meios de acesso  á 

cultura, a estimulação da regionalização da produção artístico-cultural brasileira, a proteção 

das manifestações que garantam a sua diversidade e priorizar o produto cultural originado do 

Brasil, bem como o desenvolvimento do respeito aos valores cultuais dos demais países. 
 

Em seguida a todas essas considerações fundamentais acerca do tema em análise, faz-se 

necessário abordar que historicamente, o que caracteriza o mecenato como instrumento de 

fomento à cultura é o fato de que o artista sem o investimento do mecenas, seja ele pessoa 

física ou jurídica, não poderia produzir sua arte de maneira plena. Também há a possibilidade 

de que, através das obras do artista, o mecenas buscasse se promover perante a sociedade em 

que estava inserido. 
 

Para o vigente ordenamento jurídico do Brasil, não é caracterizado o mecenato como 

um simples arranjo, contrato entre o mecenas e o artista. É, na verdade, um direito garantido 

pela Constituição Federal de 1988. Esta determina que o Estado deve garantir a todos o pleno 

exercício de seus direitos culturais sendo o mecenato um destes dispositivos pelos quais os 

governantes farão valer essa determinação.  O mecenato, que na verdade se chama “Incentivo 

à Projetos Culturais”, é trabalhado pela União e esta facultará às pessoas físicas ou jurídicas a 

opção pela aplicação de parcelas do Imposto de Renda, através de doações ou patrocínios, em 

projetos  culturais  onde,  depois  deste  processo,  poderão  abater  do  Imposto  de  Renda  as 

quantias investidas no respectivo trabalho. 
 

Por  fim,  o  mecenato  nacional,  cearense  e  fortalezense  possuem  semelhanças  e 

diferenças, mas, no objetivo final, visam atender a expectativa de incentivar projetos culturais. 

Observa-se como semelhança o fato de que esse incentivo será proveniente de incentivos 

fiscais facultados pelos respectivos governos à pessoas físicas ou jurídicas além dos fundos de 

incentivo  de  cada  ente  governamental.  A  diferença  basicamente  é  o  imposto  a  ser 

contemplado, as fontes de receita de cada fundo e o modo como o particular deve se submeter 

para exercer seu direito cultural através deste instrumento de incentivo.
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Resumo: Entre as recentes discussões relativas ao estudo sobre Políticas Públicas 

estão as questões da democracia participativa e dos espaços de participação social. Na esfera 

cultural, dentre outros mecanismos inseridos no contexto da redemocratização do país como 

instrumentos de acesso da sociedade civil aos atos da administração pública, verificamos a 

criação, através de legislação específica, dos Conselhos de Cultura, que se constituem em um 

dos pilares do Sistema Nacional de Cultura, em implementação pelo Ministério da Cultura, 

garantindo a participação da sociedade na definição das políticas públicas de cultura e 

controle social dos recursos destinados aos programas, projetos e ações culturais, no âmbito 

dos Municípios, Estados e da União. O objetivo deste artigo é analisar, através de um estudo 

hermenêutico, a constituição da lei 9501/2009 que instituiu o Conselho Municipal de Política 

Cultural no Município de Fortaleza, buscando verificar o processo de criação desse conselho 

no âmbito do município e contextualizando a partir dos significados que podem ser extraídos 

da Constituição Federal de 1988 bem como das questões levantadas pela democracia 

contemporânea. 

Palavras-chave: Políticas Públicas. Conselhos de Políticas Públicas. Democracia 

Participativa. Participação Social. Cultura. 

Résumé: Parmi les récentes discussions concernant l'étude des politiques publiques 

sont des questions de démocratie participative et les possibilités de participation sociale. Dans 

le domaine culturel, entre autres mécanismes dans le contexte de la démocratisation du pays 

comme des instruments d'accès de la société civile pour les actes de l'administration publique, 

nous voyons la création, par voie législative, les Conseils de la culture, qui constituent l'un des 

piliers du système culture nationale dans la mise en œuvre par le ministère de la Culture, en 

assurant la participation de la société dans la définition des politiques publiques sur la culture 

et le contrôle social des ressources allouées aux programmes, projets et activités culturelles au 

sein des municipalités, des États et de l'Union l'objectif de cette article est d'analyser, à travers 

une étude herméneutique, la formation de la loi 9501/2009 qui a établi la politique culturelle 

municipale à Fortaleza, afin de vérifier le processus de création de ce conseil au sein de la 

municipalité et contextualisée des significations qui peuvent être issu de la Constitution de 

1988 et les questions soulevées par la démocratie contemporaine. 
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1. Introdução 

Com a promulgação da Carta Constitucional de 1988, conhecida como a “Constituição 

Cidadã”, a estrutura social e política brasileira adquiriu nova consistência e impulsionou a 

constituição de parâmetros políticos que nortearam desde então novas relações entre Estado e 

sociedade, ampliando os direitos garantidos por lei e a participação popular como princípio 

articulador da gestão do Estado. Como situa Humberto Cunha Filho, a participação da 

sociedade civil é um “direito fundamental, tanto em forma, quanto em essência” e “um direito 

fundante, ou seja, um direito do que decorre a própria significação dos modos de vida e 

convivência pelos quais optamos (CUNHA FILHO, 1997, p. 91-92). 

Nesse sentido, Evelina Dagnino (2002) compreende existir, a partir dos anos 1990, uma 

aposta na possibilidade de atuação conjunta do Estado e da sociedade civil através de relações 

mais ou menos formalizadas. Tal participação popular tem como base, além de outros 

mecanismos de governança, a criação de conselhos de políticas públicas como meio de 

viabilizar o acesso dos cidadãos a novas formas de ação política e aos atos da administração 

pública
3
.  

Luciana Tatagiba (2010; 2002) compreende que os conselhos gestores aparecem como 

espaços nos quais se gesta um importante aprendizado de convivência democrática, tanto para 

os agentes da sociedade quanto para os públicos, com potencialidade de fortalecer uma 

cultura política menos patrimonialista, clientelista e de privatização dos espaços. Dessa forma, 

a sociedade exerceria um papel preponderante na fiscalização e no controle estando mais 

próxima do Estado, assim como poderia definir de forma democrática as prioridades na 

aplicação dos recursos públicos para cada área. Espera-se, ainda, que esta participação tenha 

um papel pedagógico na promoção da cidadania. 

No caso específico do campo cultural, conforme Rubim, Brizuela e Leahy (2010), a 

partir dos dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais do IBGE de 2009, existiam 

no Brasil, 1.398 conselhos de cultura, sendo 1.371 conselhos municipais, 26 estaduais e do 

Distrito Federal, e um federal (Conselho Nacional de Política Cultural). Esse volume de 

conselhos de cultura tem início em 2003 motivado pela proposta de implantação do Sistema 

Nacional de Cultura (SNC) por parte do Ministério da Cultura (MinC) que exigia, como um 

dos pré-requisitos para a adesão ao futuro Sistema, que o poder executivo municipal e 

estadual possuísse um conselho deliberativo e paritário de cultura, como forma de 

fortalecimento de instâncias coletivas de construção e fiscalização das políticas culturais 

(CALABRE, 2010). 

O Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) de Fortaleza foi criado em 2009, no 

governo de Luizianne Lins, do Partido dos Trabalhadores (PT), nesse contexto de 

fortalecimento institucional da cultura durante a gestão de Gilberto Gil à frente do MinC. Se a 

criação do CMPC responde ao contexto nacional, destacamos que a gestão municipal 

procurava implantar desde 2005, quando Lins assumiu o poder, o “modo petista de governar”, 
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o que significava o estabelecimento de variados instrumentos de participação popular, alguns 

deles até então inexistentes, como, por exemplo, o orçamento participativo (OP)
4
. 

O que objetivamos nesse artigo é analisar, em um primeiro momento, o processo de 

criação do CMPC, procurando observar suas lógicas e disputas de poder. Para tanto, 

recorremos a entrevistas com os gestores da cultura em Fortaleza, responsáveis por conduzir 

tal processo. Feita essa contextualização, procedemos, na segunda parte, a uma interpretação 

hermenêutica da legislação que cria o Conselho. 

2. O processo de criação do CMPC de Fortaleza 

Foi a partir da adesão em 2005 do município de Fortaleza ao SNC, por força da 

celebração do pacto de cooperação representado através do protocolo de intenções, firmado 

entre os Governos Federal e Municipal, que se iniciou o processo administrativo na gestão 

municipal de estabelecer, por meio de lei orgânica, um sistema interno de gestão da cultura 

que pudesse ser integrado às ações do sistema nacional, no qual se previa um conselho 

específico para o setor (VIANA, 2009).  

Se havia um contexto nacional favorável à institucionalização da cultura e, mais 

especificamente, ao estabelecimento de instrumentos de governança na área, fortalecendo a 

democracia cultural, como foi dito, não podemos desprezar a realidade local, com uma 

prefeitura comanda pelo PT. É importante destacar que Fortaleza foi a primeira capital a ser 

administrada pelo PT, quando Maria Luiza Fontenele venceu as eleições em 1985. É a essa 

trajetória que a então Secretária de Cultura de Fortaleza, Fátima Mesquita, faz referência 

quando contextualiza a criação do CMPC: 

Ela (a gestão Luizianne Lins) veio de uma tradição que se construiu desde os anos 

1980, e eu me insiro nesta tradição como secretária de cultura (...) desde os anos 

1980, nós, o movimento de esquerda do Brasil, construímos no Brasil esses modelos 

de gestão compartilhada através dos conselhos, entre o poder público e a sociedade 

civil. É uma tradição da esquerda brasileira, principalmente nos anos 1980, que se 

consolidou na Constituinte Cidadã, que traz esses instrumentos de gestão pública 

compartilhada, tentando implantar um modelo de democratização do Estado, na 

construção de espaços democráticos e participação da gestão da sua cidade 

(...) Eu particularmente tenho uma experiência que vem realmente dos anos 1980 

quando os primeiros conselhos que foram construídos, que são anteriores até a essa 

Constituição de 1988, que na verdade é esse movimento dos primeiros Conselhos de 

Saúde, das Conferências Nacionais de Saúde, que desemboca nos Conselhos 

Municipais de Saúde e nos distritos sanitários de saúde, no movimento de 

construção do SUS, foi o grande inspirador, no meu entendimento, de todo esse 

modelo de organização do Estado, na função do estado Democrático e participativo. 

A Prefeitura de Fortaleza, eu também sou servidora pública municipal, e participei 

da outra gestão do PT que iniciou este processo aqui em Fortaleza, que era a 

Prefeitura de Maria Luiza Fontenele, a conhecida Administração Popular de 

Fortaleza. Então, naquela época eu participei do primeiro Conselho Municipal de 

Saúde. No Distrito Sanitário 01. Eu presidi esse processo.  Daí pra cá, muitos 

conselhos foram sendo construídos
5
.  

Se adesão ao protocolo do MinC foi fundamental para dar início ao processo 

institucional que vai resultar no Sistema Municipal de Cultura, a criação de um conselho 

municipal de cultura já estava prevista desde a campanha e constava no programa de governo 

de Luizianne Lins. Tanto que em 2005, logo no início do governo, realizou-se a 1ª 
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Conferência Municipal de Cultura atendendo aos anseios dos movimentos político-culturais 

locais (FORTALEZA, 2006). 

No ano seguinte, foi reformulada a Lei Orgânica do Município (LOM) em parceria com 

a Comissão de Educação e Cultura da Câmara. O capítulo sobre a cultura foi totalmente 

reformado e ampliado, instituindo o Sistema Municipal de Cultura (SMC), prevendo a 

realização bienal da Conferência, determinando que o Conselho seja paritário, consultivo, 

deliberativo e prevendo o Sistema Municipal de Fomento.  

Em 2007, como parte do processo de institucionalização da cultura, foi criada a 

Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR), pois, até então, o setor era atendido por 

meio de uma fundação, junto com o turismo e o esporte. Nesse mesmo ano, realizou-se a 2ª 

Conferência Municipal de Cultura que aprovou o texto do CMPC após vários embates sobre a 

sua composição, o que revela a necessidade dos agentes culturais de se verem representados 

em suas áreas e linguagens específicas de atuação (teatro, dança, audiovisual etc). 

Segundo o então Secretário Executivo da SECULTFOR, Márcio Caetano, a pauta da 2ª 

Conferência Municipal de Cultura de Fortaleza foi exclusivamente “aprovar a reformulação 

do papel da prefeitura na gestão da política cultural especificamente nessa questão de um 

órgão cogestor que é o Conselho pra partilhar a formulação da política cultural em Fortaleza”. 

Caetano situa que a pauta mais polêmica foi a da composição do Conselho, onde se decidiria 

quem iria ter assento no órgão: “É a história do reconhecimento, da visibilidade das 

linguagens, de quem vai compor esse conselho”
 6

. 

Outras questões que poderiam ter sido polêmicas e gerado disputas entre os presentes na 

Conferência, inclusive com o poder público municipal, foram rapidamente consensuadas, ou 

seja, sobre o caráter paritário, deliberativo, fiscalizador, normativo e propositivo do Conselho. 

A proposta apresentada pela SECULTFOR se referenciava no modelo apresentado e 

recentemente aprovado em Recife, o primeiro a ser feito segundo os requisitos colocados pelo 

Protocolo de Adesão do SNC. Contudo, a dinâmica específica do campo cultural de Fortaleza 

impôs modificações, em especial no que se refere à questão da representação, como informa 

Caetano: 

O que foi também proposto era uma composição já e aí dessa composição foi onde 

houve disputa, discussão, debate por representação. Foi apresentada uma minuta, na 

primeira proposição, já havia proposta de composição, da natureza, tinham lá 

quantos membros fariam parte. Algo que precisa ser visto, é um conselho muito 

grande. A proposta inicial da prefeitura é que teriam quarenta membros e aí, na 

Conferencia, acomodando os interesses das disputas, foi pra quarenta e quatro 

membros, fora os suplentes. E aí a gente colocando na proposta inicial quem iria 

estar representado. Que era uma outra discussão. (...) Por exemplo, Artes Cênicas 

era um acento (em Recife). Entretanto, em Fortaleza já sabíamos por escuta dos 

fóruns que era uma divergência e a própria organização da Secretaria enquanto 

poder público possui uma coordenação específica pra cada (teatro, dança e circo), 

então, dentro da Secretaria, também já tinha esse interesse até porque as pessoas que 

lá estavam vinham desse movimento.  

O mesmo ocorreu com outras linguagens como, por exemplo, o Design que tinha 

assento no Conselho de Recife, e não em Fortaleza. Outro caso foi o assento de arquitetura, 

presente na capital pernambucana e que na capital alencarina se privilegiou o tema do 

patrimônio histórico. 
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Se para o texto final se construiu um consenso durante a Conferência, foi preciso muita 

negociação política entre os representantes da SECULTFOR com o poder legislativo quando 

o projeto foi para a Câmara Municipal. Vindo de uma longa tradição de “relação de balcão” 

com o órgão cultural municipal, grande parte dos vereadores temia perder essa importante 

fonte de recursos que garantiam a realização de eventos populares nas suas bases eleitorais 

(festa junina, carnaval, aniversário do bairro etc). Como situa o Secretário Executivo: 

As propostas vieram da Câmara, e a SECULTFOR negociou com a presidência da 

Câmara e com a liderança do governo, na época era o Vereador Acrísio Sena, os 

demais vereadores Guilherme Sampaio, Ronivaldo Maia e Salmito, os quatro do PT, 

os quais a gente tinha uma interlocução mais direta, então a gente foi pra Câmara 

negociar um por um com os vereadores que estavam propondo emendas. E 

conseguimos derrubar todas aquelas que a gente era contrário. Pactuamos apenas as 

que a gente teve acordo
7
.  

Finalmente, em fins de 2009, a lei de criação do CMPC foi sancionada, deixando para o 

ano seguinte a tarefa de construir o processo eleitoral de montagem do Conselho, pois, com 

exceção dos representantes do poder público, das universidades, da OAB e da 

FECOMERCIO, que são recrutados através de indicação, o restante teria que ser eleito por 

meio de processo eleitoral, através de Edital Público de Convocação.  

Feito o debate em torno do processo constitutivo do texto que cria o CPMC, passemos 

agora a uma interpretação da Lei 9501/2009 que institui o referido Conselho como forma de 

perceber a presença das questões que afloraram nesse percurso que acabamos de apresentar.  

3. Um estudo hermenêutico da Lei 9501/2009 

As normas, de forma geral, possuem inúmeras classificações determinadas pelos 

doutrinadores clássicos do direito. Nesse contexto, Cunha Filho (2010) propôs realizar sua 

análise com relação a uma pluralidade de critérios classificatórios das normas que instituem 

os conselhos no Brasil, mais especificamente o Conselho Nacional de Política Cultural. Ele 

baseia-se, além de outras, na classificação das normas desenvolvida por Canotilho (1993), 

cujos principais aspectos avaliados são: a inserção normativa, a vinculação potestativa, o 

produto final da atuação, a composição de seus integrantes e a sua natureza preponderante. É 

a partir desses elementos que iremos empreender nossa análise da norma que institui o 

CMPC.  

Cunha Filho (2010) menciona seu entendimento sobre uma das classificações das 

normas que instituem os conselhos no âmbito da Constituição: 

Quanto à inserção normativa, podem ser: de hierarquia constitucional, quando 

constam da própria Constituição, sendo por elas criados e, em maior ou menor 

escala, disciplinados; de hierarquia legal, quando tais características emanam da 

própria lei ou norma da mesma hierarquia, como Medidas Provisórias ou Resoluções 

do Congresso Nacional; de hierarquia infralegal, se criados e/ou disciplinados por 

normas secundárias, como os Decretos, ou até mesmo de graus ainda mais 

inferiores. (CUNHA FILHO, 2010, p.95) 

No que se refere à Lei 9501/2009, constatou-se que pode ser considerada norma de 

hierarquia constitucional, tendo em vista que fora disciplinada pela Lei Orgânica do 

Município de Fortaleza - LOM, que é considerada a Constituição do município, apesar de ter 

a “Constituição como referência ou disciplina mínima, a ser ampliada ou incorporada pela 

norma criadora” (FORTALEZA, 2006, p.12), através do título “Direito à Cultura”, e que, em 

menor escala, sugere que se discipline a criação dos conselhos visando dar suporte e viabilizar 
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o acesso a este direito instituído em maior escala. Cunha Filho (2010) assevera que a 

importância desta classificação está essencialmente na possibilidade de observar que quanto 

mais elevada a norma na qual se insere, maior é a estabilidade do conselho, bem como 

acentuada é a sua importância. 

No texto da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, o artigo 285 dispõe: 

Art. 285. O Município organizará o Sistema Municipal de Cultura (SMC), que 

abrangerá e articulará todos os órgãos e instituições culturais no âmbito de sua 

competência, com a finalidade de implementar e implantar as políticas públicas de 

cultura.  

§ 1º O Conselho Municipal de Cultura, órgão de assessoramento integrante do 

Sistema Municipal de Cultura, terá funções normativa, deliberativa, fiscalizadora e 

consultiva, com estrutura organizacional colegiada composta por representantes do 

Poder Público e da sociedade civil, segundo as atribuições definidas em Lei.  

§ 2º Compete ao Poder Público Municipal constituir o Fundo Municipal de Cultura, 

que integrará o Sistema Municipal de Cultura (SMC) com função gerenciadora de 

recursos destinados à execução das políticas públicas. (FORTALEZA, 2006, p.24) 

A LOM tratou da criação do Sistema Municipal de Cultura (SMC), e limitou-se a prever 

sua existência, deixando ao encargo da Lei Municipal Específica 9501/09 a implementação, 

organização, gestão e o funcionamento do SMC, do CMPC, bem como do Fundo Municipal 

de Cultura (FMC). Como é possível ler na referida Lei: 

Art. 1º - O Conselho Municipal de Política Cultural é órgão colegiado permanente, 

de caráter normativo, deliberativo, fiscalizatório e consultivo, integrante do Sistema 

Municipal de Cultura, vinculado administrativamente e financeiramente à Secretaria 

de Cultura de Fortaleza, que, na seara cultural, institucionaliza as relações entre a 

administração pública e os múltiplos setores da sociedade civil, com a finalidade de 

promover a gestão democrática e autônoma da cultura no Município de Fortaleza, 

bem como fomentar a articulação governamental com os demais níveis federados. 

(FORTALEZA, 2009, p.1) 

Referente à vinculação potestativa, Cunha Filho define que: “a observação da 

vinculação dos conselhos permite constatar se os respectivos papéis se alteram segundo a 

mesma” (CUNHA FILHO, 2010, p.96), isto é, se pode atrelar a atuação do CMPC ao Poder 

Executivo, bem como a outras estruturas estatais e sociais.  No artigo 1º do Regimento Interno 

do referido Conselho denota-se a quem compete à vinculação administrativa e financeira do 

mecanismo de participação: 

Art. 1º - O presente Regimento estabelece as normas de organização e 

funcionamento do Conselho Municipal de Política Cultural de Fortaleza (CMPC), 

criado nos termos da Lei Municipal nº 9501 de 01 de outubro de 2009, sendo, 

portanto, órgão colegiado permanente, de caráter normativo, deliberativo, 

fiscalizatório e consultivo, integrante do Sistema Municipal de Cultura, vinculado 

administrativamente e financeiramente à Secretaria de Cultura de Fortaleza 

(SECULTFOR), que, na seara cultural, institucionaliza as relações entre a 

administração pública e os múltiplos setores da sociedade civil, com a finalidade de 

promover a gestão democrática e autônoma da cultura no município de Fortaleza, 

bem como de fomentar a articulação governamental com os demais níveis federados. 

(FORTALEZA, 2009, p.12, grifo nosso). 

Verifica-se, pois, que a vinculação se dá administrativamente e financeiramente ao 

órgão do Poder Executivo, no caso, à SECULTFOR. Com relação ao produto final da 

atuação, Cunha Filho observa que   

Quanto ao produto final da atuação, (os conselhos) podem ser: consultivos, quando a 

tarefa principal é emitir sugestão que, no entanto, não vincula a autoridade a quem é 

dirigida; deliberativos, nos casos em que o resultado de sua ação vincula a 

autoridade destinatária; fiscalizatórios, quando controlam atos ou resultados de uma 
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autoridade, aprovando-os ou reprovando-os e, neste caso, com o poder de adotar 

providências saneadoras ou transferi-las a outra autoridade; executivos, quando 

realizam diretamente as políticas, caso em que mais se aproximam ou efetivamente 

são órgãos administrativos de natureza plural. (CUNHA FILHO, 2010, p.96) 

A Lei 9501/2009 é bem enfática ao determinar em seu artigo 1º que “O CMPC é órgão 

colegiado permanente, de caráter normativo, deliberativo, fiscalizatório e consultivo [...]” 

(FORTALEZA, 2009, p.1). Isto é, consoante definição dada por Cunha Filho (2010), ser 

consultivo sugere ter o conselho como tarefa principal emitir sugestão que, no entanto, não 

vincule a autoridade a quem é dirigida; já com relação à definição do caráter fiscalizatório do 

conselho, o autor sugere que seja aquele que controla atos e resultados de uma autoridade, 

aprovando-os ou reprovando-os, podendo o conselho adotar providências para sanear ou 

transferir para outra autoridade a responsabilidade.  

Os conselhos deliberativos são aqueles que o resultado de suas ações vincula a 

autoridade destinatária. O caráter normativo diz respeito à atribuição do conselho de 

participação na elaboração e aprovação de normas referentes ao tema. No caso do CMPC do 

município de Fortaleza, ele pode ser considerado um conselho misto, pois reúne ao menos 

mais de uma das referidas potencialidades. 

No que tange à composição de conselhos, é importante ressaltar o disposto nos Artigos 

3º, caput, 4º e 5º da Lei 9501/09. Há disciplinada a composição inicial do referido conselho, 

que informa que o CMPC de Fortaleza compor-se-á de 42 membros, o que posteriormente foi 

modificada pelo Regimento Interno aprovado pelos próprios conselheiros, já no exercício dos 

mandatos: 

Art. 3º da Lei 9501/09 - O Conselho Municipal de Política Cultural compor-se-á de 

42 (quarenta e dois) membros, com seus respectivos suplentes, recrutados dentre 

representantes do poder público e da sociedade civil. 

Art. 4º - Integram a representação do poder público no Conselho Municipal de 

Política Cultural:  

I - o Secretário de Cultura de Fortaleza, que o preside; II - 3 (três) representantes da 

Secretaria de Cultura de Fortaleza; III - 1 (um) representante da Secretaria de 

Turismo de Fortaleza; IV - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de 

Educação; V - 1 (um) representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

de Fortaleza; VI - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento e 

Orçamento; VII - 1 (um) representante da Secretaria de Finanças do Município; VIII 

- 1 (um) representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Controle 

Urbano; IX - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social; X 

- 1 (um) representante da Coordenadoria Especial de Políticas da Juventude; XI - 2 

(dois) representantes do Gabinete do Prefeito; XII - 1 (um) representante da Câmara 

Municipal de Fortaleza; XIII - 1 (um) representante do Conselho Municipal de 

Proteção do Patrimônio Histórico-Cultural de Fortaleza; XIV - 1 (um) representante 

da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará; XV - 1 (um) representante da 

Universidade Estadual do Ceará; XVI - 1(um) representante do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; XVII - 1(um) representante da 

Universidade Federal do Ceará; XVIII – 1 (um) representante da TV Pública; XIX - 

1 (um) representante do Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET); XX – 1 

(um) representante do Conselho Estadual de Cultura.  

Parágrafo Único - Os representantes do poder público no Conselho Municipal de 

Política Cultural serão designados pelos seus respectivos órgãos.  

Art. 5º - A sociedade civil será representada através dos seguintes setores e 

quantitativos:  

I - 1 (um) representante das Artes Visuais; II - 1 (um) representante da Fotografia; 

III - 1 (um) representante do Audiovisual; IV - 1 (um) representante da Literatura; V 

- 1 (um) representante da Música;VI - 1 (um) representante do Teatro; VII - 1 (um) 

representante da Dança;  



 

ISSN-e: 2316-9982 

VIII - 1 (um) representante do Circo; IX - 2 (dois) representantes da Cultura 

Tradicional e Popular; X - 1 (um) representante dos Produtores Culturais; XI - 1 

(um) representante do Fórum Temático de Cultura do Orçamento Participativo; XII - 

6 (seis) representantes das regiões administrativas de Fortaleza, sendo um por cada 

Secretaria Executiva Regional; XIII - 1 (um) representante das Organizações Não 

Governamentais; XIV - 1 (um) representante da Federação do Comércio do Estado 

do Ceará; XV - 1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção 

Ceará. (FORTALEZA, 2009, p.1) 

Em seguida, colocamos a alteração realizada pelo Regimento Interno amplia para 44 

(quarenta e quatro) o número de conselheiros: 

Art. 2º do Regimento Interno – O CMPC de Fortaleza é composto por 44 (quarenta e 

quatro) conselheiros, sendo 23 (vinte e três) representantes da sociedade civil e 21 

(vinte e um) representantes dos poderes públicos; no âmbito da sociedade civil, 18 

representantes foram eleitos diretamente pelos Fóruns Permanentes. Somam-se a 

eles 5 (cinco) indicações, sendo 1(uma) da OAB, 1 (uma) da Fecomércio, 1 (uma) 

do Conselho Estadual de Cultura, 1 (uma) do Conselho Municipal de Patrimônio 

Histórico e Cultural de Fortaleza e 1 (uma) do Conselho do Orçamento 

Participativo. (FORTALEZA, 2011, p.12) 

Verificou-se, pois, a autonomia do Conselho quando os representantes conseguem 

aprovar, através de votação com participação da maioria absoluta dos membros, um 

Regimento Interno que contem alterações no que concerne à ampliação da sua composição. 

Outro aspecto avaliado por Cunha Filho (2010, p.97) ainda sobre a composição dos 

conselhos, sugere que os mesmos possam ser: 

Exclusivamente público, quando seus integrantes são emanados dos quadros 

estatais; público-social, quando mesclam a participação de agentes públicos com 

representantes da sociedade, e, neste caso, subdivide-se em: majoritariamente 

públicos, quando preponderam os agentes estatais e paritários quando Sociedade e 

Estado estão igualmente representados. 

O CMPC do município de Fortaleza é um conselho de composição público-social, pois 

há participação tanto da sociedade, quanto do Estado, mas não podemos dizer que seja 

paritário, pois a primeira tem maior número de representantes que o segundo, um caso não 

muito comum em se tratando de conselhos, onde geralmente o que ocorre é o contrário. 

Embora fundada em bases legítimas, a paridade é uma questão complexa e que exige uma 

reflexão mais aprofundada. A maior dificuldade nessa questão localiza-se na clareza do que se 

entende como “governo” e “sociedade civil”. 

Sobre esse ponto, é fundamental as observações de Rubim, Brizuela e Leahy (2010) de 

que, em geral, o funcionamento dos conselhos de cultura não faz uma distinção clara entre 

“governo” e “poder público”, o que gera indefinições sobre a composição das forças de cada 

conselho. Eles constatam que quando um governante é eleito, ele recebe autoridade, investida 

pelo voto popular, para montar um gabinete e gerir uma série de estruturas estatais que 

prestam serviços públicos, o que denominam de “governo”.   

Já “poder público” tem sentido mais amplo, na medida em que também abrangem 

outros dois poderes da democracia brasileira, o legislativo e o judiciário, que não apenas têm 

funções distintas do poder executivo como seus representantes podem não estar alinhados 

com a base ideológica e o programa de governo das autoridades eleitas. Ou seja, não 

necessariamente todos os representantes do “poder público”, entendido como incluindo os três 

poderes, agem em bloco. Assim, a oposição governo x sociedade, base da demanda pela 

paridade, não se realiza, pois existem agentes públicos – como legisladores, membros do 

poder judiciário e até mesmo do ministério público – que não podem facilmente ser 

enquadrados em nenhuma das duas categorias. Essa discussão permite compreender não 

apenas as demandas de participação efetiva da sociedade e dos movimentos culturais, mas 
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também as demandas das múltiplas entidades estatais e das diversas esferas de governo em 

participar nos conselhos. 

Por fim, Cunha Filho avalia a natureza preponderante dos conselhos, compreendendo 

que esta pode ser: “política, se tem prerrogativa de afetar os rumos da atuação estatal, sendo 

amplo o campo de atuação; técnica, quando a atividade que desenvolve exige expertise e a 

atuação é fortemente pautada por regras técnico-científicas” e que exigem habilidades 

específicas (CUNHA FILHO, 2010, p.102). No caso da natureza preponderante do CMPC, 

esta se demonstra política, tal como é a do Conselho Nacional de Política Cultural, isto é, de 

amplo campo de atuação, não apenas pelo que revela sua designação, mas por cada uma e 

principalmente pelo conjunto de suas competências, todas construídas no sentido de interferir 

nos rumos públicos adotados para a cultura. 

4. Conclusão 

O desenvolvimento da democracia no Brasil vem impulsionando a organização e o 

ingresso da sociedade civil nos espaços públicos, por distintas formas, e uma delas é a 

participação em conselhos. No tocante à temática cultural, observa-se que avançam as 

políticas voltadas para fortalecer o formato participativo, como as promovidas pelo SNC, 

entre as quais se incluem os conselhos de cultura. 

Como vimos, o CMPC no Município de Fortaleza é um exemplo disso: instituído por 

lei, é órgão colegiado permanente, de caráter normativo, deliberativo, fiscalizatório e 

consultivo, integrante do SMC, vinculado administrativamente e financeiramente à 

SECULTFO, e que institucionaliza as relações entre a administração pública e a sociedade, 

com a finalidade de promover a gestão democrática e autônoma da cultura no Município de 

Fortaleza, bem como fomentar a articulação governamental com os demais níveis federados.  

A disseminação dos espaços participativos no país, tais como os conselhos, os fóruns e 

os orçamentos participativos evidenciam que apesar de todos os contratempos enfrentados, o 

projeto participativo se impôs como princípio na sociedade brasileira. Nesse sentido, a 

construção de um conselho de política cultural adequado e eficaz faz surgir a necessidade de 

estudos aprofundados e análises das normas de criação desses conselhos no intuito de buscar 

mecanismos para solucionar as demandas da sociedade através dos meios legais disponíveis. 

Foi esse o esforço analítico que empreendemos nesse artigo.  

Contudo, como observa Rubim (2010), um conselho pode ser meramente consultivo, 

mas assumir papel relevante na definição das políticas culturais ou, pelo contrário, ter um 

caráter formalmente deliberativo e não deter nenhum poder efetivo de intervir na 

configuração das políticas públicas de cultura. Portanto, no que se refere ao CMPC, só um 

estudo sobre a sua atuação poderá afirmar se ele exerce de fato o que a Lei lhe permite, isto é, 

ser normativo, deliberativo, fiscalizatório e consultivo, mas isso já é objeto para outro artigo. 
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Resumo: 

Os direitos humanos são direitos básicos e inerentes a todas as pessoas. Estão 

estabelecidos em diversos tratados e convenções internacionais. Dentre este rol de 

direitos estão os direitos culturais, e dentre esses diretos está o direito à livre 

participação na vida cultural, direito este de grande importância na preservação da 

diversidade cultural dos diversos grupos sociais existentes. È um direito com uma 

dinâmica de difícil conceituação, o que reflete diretamente na delimitação judicial e 

seus entornos. Para melhor viabilizar sua utilização, o direito de livre participação 

cultural é necessariamente informado e subsidiado por outros direitos culturais que, 

assim, completam seu significado e alcance. Tem por objetivo evitar a exclusão da 

participação na vida cultural, e por estar firmado no princípio da autonomia privada 

somente por vontade da própria e expressa da pessoa que ele pode ser abdicado. Possui 

um campo de alcance bastante abrangente e pode ser observado nas mais diversas 

relações de uma sociedade. O reconhecimento do direito de participação livre na vida 

cultural da comunidade encontra respaldo direto nas decisões do Comitê de Direitos 

Humanos da Organização das Nações Unidas e na Constituição Federal.  

 

Introdução:  

Há um conjunto de normas legais regulando direitos culturais. Este amplo 

espectro normativo é reflexo da complexidade do próprio elemento que se tenta 

objetivar juridicamente. A dinâmica do fenômeno é de difícil contenção conceitual e 

isto é refletido na delimitação judicial de seus contornos. Porém, estas peculiaridades 

não se conformam em obstáculos intransponíveis à sua elucidação e instrumentalização 

jurídica.  

Os direitos culturais fazem parte do importantíssimo rol dos direitos humanos e 

são inerentes a todas as pessoas. Através dele todas as pessoas tem o direito de criar e 

difundir seus trabalhos; direito a uma educação e uma formação de qualidade que 

respeitem plenamente a sua identidade cultural; direito de participar da vida cultural de 

sua escolha e exercer suas próprias práticas culturais, desfrutar o progresso científico e 

                                                
1
Professor e Pesquisador de Direito Privado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(UFRRJ/ITR). Professor e Pesquisador de Direitos Culturais e Autorais no Programa de Pós Graduação 

Stricto Sensu em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ/PPED). Doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ).,Coordenador do GP Cult (Grupo de Pesquisa em Direitos Autorais e Acesso à Cultura) e do 

NEDAC (Núcleo de Estudos e Pesquisa em Direito, Artes e Políticas Culturais). . 
2
Aluna do 10º período do curso de Direito da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no Instituto 

Três Rios. Participante do Grupo de Pesquisa em Direitos Autorais e Acesso à Cultura.  



 

ISSN-e: 2316-9982 

suas aplicações, beneficiar-se da proteção dos interesses morais e materiais decorrentes 

de toda a produção científica, literária ou artística de que sejam autoras.  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, delineia os direitos 

humanos básicos, e em seu artigo 27 dispõe que “toda pessoa tem o direito de participar 

livremente da vida cultural da comunidade, de gozar das artes e de aproveitar-se dos 

progressos científicos e dos benefícios que deles resultam”
3
(ONU, 1948, art. 27), ou 

seja, trás o direito a participação a vida cultural como um dos direitos inerentes a todas 

as pessoas. 

Devido a grande importância do direito a livre participação a vida cultural, este artigo 

tem por objetivo mostrar o alcance do mesmo, mostrando que ele está presente nas mais 

diversas relações sociais.  

 

 

1. Os Direitos Culturais e o Papel da Livre Participação na Vida Cultural  

O direito de todos ao pleno exercício dos direitos culturais implica, por ser 

informado pelas disposições dos tratados internacionais, no direito à livre participação 

na vida cultural, pois só diante da possibilidade de participação é possível exercer 

plenamente os direitos culturais. Esta participação cultural deve ser livre em razão do 

próprio pluralismo, assegurado constitucionalmente, e da diversidade, amparada 

internacionalmente.  

Deste modo, o direito de livre participação, que, em última instância, deriva da 

autonomia privada 
4
, é a condição imprescindível para o pleno exercício dos direitos 

culturais, de onde decorre que o este é o núcleo essencial dos direitos culturais na 

Constituição. Para sua viabilização, o direito de livre participação cultural é 

necessariamente informado e subsidiado por outros direitos culturais, que 

complementam seus significados e alcance.  

O reconhecimento do direito de participação livre na vida cultural da 

comunidade encontra respaldo direto nas decisões do Comitê de Direitos Humanos da 

Organização das Nações Unidas e na Constituição Federal.  

Está previsto na Declaração Universal de Direitos Humanos (1948) artigo 27, no 

Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais de Culturais artigo 15, na 

Recomendação sobre a Participação dos Povos na Vida Cultural, da UNESCO (1976), 

na Declaração do México sobre as Politicas Culturais (1983) e na nossa Constituição 

Federal artigo 215 ao 216-A, bem como na Lei nº 12.343/2010, artigo 11. 

Dois casos são especialmente esclarecedores para compreendermos os contornos 

deste direito. O primeiro a enfrentarmos neste trabalho refere-se ao caso Sandra 

Lovelace versus Canadá, enquanto o  segundo é o caso Ángela Poma Poma versus Peru. 
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1.1. Sandra Lovelace vs Canadá  

A partir da Comunicação 6/24 submetida em 1977 por Sandra Lovelace contra o 

Canadá 
5
, o caso foi apreciado e decidido em favor da autora em 30 de julho de 1981, 

com base no artigo 27 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que 

reafirma o direito de participação na vida cultural da comunidade. 

Neste caso, a autora do pedido argumentava o desrespeito pelo Canadá do seu 

direito de participação cultural, na medida em que a legislação nacional daquele país 

estabelecia que as mulheres indígenas nativas do país que casassem com não índios 

perderiam o status de indígenas e, como consequência, não mais poderiam residir nas 

reservas.  

Após alguns anos de casamento com um não índio, sua ruptura levara a autora a 

voltar a residir, junto com seus filhos, na sua comunidade na reserva indígena, 

continuando a ser plenamente reconhecida pela comunidade como membro – e até 

protegida contra as autoridades que de lá queriam retirá-la. O impedimento legal de 

conviver com sua comunidade cultural instigou a Comunicação.  

O Comitê reconheceu a possibilidade de o Estado restringir legalmente os 

direitos de residência em uma reserva, mas que tais restrições devem ser razoáveis, 

objetivamente justificáveis e consistentes com as provisões do Pacto. Contudo, no caso, 

o Comitê concluiu que negar o direito da autora do pedido de residir na reserva não é 

razoável ou necessário para preservar a identidade da tribo e que impedir o seu 

reconhecimento como membro da etnia – e dos consequentes direitos de convivência 

comunitária – é uma negativa injustificada dos seus direitos de participação na vida 

cultural.  

 

1.2. Ángela Poma Poma vs. Perú 

Um segundo caso, cuja comunicação foi acatada e o pedido provido, foi movido 

por Ángela Poma Poma contra o Perú, a partir da Comunicação n. 1457, submetida em 

2006, sendo julgado em favor da autora em 24 de abril de 2009, igualmente com base 

no direito de participação na vida cultural.
6
 Neste caso, o governo do Peru desviou e 

utilizou de fontes de água essenciais para a continuidade das atividades tradicionais do 

povo Aymara, ao qual pertence a autora.  

O Comitê reconheceu em sua decisão que os direitos de participação cultural se 

expressam também através da proteção do território e recursos naturais necessários à 

continuidade da vida cultural de determinada comunidade, especialmente se estas 

comunidades forem de minorias. Estes direitos de participação incluem também o 

direito de participação do processo decisório que afete suas vidas. O Comitê afirma, 

ainda, que estes direitos são direcionados a “assegurar a sobrevivência e contínuo 

                                                
5UNITED NATIONS. International Covenant on civil and political rights. Human Rights Committee.Thirteenth 

session.Communication 24/197, 30 July 1981, Sandra Lovelace versus Canada.Disponível em: 

<http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/fulltextccpr.nsf/ac824e16154a0621c1256d3d003321f6/ceb07dd572746183c1256

d3d003b9685?OpenDocument>. Acessoem: 12 fev. 2010. 
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UNITED NATIONS. International Covenant on civil and political rights. Human Rights Committee. Ninety-fifth 

session.Communication n.1457/2006, 16 March to 9 April 2009, ÁngelaPomaPomaversus Peru.Disponível 

em:<http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/fulltextccpr.nsf/160f6e7f0fb318e8c1256d410033e0a1/2ad75162802c5035c1

2575d80031b442?OpenDocument>. Acessoem: 12 fev. 2010. 
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desenvolvimento de sua identidade cultural, enriquecendo a fábrica social como um 

todo” 
7
. 

Ainda que reconhecendo o direito legítimo do Estado de promover o 

desenvolvimento econômico, o Comitê impõe que este não pode minar o direito de 

participação cultural. 
8
 E, na análise do caso, afirma que os efeitos do desenvolvimento 

promovido pelo Peru afetam negativa e substancialmente os direitos culturais da autora 

e de sua comunidade 
9
, e que tal interferência só é admissível se os membros tiverem 

oportunidade de participação do processo decisório e também se puderem continuar a se 

beneficiar de suas formas econômicas tradicionais. 
10

 Por fim, concluiu pela violação do 

artigo 27 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos. 
11

 

 

2. O papel dos direitos fundamentais internacionais na ordem jurídica 

nacional 

O direito a participação à vida cultural está previsto, basicamente, nos tratados e 

convenções internacionais de direitos humanos, como já observado anteriormente, e 

para que ele seja inserido ao ordenamento jurídico brasileiro e tenha alcance em todo 

território nacional e de suma importância que se observe as regras para incorporação de 

tais tratados e convenções no ordenamento, bem como o status a eles atribuídos. 

Em 03 de dezembro de 2008, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar diversos 

casos de prisão civil do depositário infiel 
12

, com destaque para o Recurso 

Extraordinário n. 464.343, decidiu, por cinco votos a quatro, pela tese da supra-

legalidade dos tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil, sendo 

vencida a proposta de equivalência constitucional destes tratados, quando anteriores à 

introdução do § 3º do art. 5º da Constituição Federal. 

Em seu voto o Ministro Gilmar Mendes afirma que há quatro correntes que 

versam sobre os tratados internacionais no ordenamento jurídico nacional: 1ª) reconhece 
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session.Communication n.1457/2006, 16 March to 9 April 2009, ÁngelaPomaPomaversus Peru.Disponível 

em:<http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/fulltextccpr.nsf/160f6e7f0fb318e8c1256d410033e0a1/2ad75162802c5035c1

2575d80031b442?OpenDocument>. Acessoem: 12 fev. 2010.  
8UNITED NATIONS. International Covenant on civil and political rights. Human Rights Committee. Ninety-fifth 

session.Communication n.1457/2006, 16 March to 9 April 2009, ÁngelaPomaPomaversus Peru.Item 7.4.Disponível 

em:<http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/fulltextccpr.nsf/160f6e7f0fb318e8c1256d410033e0a1/2ad75162802c5035c1

2575d80031b442?OpenDocument>. Acessoem: 12 fev. 2010.  
9UNITED NATIONS. International Covenant on civil and political rights. Human Rights Committee. Ninety-fifth 

session.Communication n.1457/2006, 16 March to 9 April 2009, ÁngelaPomaPomaversus Peru.Item 7.5.Disponível 

em:<http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/fulltextccpr.nsf/160f6e7f0fb318e8c1256d410033e0a1/2ad75162802c5035c1

2575d80031b442?OpenDocument>. Acessoem: 12 fev. 2010.  
10UNITED NATIONS. International Covenant on civil and political rights. Human Rights Committee. Ninety-fifth 

session.Communication n.1457/2006, 16 March to 9 April 2009, ÁngelaPomaPomaversus Peru.Item 7.6.Disponível 

em:<http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/fulltextccpr.nsf/160f6e7f0fb318e8c1256d410033e0a1/2ad75162802c5035c1

2575d80031b442?OpenDocument>. Acessoem: 12 fev. 2010.  
11UNITED NATIONS. International Covenant on civil and political rights. Human Rights Committee. Ninety-fifth 

session.Communication n.1457/2006, 16 March to 9 April 2009, ÁngelaPomaPomaversus Peru.Item 7.7.Disponível 
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2575d80031b442?OpenDocument>. Acesso em: 12 fev. 2010.  

 
12 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 466.343-SP. Tribunal Pleno. Relator: Min. Cezar 

Peluso, Brasília, 03 de dezembro de 2008. Disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso em: 30 jan. 2010. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 349.703-RS. Tribunal Pleno. Relator: Min. Carlos 

Britto, Brasília, 03 de dezembro de 2008. Disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso em: 30 jan. 2010. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 87.585-TO. Tribunal Pleno. Relator: Min. Marco Aurélio, 

Brasília, 03 de dezembro de 2008. Disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso em: 30 jan. 2010.  
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a natureza supraconstitucional dos tratados e convenções em matéria de direitos 

humanos, pois as constituições estão diretamente ligadas a sua situação histórica, 

inspiradas em um ideal lógico e em matéria de direitos humanos existe uma confluência 

de valores supremos protegidos no âmbito internacional que não podem ser 

influenciados pelas constituições; 2ª) atribui caráter constitucional, pois devido ao 

caráter especial dos tratados internacionais de direitos humanos eles devem adentrar ao 

ordenamento jurídico como norma constitucional para ter mediata aplicabilidade no 

plano nacional; 3ª) confere status de lei ordinária, pois assim os tratados teriam 

abrangência nacional, mas não poderiam em hipótese alguma confrontar a supremacia 

constitucional, bem como não poderiam complementar o por ela já estabelecido; 4ª) 

atribui caráter supralegal, pois assim seria resguardado seu valor especial e ao mesmo 

tempo a supremacia constitucional não seria atingida.  

Após explanar detalhadamente sobre as argumentações de cada uma destas 

vertentes, o referido ministro afirma que a jurisprudência do STF tem seguido a terceira 

vertente, para a qual os diplomas normativos de caráter internacional adentram o 

ordenamento jurídico interno no patamar da legislação ordinária. 

 O voto condutor do caso, proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, alerta, de 

início, que, na atualidade, tem sido cada vez maior a abertura do Estado constitucional a 

ordens jurídicas supranacionais de proteção de direitos humanos, encontrando na 

própria Constituição a opção pela integração do país aos organismos supranacionais.  

Sinaliza o ministro que há uma “tendência contemporânea do constitucionalismo 

mundial de prestigiar as normas internacionais destinadas à proteção do ser humano”, 

mas que isso tem sido assimilado de forma lenta e gradual pelo Estado brasileiro e 

sugerindo “que a jurisprudência do STF, sem sombra de dúvida, tem de ser revisitada 

criticamente”.
13

 

Conclui o ministro que parece mais adequado atribuir aos tratados e convenções 

internacionais de direitos humanos a característica de supralegalidade, reservando-lhe 

um lugar especial no ordenamento, uma vez que equipará-los à legislação ordinária 

seria subestimar o seu valor especial no contexto de proteção dos direitos da pessoa 

humana. 
14

. 

Já o Ministro Celso de Mello em seu voto afirma que os tratados e convenções 

internacionais de direitos humanos desempenham papel significativo ao consolidar, 

afirmar e expandir os direitos básicos da pessoa humana. 
15

 Porém, diferentemente do 

defendido pelo Ministro Gilmar Mendes, defende que tais tratados e convenções 

possuem característica de norma constitucional.  

Para o Ministro Celso de Mello os tratados e convenções internacionais de 

direitos humanos 

 “viabilizam a incorporação, ao catálogo constitucional de direitos e garantias 

individuais, de outras prerrogativas e liberdades fundamentais, que passam a 

                                                
13 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 466.343-SP. Tribunal Pleno. Relator: Min. Cezar 

Peluso, Brasília, 03 de dezembro de 2008. Disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso em: 30 jan. 2010. Voto Ministro 

Gilmar Mendes, pg. 1152. 
14

 Id., Voto Ministro Gilmar Mendes, pg. 1154. 
15

 Id., Voto Ministro Celso de Mello, pg 1223. 
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integrar, subsumindo-se ao seu conceito, o conjunto normativo configurador 

do bloco de constitucionalidade.” 
16

  

A emenda constitucional nº 45 de 2004, que realizou a reforma do judiciário 

trazendo inúmeras alterações a sua estrutura e a sua forma de atuar, introduziu o §3º
17

 

do artigo 5º da Constituição Federal, que, observado o procedimento exigido, concedeu 

hierarquia constitucional aos tratados e convenções internacionais de direitos humanos 

posteriores a sua promulgação. Aos tratados ratificados antes da  Emenda 45/04   incide 

o §2º do artigo 5º da Constituição Federal 
18

, conferindo natureza constitucional aos 

mesmos. Para o Ministro Celso de Mello a emenda nº 45/04 introduziu um novo 

paradigma ao cenário nacional, estimulando novas reflexões em torno da ordem jurídica 

interna brasileira com o direito internacional em matéria de direitos humanos, porém 

acredita ser possível uma recepção dos tratados e convenções internacionais de direitos 

humanos no plano constitucional diretamente, sem qualquer processo de incorporação, 

utilizando o já mencionado §2º do artigo 5º da Constituição Federal. 

Após longo debate por maioria dos votos foi determinado o efeito de supra-

legalidade aos tratados. Votaram os Ministros Gilmar Mendes, Carlos Britto, Menezes 

de Direito, Carmem Lúcia, Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski a favor da 

supralegalidade e os Ministro Celso de Mello a favor da qualidade de norma 

constitucional. Os Ministros Cezar Peluzo e Joaquim Barbosa votaram, mas preferiram 

não adentrar ao que diz respeito ao status dos tratados internacionais de direitos 

humanos. 

Dentre os efeitos desta decisão, podemos destacar os efeitos normativos dos 

Tratados internacionais sobre as leis infraconstitucionais do ordenamento jurídico 

brasileiro. Sejam estes Tratados considerados normas constitucionais ou supralegais, em 

qualquer dos casos, seus  efeitos sobre as leis infraconstitucionais serão idênticos, pois 

estes tratados “têm o condão de paralisar a eficácia jurídica de toda e qualquer disciplina 

normativa infraconstitucional com ela conflitante” 
19

. 

 

3. Participação como democratização dos processos decisórios 

Relacionada, por força constitucional, à livre participação na vida cultural está a 

democratização do processo decisório na construção das políticas públicas de cultura, 

que também encontra reflexo na ordem internacional, como demonstrado no caso 

Ángela Poma Poma v. Peru. Esta democratização tem por fito preservar o pluralismo e 

garantir a continuidade da diversidade cultural, afastando qualquer direcionamento 

sobre a dinâmica cultural nacional e impondo aos entes estatais, ou equivalentes, um 

dever administrativo de meio. 

                                                
16

 Id., Voto Ministro Celso de Mello, pg 1247. 
17

 BRASIL. Constituição, 1988, artigo 5º. “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes: (...) 
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do 

Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 

emendas constitucionais.” 
18Id., Artigo 5º, “§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em 
que a República Federativa do Brasil seja parte.” 
19 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 466.343-SP. Tribunal Pleno. Relator: Min. Cezar 

Peluso, Brasília, 03 de dezembro de 2008. Voto do Ministro Gilmar Mendes, p. 26. Disponível em: <www.stf.jus.br>. 

Acesso em: 30 jan. 2010. 
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Assim, os direitos culturais impõem aos órgãos públicos o dever de elaboração e 

execução de políticas públicas de cultura, associado ao direito, de todos, à participação 

neste processo. A participação democrática é um comando para construção de 

instrumentos de realização do direito de participação e de exercício dos direitos 

culturais, onde são também determinados os fins específicos a serem perseguidos. 

Assegurar materialmente a todos o direito de livre participação e o pleno 

exercício garante as condições para a emancipação e formação cultural, com efeitos 

cumulativos positivos sobre a formação pessoal e social, condições para o exercício da 

cidadania, democracia e inclusão culturais, conforme estabelecido nos fundamentos e 

objetivos da República. 

No Brasil a Constituição Federal prevê o Plano Nacional de Cultura que será 

instituído através de lei ordinária (artigo 215, §3º) 
20

, bem como contara com a 

participação popular (artigo 216 §1º)
21

. 

Em conformidade com a Constituição o Plano Nacional de Cultura, foi instituído 

pela Lei nº 12.343 de 2 de dezembro de 2010. Sendo um dos componentes do Sistema 

Nacional de Cultura (artigo 216-A da Constituição Federal)
22

, tendo por finalidade o 

planejamento e implantação de politicas públicas de longo prazo, voltadas à proteção e 

promoção da diversidade cultural brasileira. 

A construção do Plano Nacional de Cultura , por exemplo, contou com forte 

participação popular em sua elaboração. Sua instituição ocorreu após  diversos 

Seminários “Cultura Para Todos”, que foram seminários realizados por técnicos do 

Ministério da Cultura  em todas as regiões do país; formação das Câmaras Setoriais de 

Cultura que são órgãos consultivos vinculados ao Conselho Nacional de Política 

Cultural, e têm por finalidade principal a consolidação de um canal organizado para o 

diálogo, a elaboração e a relação permanente entre os segmentos das artes e o Ministério 

da Cultura; a 1ª Conferência Nacional de Cultura, que teve por objetivo reunir 

representantes da sociedade civil, governo federal, estaduais e municipais, para 

construir um novo modelo de política pública de cultura, foi realizada em 2005 após já 

terem sido realizadas conferências estaduais e municipais.  

É importante ressaltar ainda que a participação popular não é concluída no 

momento em que o Plano foi instituído, segundo o artigo 11, parágrafo único da Lei nº 

                                                

20 BRASIL. Constituição, 1988, artigo 215. “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. (...) 

§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do 
País e à integração das ações do poder público que conduzem à:” 

21 BRASIL. Constituição, 1988, artigo 216. “Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: (...) 

§ 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, 

por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e 

preservação.” 
22 BRASIL. Constituição Federal, 1988, artigo 216-A. “Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em 

regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta 

de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, 

tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos 

culturais.” 
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12. 343 de 2010 
23

, o mesmo será revisto a cada quatro anos, através da Conferência 

Nacional de Cultura, e contará com a participação do Conselho Nacional de Cultura, 

instituído em 2007 e formado por agentes do governo e da sociedade civil, bem como, 

com ampla representação do poder público e da sociedade civil.  

A 2ª Conferência Nacional de Cultura aconteceu entre os dias 11 e 14 de março de 

2010 com basicamente os mesmos objetivos da 1ª afim de reavaliar o que foi discutido. 

A 3ª Conferência Nacional ocorrerá em novembro de 2013 e terá os mesmos objetivos 

das anteriores, bem como o objetivo de avaliar o cumprimento das metas do Plano 

Nacional de Cultura. 

 

Considerações Finais: 

O principal efeito deste direito na vida cultural é impedir a exclusão da 

participação. O aspecto negativo da participação só pode ser exercido pela recusa 

voluntária em participar ativamente da vida cultural, e jamais pode ser imposta a 

participação, por quaisquer poderes, sejam públicos ou privados. Deve-se notar que esta 

recusa em si, por implicar em uma decisão individual relacionada à cultura, é uma 

participação na vida cultural. Pela sua essencialidade, a restrição à participação só 

excepcionalmente e justificadamente pode ser efetuada.  

O direito a participação à vida cultural é fundamental para a preservação da 

diversidade cultural e assegura que todos os grupos sociais terão sua cultura assegurada 

e preservada.  

Cabe ao Estado assegurar a pluralidade de gêneros, estilos e culturas, mas essa 

segurança apenas pode se dar com a participação ativa dos diversos grupos de uma 

sociedade, pois somente ouvindo e debatendo com a sociedade se pode determinar os 

meios corretos para se assegurar as diversas formas de cultura existentes.  
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DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE OS LEITORES DIGITAIS 

– E-READERS – A MENS LEGIS E O ESTORVO LEGAL 
 

THE TAX IMMUNITY ON THE ELETRONIC READERS – E- 

READERS – THE MENS LEGIS AND THE LEGAL EMBARRASSING 

Almino Silveira Lopes
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Resumo: A Constituição Federal de 1988, enquanto consolidação do Contrato Social 

entre  cidadãos  e  Estado,  traz  em  seu  bojo  as  limitações  deste.  Mas  tais limitações  não 

possuem caráter meramente automutilatório, sendo, acima de tudo, diretrizes. O Art. 150, IV, 

b,  da  Carta  Magna  brasileira  (BRASIL,  1988),  traz  a  imunidade  tributária  sobre  livros, 

jornais,  periódicos  e  o  papel  destinado  à  sua  produção,  porém,  além  da  interpretação 

gramatical do texto legal, faz-se mister a aplicação da interpretação sócio-histórica, na qual se 

fará a análise da Mens Legis, a análise do “espírito da lei”, dentro de seu tempo e espaço. 

Através de tal análise, associada ao entendimento jurisprudencial e à doutrina pátria, poder - 

se-á chegar à conclusão de que a proteção trazida pela Constituição Federal de 1988 não 

incide meramente sobre o papel ou sobre o bem “livro”, mas sobre a propagação da cultura, 

sendo o livro e o papel escolhidos dentro do contexto sócio-histórico da década de 80 como 

suporte com melhor relação custo/benefício pela relevância que possuíam, não com o intuito 

de excluir eternamente todas as demais possibilidades. Vê-se a abertura constitucional à 

atualização de tal proteção com base na Mens Legis acerca da Imunidade Tributária Cultural, 

por exemplo, na Emenda Constitucional nº 42, de 2003, que garante a imunidade contra os 

impostos estaduais e do Distrito Federal nas prestações de serviço de comunicação nas 

modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita, 

preservando o espírito constitucional de proteção à difusão da cultura. Através dos estudos 

supracitados, combinado com a retrospectiva histórica acerca dos suportes físicos de conteúdo 

digital, chega-se à conclusão de que dentro da sociedade pós-ditadura contextualizada no final 

da  década  de  oitenta,  na  qual  foi  elaborada  a  Constituição  Federal  e  as  respectivas 

imunidades, buscou-se blindar o acesso à cultura da pesada carga tributária brasileira, sendo 

as mídias digitais uma realidade além da cena brasileira da época. E sendo crescente o uso e a 

difusão de tais mídias, deve-se preservar a Mens Legis positivada pelo legislador originário 

para a proteção, crescimento e difusão da cultura em nosso país. 
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Abstract: The Constitution of 1988, the consolidation of the Social Contract between 

citizens and the  State,  brings within  it the  limitations of  this  very own  State. But  such 

limitations have not self-destructed purposes, they’re guidelines. The article 150, IV, b, of the 

Brazilian Constitution, brings tax immunity on books, newspapers, periodicals and paper used 

for their production, however, beyond the grammatical interpretation of the legal text, it is 

necessary the application of the social-historic interpretation, in which it will analyze the 

Mens Legis, the analysis of the “spirit of the law”, within your time and space. Through this 

kind of analysis, coupled with the legal understanding and doctrine, will come to the 

conclusion that the protection introduced by the 1988 Constitution does not focus merely on 

paper or on the material object "book", but on the spread of culture, and the book and the 

paper chosen within the socio-historical context of the 80s as support with best cost / benefit 

for the relevance they had, not with the intention of excluding all other possibilities forever. 

It’s possible notice the constitutional opening about the legal updating based in the original 

Mens Legis about the Cultural Tax Immunity, e.g., the Constitutional Amendment No. 42, 

2003, which guarantees immunity from  state taxes and the Distrito Federal taxes  in the 

provision of communication services in terms of broadcasting and reception of images and 

sounds open and free, in the way of the spirit of constitutional protection to the dissemination 

of culture. Through the aforementioned studies, combined with the historical retrospective 

about the physical media of the digital content, one comes to the conclusion that within the 

post-dictatorship contextualized in the late eighties, in which the Constitution was drafted and 

so the immunities within it, sought to immunize the access to the culture of Brazilian heavy 

tax burden, and the digital media are a reality beyond the Brazilian scene at that time. And 

being increasing the use and dissemination of such kind of media, as a physical support of 

digital books, it should preserve the Mens Legis of the Brazilian Constitution for protection, 

growth and dissemination of culture in our country. 
 

 
 

Keywords: Tax Immunity. Eletronic Readers. E-Readers. Cultural Immunity. 
 

 
 

Introdução 
 

Partindo do Art. 150, IV, b, da Constituição Federal de 1988, tem-se a instituição da 

imunidade fiscal dos livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão, sendo tais 

bens protegidos por força constitucional da incidência de impostos. Tal letra legislativa, sendo 

obra do legislador originário, não é letra morta, possui um sentido, um objetivo, um espírito. 

Acquaviva (2006, p. 561) define a Mens Legis como sendo “... a suposta intenção da lei a ser 

adaptada aos valores sociais de cada momento histórico, graças a uma interpretação 

progressiva.”, ou seja, a Carta Magna possui a função de direcionar as legislações 

infraconstitucionais conforme o contexto sócio-histórico. Através da análise de tal artigo, 

situado dentro das Limitações do Poder de Tributar, chega-se à conclusão de que a 

doutrinariamente denominada Imunidade Tributária Cultural possui o condão de incentivar a 

propagação da cultura, especificamente através do meio escrito. 
 

Importante realizar uma breve ressalva acerca da elaboração do texto constitucional. 

Sabendo o legislador originário que a Constituição Federal de 1988 deveria ser uma base 

sólida, cuja atualização de seu texto seria possível, mas deveria ser feito com cautela devido à 

segurança jurídica, tratou tal legislador de elencar na Constituição as diretrizes e normas mais 

elementares, essenciais, ao Estado brasileiro. Devido a isto, é necessário diferenciar a 

legislação meramente tributária, dotada de seus princípios próprios, e dentre eles o princípio 

da interpretação restritiva, e a norma constitucional eivada de diretrizes tributárias. Aquelas
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comportam regras imediatas, restritas, ancoradas ao princípio da legalidade estrita que rege a 

intervenção pública na esfera privada, estas normas norteiam aquelas. 
 

Contribui para se alcançar tal interpretação legislativa as intenções descritas na Lei 

10.753/03, que institui a Política Nacional do Livro, trazendo em seu artigo primeiro as 

diretrizes de tal Política. Pode-se transcrever, dentre outras, devido à sua especial relevância 

ao estudo em pauta, os incisos II a IX do texto legal supracitado: 
 

II - o livro é o meio principal e insubstituível da difusão da cultura e transmissão do 

conhecimento, do fomento à pesquisa social e científica, da conservação do 

patrimônio nacional, da transformação e aperfeiçoamento social e da melhoria da 

qualidade de vida; 
 

III - fomentar e apoiar a produção, a edição, a difusão, a distribuição e a 

comercialização do livro; 
 

IV - estimular a produção intelectual dos escritores e autores brasileiros, tanto de 

obras científicas como culturais; 
 

V - promover e incentivar o hábito da leitura; 
 

VI - propiciar os meios para fazer do Brasil um grande centro editorial; 
 

VII - competir no mercado internacional de livros, ampliando a exportação de livros 

nacionais; 
 

VIII - apoiar a livre circulação do livro no País; 
 

IX - capacitar a população para o uso do livro como fator fundamental para seu 

progresso econômico, político, social e promover a justa distribuição do saber e da 

renda; 
 

Tendo consciência de que a cultura deveria ser preservada, e em especial a cultura 

escrita, o legislador originário protegeu seus suportes físicos mais populares àquela época, 

livros, jornais, periódicos e o papel utilizado na sua impressão, imunizando-os. Mas sabendo 

que não seria capaz de prever todas as evoluções tecnológicas vindouras, não petrificou ta l 

artigo,  assim  como  não criou  qualquer tipo  de  restrição  ou embaraço  à  extensão  de  tal 

proteção. Vê-se, por exemplo, que os primeiros computadores com leitores de CD-ROM 

(Compact Disc Read-Only-Memory) foram criados na década de 90 (GADELHA, 2013), dois 

anos após a Constituição Federal vigente. 
 

Após a brevíssima análise constitucional, é necessário proceder ao estudo do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS – devido ao seu grande impacto sobre o 

preço final dos bens comercializados no Brasil. Vale frisar que tal imposto possui alíquotas 

que vão, dentro do estado do Ceará, de 12% a até 25% (BRASIL, 2013) quando produzidos 

no Brasil, incidindo “sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações 

de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 

operações e prestações se iniciem no exterior” (CEARÁ, 2013). 
 

Por fim, resta-nos o estudo do suporte digital aos livros, o Eletronic Reader, ou E- 

Reader. Dentre esta categoria, encontra-se, por exemplo, o Kobo, marca canadense trazida ao 

Brasil pelas Livrarias Cultura, e o Kindle, fabricado pela gigante Amazon. Destaca -se a 

importância da nova mídia para o livro através das estatísticas divulgadas pela loja Amazon, 

que vende tanto livros físicos quanto digitais. Segundo informação trazida pelo site de 

tecnologia Terra: 
 

“A companhia [Amazon.com] apontou que, nos últimos três meses, para cada 100 

livros em papel vendidos pelo Amazon.com, a companhia vendeu 143 eletrônicos, 

número que aumenta em junho, quando para cada 100 livros físicos, foram 

comprados 180 e-books.” (TERRA, 2010).
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Várias vantagens convergem para o crescimento dos chamados “livros digitais”, apesar 

da pouca regulamentação legal em vigor. Dentre elas, pode-se citar o custo reduzido, mesmo 

que  tal  realidade  não alcance  a algumas editoras,  a mobilidade, sendo  possível  carregar 

milhares de títulos em um único aparelho cujo peso é menor que 200 gramas, centenas de 

títulos gratuitos, a longa duração da bateria, com carga suficiente para cerca de um mês de 

leituras e o menor dano ao meio ambiente, visto que dispensa o uso do papel como suporte ao 

conteúdo. Quanto às desvantagens, há o inconveniente de ter que recarregar a bateria do 

aparelho, mesmo que ocasionalmente, a sensibilidade da tela touch screen, que pode quebrar- 

se devido a impactos, quedas ou excesso de pressão em ambientes menos espaçosos, como 

dentro de uma bolsa cheia ou uma mochila lotada, e o investimento inicial no E-Reader, que, 

no Brasil, pode variar de R$249,00 (Kindle) (AMAZON.COM, 2013) a R$659,00 (Kobo 

Aura HD) (KOBO, 2013). 
 

Como conclusão, tem-se que o legislador originário apresentou no Art. 150, IV, b da 

Constituição Federal, a escolha do suporte físico mais relevante à época, mas que 

conscientemente não realizou nenhuma vedação à atualização de tal mídia, conclusão 

consonante com a mens legis extraível da Imunidade Tributária Cultural. Ao se alinhar a 

intenção da nossa Carta Magna com a atual realidade, na qual o suporte digital aos livros 

cresce mais e mais, torna-se gritante a exigência de regulamentação específica, inclusive com 

a atribuição de NCM/SH (Nomeclatura Comum do MERCOSUL/Sistema Harmonizado de 

Designação e Codificação de Mercadorias) próprio, de modo a se garantir a devida imunidade 

e permitir que a cultura se difunda cada vez mais no Brasil através da popularização da 

leitura. 
 

 
 

Do E-Reader e do Tablet PC 

Inicialmente, tem-se a definição trazida pelo NCM/SH
2  

sob o número 8471.41.90, que 

abrange, conforme definição apresentada pela lei 11.196/2005, quaisquer “máquinas 

automáticas de processamento de dados, portáteis, sem teclado, que tenham uma unidade 

central de processamento com entrada e saída de dados por meio de uma tela sensível ao 

toque de área superior a 140 cm² (cento e quarenta centímetros quadrados) e inferior a 600 

cm²  (seiscentos  centímetros  quadrados)  e  que  não  possuam  função  de  comando  remoto 

(tablet PC)” (BRASIL, 2005), atualmente englobando tanto os E-Readers quanto os Tablet 

PCs. Porém, as semelhanças cessam aqui. 
 

O Tablet PC, conforme definição apresentada pelo site Wikipedia, já vista e revisada 

por mais de três mil e quatrocentas pessoas, segundo dados da própria organização 

(WIKIÉDIA, 2013), "...é um dispositivo pessoal em formato de prancheta que pode ser usado 

para acesso à Internet, organização pessoal, visualização de fotos, vídeos, leitura de livros, 

jornais e revistas e para entretenimento com jogos. Apresenta uma tela sensível ao toque 

(touchscreen) que é o dispositivo de entrada principal. A ponta dos dedos ou uma caneta 

aciona suas funcionalidades.". Marcado pela versatilidade, o Tablet PC agrega funções de 

computador, smartphone e organizador pessoal e pode ser usado para diversas finalidades, por 
 
 

 
2  

As mercadorias comercializadas internacionalmente pelo País são classificadas, desde 1996, de 

acordo com a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), que é também adotada por Argentina, Paraguai e 

Uruguai. Os códigos de classificação da NCM são formados por oito dígitos, sendo tal classificação baseada no 

Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, ou simplesmente Sistema harmonizado 

(SH). A inclusão de dois dígitos, após os seis do código numérico do SH, tem como intuito obter melhor 

detalhamento  das  mercadorias  e  respectivas  classificações  e  satisfazer  aos  interesses  de  todos os  Estados 

membros do Mercosul. (BRASIL, 2013)

http://pt.wikipedia.org/wiki/Videogame
http://pt.wikipedia.org/wiki/Videogame
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exemplo, assistir a vídeos, filmes, ouvir música, editar textos, elaborar planilhas, ler livros e 

textos soltos, tirar fotografias, digitalizar documentos dentre diversas outras possibilidades. 
 

Já o Eletronic Reader pode ser definido como um dispositivo pessoal cuja tela é voltada 

para a exibição e leitura de livros digitais. Apesar de ser possível acessar lojas virtuais para a 

aquisição de novos títulos ou, em alguns casos servidores de e -mail com algumas restrições, 

todo o conjunto é voltado para a exibição dos livros digitais. Também é característica destes 

aparelhos a utilização da Eletronik Ink (E-Ink), um tipo especial de tinta formada por 

microesferas eletricamente carregadas com cargas positivas e negativas. Em linhas gerais, a 

tela elaborada com a E-Ink funciona com microcapsulas transparentes recheadas com 

minúsculas esferas brancas e pretas eletricamente carregadas e mantidas em suspensão em um 

óleo também transparente. Ao se gerar uma carga elétrica, as esferas brancas ou pretas vão à 

superfície da microcapsula, tornando-se visíveis. De acordo com a carga elétrica, é possível 

tornar um ponto preto, branco ou metade branco e metade preto. 
 

 
 

Na imagem acima (WIKIPEDIA, 2009), representando uma ampliação da tela composta 

pela E-Ink, o item 1 representa a camada superior da tela, aquela com a qual nossos olhos e 

mãos tem contato. O item 2 representa uma camada de eletrodos transparente, o item 3 

representa as microcapsulas transparentes, o item 4 representa os pigmentos brancos com 

carga positiva, o item 5 representa os pigmentos negros, negativamente carregados, o item 6 

representa  o  óleo  transparente  que  preenche  as  microcapsulas,  o  item  7  representa  uma 

camada de eletrodos dividida em pixels, em pequenos pontos que podem ser carregados com 

carga  positiva  ou  negativa,  o  item  8  representa  a camada  de  suporte  inferior, o  item  9 

representa a incidência da luz, e os itens 10 e 11 representam as visão das cores branca e 

preta, respectivamente . 
 

Ao se carregar a camada de eletrodos dividida em pixels, atrai-se a carga oposta, logo 

na microcapsula à esquerda, ao se usar a carga positiva na camada de eletrodos dividida em 

pixels, atraem-se as esferas negras, carregadas com carga negativa, e repelem-se as esferas 

brancas, carregadas com carga positiva, sendo mostrado na tela um ponto branco. O inverso 

ocorre na microcapsula da direita, na qual o resultado é um ponto preto. Da combinação entre 

estes pontos brancos e pretos formam-se as letras que compõem a página do livro. Esta 

tecnologia possui como principal característica o baixíssimo consumo de energia elétrica, pois 

enquanto uma tela de led é atualizada cerca de 30 vezes por segundo, empregando eletricidade 

tanto em cada atualização quando para iluminar a tela, a  E-Ink, por sofrer um processo 

eletroestático, consume eletricidade apenas quando muda a imagem da tela, pois após a 

mudança os componentes da E-Ink permanecem estaticamente parados.
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Da Tributação 

 

Dentre  os diversos tributos em vigor  no  Brasil,  merece  destaque  o  Imposto  Sobre 

Circulação  de  Mercadorias  e  Serviços  –  ICMS.  Tal  imposto  é  de  competência  estatal, 

variando de 0% a 38%, conforme o bem sobre o qual incide e o estado que o exige, sendo 

regulado via decreto. Nas operações internas, no estado do Ceará, a variação dá-se de 12% a 
25%, conforme nos traz o Decreto n.º 24.569 de 31 de julho de 1997 alterado recentemente 
pelo Decreto n.º 31.206 de 13 de maio de 2013. Segundo aquele decreto, o ICMS incide sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e prestações se 
iniciem no exterior, sendo elencada as hipóteses de incidência dentro dos oito incisos do seu 
artigo segundo (CEARÁ, 2013). 

 

Grande problema apresenta-se devido à falta de especificidade da qualificação legal 
possuída pelos leitores digitais. Atualmente, por não haver categoria específica, enquadram-se 
no Art. 55, b, do Decreto n.º 24.569/97, sofrendo a incidência de uma alíquota de 17%, já que 

são vistos dentro do NCM/SH
3  

sob o número 8471.41.90. A grande questão é que os E- 
Readers NÃO pertencem à mesma categoria dos Tablets PCs devido à função que possuem, à 

finalidade para a qual se prestam. Enquanto aquele é utilizado como mídia física para a leitura 

de livros digitais, possuindo no máximo acesso limitado a e-mails e à loja virtual na qual se 

pode adquirir os livros, estes são versáteis, podendo ser utilizado, também, para lazer em 

geral, leitura, exibição de vídeos, utilização de jogos dentre diversas outras funções. 
 

É notável a relevância de tal distinção devido às imunidades e isenções possuída s pelos 

livros. Neste ponto é necessário definir, legalmente, o que é o livro. Diz-nos o artigo segundo 

da Lei 10.753/03: “Considera-se livro, para efeitos desta Lei, a publicação de textos escritos 

em fichas ou folhas, não periódica, grampeada, colada ou costurada, em volume cartonado, 

encadernado ou em brochura, em capas avulsas, em qualquer formato e acabamento” 

(BRASIL, 2003), equiparando-se, também ao livro: 
 

I - fascículos, publicações de qualquer natureza que representem parte de livro; 
 

II - materiais avulsos relacionados com o livro, impressos em papel ou em material 
similar; 

 

III - roteiros de leitura para controle e estudo de literatura ou de obras didáticas; 

IV - álbuns para colorir, pintar, recortar ou armar; 

V - atlas geográficos, históricos, anatômicos, mapas e cartogramas; 
 

VI  -  textos  derivados  de  livro  ou  originais,  produzidos  por  editores,  mediante 

contrato de edição celebrado com o autor, com a utilização de qualquer suporte; 
 

VII - livros em meio digital, magnético e ótico, para uso exclusivo de pessoas com 

deficiência visual; 
 

VIII - livros impressos no Sistema Braille. 
 

 
 
 
 

3  
As mercadorias comercializadas internacionalmente pelo País são classificadas, desde 1996, de 

acordo com a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), que é também adotada por Argentina, Paraguai e 

Uruguai. Os códigos de classificação da NCM são formados por oito dígitos, sendo tal classificação baseada no 

Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, ou simplesmente Sistema harmonizado 

(SH). A inclusão de dois dígitos, após os seis do código numérico do SH, tem como intuito obter melhor 

detalhamento  das  mercadorias  e  respectivas  classificações  e  satisfazer  aos  interesses  de  todos os  Estados 

membros do Mercosul. (BRASIL, 2013)
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Dentre os diversos tributos que incidem atualmente sobre os E-Readers, visto que os 

dois maiores representantes são importados (Kindle e Kobo), podemos citar como de maior 

relevância: 
 

 Imposto de Importação (II): imposto cuja função é, essencialmente, equilibrar os 

preços dos produtos importados, possuindo função extrafiscal e visando à proteção 

dos  fornecedores  brasileiros.  Devido  a  este  objetivo,  é  classificado  como  um 

imposto seletivo, visto que incide apenas sobre certos produtos, com a alíquota 

variando conforme o país de origem e a situação política deste junto ao Brasil. 
Através do Simulador do Tratamento Tributário e Administrativo das Importações

4
, 

tem-se que a alíquota que incidirá sobre o bem de NCM 8471.41.90 será de 15%; 

 Imposto  sobre  Produto  Industrializado  (IPI): conforme  glossário  disponibilizado 
pela Receita Federal, assim é definido o IPI: 

 

O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) é um tributo de competência federal 

e incide sobre as mercadorias relacionadas em sua tabela de incidência – TIPI, que é 

baseada na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) –, independentemente do 

processo de industrialização ter ocorrido dentro das fronteiras do País ou no exterior. 

Justifica-se a cobrança desse imposto sobre mercadorias importadas em razão da 

necessidade de se promover a equalização dos custos dos produtos industrializados 

importados          em         relação          aos         de          fabricação          nacional. 

O IPI na importação, além da função arrecadatória, visa atender aos objetivos da 

política industrial,  especialmente no  que diz respeito  à promoção  de tratamento 

tributário isonômico para a importação e a produção nacional. (BRASIL, 2013) 
 

Quanto à alíquota do IPI, esta é definida na Tabela de Incidência de Produto 

Industrializado, disponibilizada anualmente pela Receita Federal, incidindo sobre os 

Tablet PC e E-Reader com o valor de 15%; 

 Contribuições para Financiamento da Seguridade Social – Importação (COFINS – 

Importação) e Contribuição para o Programa de Integração Social e Formação do 

Servidor Público – Importação (PIS/PASEP – Importação): São tributos instituídos 

pela Lei 10.865/2004, possuindo alíquotas pré-determinadas pelo texto legal que 

variam conforme o NCM do produto em pauta. No caso dos Tablets PC, e 

consequentemente, dos E-Readers, as alíquotas são, respectivamente, 7,6% e 1,6%. 

 Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços: Conforme tratado acima, tal 

imposto possui incidência sobre a comercialização do bem, sendo exigida, também 

ao realizar a importação. No caso do estado do Ceará, a alíquota atual de 17%, que 

incide sobre os E-Readers e Tablet PCs foi instituída pelo Decreto n.º 24.569 de 31 

de julho de 1997 alterado recentemente pelo Decreto n.º 31.206 de 13 de maio de 

2013. 
 

Importante ressaltar que em alguns casos, a base de cálculo, o valor sobre o qua l incide 

a alíquota referente ao tributo, não é apenas o valor aduaneiro, o preço do bem. Por exemplo, 

no caso do Imposto de Importação, tem-se o cálculo simples do valor aduaneiro multiplicado 

pela alíquota, mas no caso do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI), a base de cálculo 

dá-se com o soma do valor aduaneiro com o valor já calculado do Imposto de Importação (II), 

sendo a alíquota aquela descrita na Tabela de Incidência do IPI (TIPI). 
 

A título de exemplo, utilizando-se da ferramenta disponibilizada pela Receita Federal, 

podemos ter uma ideia do peso trazido por tal tributação. Para facilitar a percepção dos 

valores, utilizaremos em nosso exemplo a importação de um Leitor Digital cujo valor 

convertido em nossa moeda nacional seja exatamente R$100,00, sendo este o nosso valor 

 
4           

Disponibilizado       pela       Receita       Federal       através       do       endereço: 
http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/Simulacao-tag.jsp

http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/Simulacao-tag.jsp
http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/Simulacao-tag.jsp
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aduaneiro. A alíquota do Imposto de Importação é de 16%, incidindo diretamente sobre o 

valor aduaneiro, totalizando R$16,00. Em seguida, temos a incidência do Imposto sobre 

Produto Industrializado, este calculado com a alíquota de 15% incidindo sobre o valor 

aduaneiro somado ao valor do Imposto de Importação, ou seja, obtém-se o valor de tal tributo 

ao  multiplicar  o  valor  da  alíquota  por  R$116,00,  obtendo-se  a  obrigação  tributária  no 

montante de R$17,40. 
 

Merece  especial  atenção  o  cálculo  das  contribuições  sociais  devido  à  sua  relativa 

complexidade, cálculos estes estabelecidos pela Instrução Normativa SRF nº 572, de 23 de 

novembro  de  2005.  Para  chegar-se  ao  valor  das  contribuições  relativas  ao  COFINS  – 

Importação  e  ao  PIS  –   Importação,  será  necessário  aplicar,  as  seguintes  fórmulas: 

e                                               ,  sendo   
(BRASIL, 2005). Ainda conforme nos é informado na supracitada Instrução Normativa, VA 
representa o valor aduaneiro, “a” a alíquota do Imposto de Importação, “b” a alíquota do 

Imposto sobre Produto Industrializado, “c” a alíquota da Contribuição para o PIS/PASEP – 

Importação, “d” a alíquota da COFINS – Importação, e, por fim, “e” representa a alíquota 

relativa ao ICMS. Com base nestes cálculos, sendo VA = R$100,00, “a” = 16, “b” = 15, “c” = 

1,65, “d” = 7,60 e “e” = 17%, tem-se que o valor da Contribuição PIS/PASEP, para o 

exemplo em pauta, será R$2,31, enquanto o COFINS será de R$10,66. 
 

Quanto ao valor do ICMS em nosso exemplo, este será calculado com a incidência da 

alíquota de 17% sobre o valor somado do valor aduaneiro com todos os demais tributos, 

totalizando R$24,88. 
 

Neste  nosso  brevíssimo  exemplo,  temos  que  o  valor  final  de  um  Leitor  Digital 

importado inicialmente por R$100,00, sofrendo apenas a incidência dos tributos essenciais, 

isto sem contar os tributos indiretos associados ao frete, transportes em geral, custos 

cartorários,  contribuições colhidas sobre e  pelos empregados,  IOF sobre  a  conversão  de 

moeda dentre vários outros, chegará em nossas terras tupiniquins custando aproximadamente 

R$171,25. Apesar de, em teoria, a soma dos percentuais dos tributos serem de 57,25%, vemos 

que a majoração real do preço chega ao absurdo patamar de 71,25%. 
 

 
 

Conclusão 
 

Com base nas definições, argumentos e valores apresentados, concluímos que o brutal 

aumento do preço seria evitado com a inclusão dos leitores digitais dentro da Imunidade 

Cultural, disposta no Art. 150, VI, d, da Constituição Federal, que veta  a instituição de 

impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão, assim como 

dentre o rol taxativo de bens equiparados ao livro dentro do Art. 2º, §único. da Lei 10.753/03. 

Ao incluir o leitor digital dentre os bens imunizados, saciar-se-ia a Mens Legis trazida pelo 

texto constitucional supracitado, garantindo-se a difusão da cultura através de livros digitais, 

via de regra mais baratos que os livros físicos. Ao imunizar os E-Readers contra a incidência 

dos impostos supracitados, reduzir-se-ia desde logo a carga tributária real em 58,28%. 
 

Quanto às contribuições, a inclusão do leitor digital dentro do rol trazido pelo Art. 2º, 

§único  da  Lei  10.753/2003  garante  que  seja  reduzido  a  zero  as  alíquotas  referentes  às 

Contribuições  PIS/PASEP  e  COFINS,  nos  exatos  termos  do  Art.  8º,  §12,  XII,  da  Lei 

10.865/2004, que afirma:
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Art.  8º As  contribuições  serão  calculadas  mediante  aplicação,  sobre  a  base  de 

cálculo de que trata o art. 7º desta Lei, das alíquotas de: 
 

§ 12. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas das contribuições, nas hipóteses de 

importação de: 
 

... 
 

XII - livros, conforme definido no art. 2º da Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 
2003. 

 

Com tais medidas, pode-se assegurar que um número cada vez maior de pessoas terá 

acesso aos benefícios trazidos pelos leitores digitais, benefícios estes já bastante aproveitados 

em outros países devido à proteção tributária que tais bens possuem, e que atualmente 

culminam em um acesso simplificado a cultura escrita em escala global. Ao se garant ir o 

acesso aos milhares de livros gratuitos disponibilizados digitalmente, aos livros integrantes do 

domínio público e aos livros cujo preço é naturalmente menor devido aos menores custos de 

produção, se garantirá a difusão cultural em escala nunca antes vista. Tal imunização não 

deve ser visto como um corte de receita para o país, e sim, acima de tudo, como um 

investimento em nossa cultura. 
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Resumo 

Os direitos culturais se relacionam imediatamente às áreas de arte, memória coletiva e fluxo 

de saberes (formais e informais). Fundam-se no ideal de igualdade, apresentando interfaces 

construídas a partir da superação de uma visão estritamente liberal. Nesse contexto se inserem 

os fundos de investimento cultural e artístico (FICART): um dos mecanismos previstos na Lei 

8.313/1991 com o propósito de incrementar a produção cultural no país. Por que há um 

suposto consenso de o modelo não ter atingido os fins a que se destinou? O “ponto de partida” 

para exame do assunto será a compreensão do Sistema Nacional de Cultura disposto na 

Constituição Federal de 1988. Os aspectos fiscais, a estrutura de governança necessária e a 

questão do custo de oportunidade do capital implicaram o fracasso do modelo. Trata-se  de 

pesquisa bibliográfica. Justifica-se pela escassez de estudos, o que desafia o debate 

acadêmico.   

Palavras-chave: direitos culturais – os FICART - indústria cultural.  

 

Résumé        

Les droits culturels sont liés immédiatement aux domaines de l'art, de la mémoire collective et 

la circulation des connaissances (formelles et informelles). Fondée sur l'idéal de l'égalité, il y 

a interfaces construits à partir de surmonter une vision strictement libérale. Voici le contexte 

des fonds d'investissement culturel et artistique (les FICART), qui se compose d'un 

mécanisme prévu par la loi 8.313/1991, dans le but d'améliorer la production culturelle dans 

le pays. Pourquoi le  modèle, apparemment, n'a pas atteint les objectifs pour lesquels il a 

alloué? Le “point de départ” pour l'examen du sujet sera la compréhension des dispositions 

nationales de la culture dans la Constitution Fédérale de 1988. La structure budgétaire, la 

gouvernance nécessaire et la question du coût d'opportunité du capital ont produit l'échec du 

modèle. La recherche est bibliographique. Elle se justifie par l'absence d'études - d'où 

l'importance du débat académique. 

Les mots-clés: les droits culturels – les FICART - l'industrie culturelle.           
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Introdução 

 Os direitos culturais se relacionam imediatamente às áreas de arte, memória coletiva e 

fluxo de saberes (formais e informais). Fundam-se no ideal de igualdade, apresentando 

interfaces construídas a partir da superação de uma visão estritamente liberal. 

 Relacionam-se aos direitos de primeira dimensão à medida em que absorvem uma 

vertente negativa (non facere): direito de exigir - do Estado e de terceiros – abstenção da 

prática de qualquer conduta que prejudique o exercício, a exemplo do que pertine à liberdade 

de expressão. Guardam, preponderantemente, uma dimensão positiva (facere), no tocante ao 

fomento, ou seja, ao direito a reivindicar prestações estatais.  

 Os distintos conteúdos dos direitos culturais consideram o homem além da condição 

individual, o que multiplica, aperfeiçoa, aprimora, expande o ideal de democracia. A tutela, 

numa perpectiva transindividual, justifica a utilização de meios próprios, tais como ação 

popular (art. 5°, LXXIII, da Constituição vigente) e ação civil pública (art. 1°, III e IV, da Lei 

7.347, de 24.jul.1985).  

 Nesse contexto se inserem os fundos de investimento cultural e artístico (FICART): 

mecanismos destinados à aplicação em projetos culturais e artísticos. Sua matriz normativa 

remonta à Lei 8.313, de 23 de dezembro de 1991 (Lei Rouanet). Questão orientadora do 

presente estudo: por que há um suposto consenso de que o modelo não atingiu os fins a que se 

destinou? 

 O “ponto de partida” para exame do assunto será a compreensão do Sistema Nacional 

de Cultura disposto na Constituição Federal de 1988, após o que será analisado o eixo lógico 

subjacente à Lei 8.313/1991. O último item da pesquisa “desafiará” uma resposta racional à 

questão orientadora do estudo.  

 Releve-se a dificuldade de encontrar fontes - consideradas hábeis – para subsidiar o 

desenvolvimento teórico do assunto, mesmo com o auxílio dos recursos da tecnologia da 

informação, motivo por que a orientação do professor Dr. Francisco Humberto Cunha Filho 

foi fundamental, por meio da sugestão e disponibilização de referências.  

 Justifica-se o trabalho pela atualidade e transdisciplinaridade da matéria, além da 

escassez de investigações a respeito desse tipo de financiamento no país. Um assunto pouco 

explorado, muito embora se relacione diretamente à indústria cultural. A metodologia 

utilizada será bibliográfica: realizar-se-ão consultas a doutrinas, artigos científicos, normas 

jurídicas, sítios institucionais e outras fontes ou materiais disponíveis. Como se trata de 

assunto inacabado, almeja-se que provoque o bom debate e incentive a continuidade de 

pesquisas correlatas.  

  

1. O sistema constitucional dos direitos culturais no Brasil  

 Antes de detalhar o presente tópico, mostra-se imprescindível destacar  excertos da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, por terem influenciado a redação da 

atual Constituição brasileira, tanto em termos de Poder Constituinte Originário, como 

Derivado: 



 

ISSN-e: 2316-9982 

Artigo XXII  

Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à 

realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a 

organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais 

indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. 

Artigo XXVII  

1. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da 

comunidade, de fruir as artes e de participar do processo científico e de seus 

benefícios. [...]  

 

 Os direitos culturais, além da positivação inserta no ordenamento pátrio, guardam 

suporte em instrumentos internacionais distintos, a começar pela Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948, como já explicitado. Releve-se, por oportuno, o disposto no Pacto 

Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) – tratado 

internacional de que o Brasil é signatário:  

Os Estados Partes no presente Pacto comprometem-se a assegurar o direito igual que 

têm o homem e a mulher ao gozo de todos os direitos econômicos, sociais e culturais 

enumerados no presente Pacto.  […] 1. Os Estados Partes no presente Pacto 

reconhecem a todos o direito: a) De participar na vida cultural;  […] 

   Os direitos culturais se inserem como direitos humanos à medida em que 

consubstanciam princípios universais protetores da igualdade e da liberdade inerentes a todos 

os seres humanos, encontrando-se previstos na ordem jurídica internacional. Como também se 

apresentam positivados no ordenamento constitucional vigente, qualificam-se como direitos 

fundamentais: normas constantes da Lei Maior, de natureza principiológica, que visam a 

tutelar a dignidade humana, legitimando atuação do Estado e de particulares. Para Sarlet e 

Figueiredo (2010): 

[…] determinadas prestações em termos de direitos culturais […] haverão de estar 

sempre incluídas no mínimo existencial como, de resto, já vinha também 

sustentando importante doutrina nacional, mesmo em se tratando de autores que 

assumem uma preferência por uma fundamentação de cunho mais liberal. 

 A noção de mínimo existencial engloba um conjunto de prestações materiais 

imprescindíveis, no sentido de assegurar às pessoas uma vida condigna. Expressamente, a 

Constituição de 1988 trouxe a terminologia direitos culturais, sendo dever estatal garantir a 

todos o seu livre exercício. O seguinte excerto da Lei Maior se mostra de suma importância à 

compreensão das políticas de incentivos setoriais: 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, nos quais se incluem: […] 

§ 3º - A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e 

valores culturais. […] 

 

 O desenvolvimento da cultura no país há que ser compreendido a partir de uma visão 

sistêmica. Em termos de alocações orçamentárias, a Carta Magna, ainda no art. 216, abre a 

possibilidade dos entes subnacionais instituírem uma vinculação de até cinco décimos por 

cento, de sua receita tributária líquida, em favor de fundo específico:  

§ 6 º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de 

fomento à cultura até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, para 
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o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses 

recursos no pagamento de:  

I - despesas com pessoal e encargos sociais;  

II - serviço da dívida; 

III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou 

ações apoiados.  

 

 Por outro lado, para que a questão seja tratada como política de Estado (e não de 

governo), há determinação constitucional no tocante à elaboração, por lei, do Plano Nacional 

de Cultura, visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do Poder 

Público, o que demanda inclusão no plano plurianual para que exista continuidade (art. 165, 

§§ 1° e 4° da Lei Maior).  

 Nesse contexto, as leis de incentivo integram um programa, de duração plurianual, 

mediante focalização pluralista, transversal e intersetorial. O papel do Estado pertine ao 

fomento, no sentido de formulador-articulador da política nacional de cultura. A respeito da 

democratização do acesso aos bens culturais, a atuação estatal, de acordo com Silva (2001), 

deve “favorecer o acesso à cultura e o gozo dos bens culturais à massa da população 

excluída”. Em que pese atuação do Estado como grande incentivador, não se concebe a 

“condução” de uma cultura oficial e, quão menos, interferir no processo criativo.     

 

2. As formas de financiamento da produção cultural no país 

 No item anterior, evidenciou-se que a Constituição Federal vigente proclamou a 

importância dos direitos culturais e determinou o papel do Poder Público como fomentador 

das práticas afins. Em outros Estados, as experiências são distintas. De acordo com Reis 

(2002): 

Quando se analisa a relação entre Estado e iniciativa privada em outros países, duas 

referências são classicamente mencionadas. A primeira delas é a dos Estados 

Unidos, país onde o discurso do liberalismo mais encontra ressonância na população 

e respaldo do governo. Como conseqüência, o papel da iniciativa privada é 

gigantesco frente ao desempenhado pelo poder público, que ocorre de forma 

essencialmente descentralizada […]. No outro extremo da escala temos a França, 

país onde a cultura é efetivamente vista como uma questão de Estado.  

 A particularidade do Brasil é que há um meio-termo, com a ideia de Estado 

fomentador de práticas culturais, o que possui raízes no governo de Getúlio Vargas (1930-

1945), ocasião em que foram implementadas as primeiras políticas públicas no segmento da 

cultura. Asseveram Rubim e Barbalho (2007): 

[...] não se pode pensar a inauguração das políticas culturais nacionais no Segundo 

Império, muito menos no Brasil Colônia ou mesmo na chamada República Velha 

(1889-1930). Tais exigências interditam que o nascimento das políticas culturais no 

Brasil esteja situado no tempo colonial, caracterizado sempre pelo obscurantismo da 

monarquia portuguesa que negava as culturas indígena e africana e bloqueava a 

ocidental, pois a colônia sempre esteve submetida a controles muito rigorosos como: 

proibição de instalação de imprensas; censuras a livros e jornais vindos de  fora; 

interdição ao desenvolvimento da educação, em especial das universidades etc. 
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 No Estado-Novo, vivenciou-se um período de aproximação entre os campos político e 

o cultural. O interessante é que a cultura exerceu (e exerce até hoje) relevante papel na 

“preparação” do rumo político-econômico, notadamente, em momentos de crise. Não raras 

vezes, ações na área da cultura são implementadas para desviar a atenção social do real 

momento político-institucional do país. Consoante Brasil (2010):  

O Estado Novo protagonizou ainda relevante papel na proteção do patrimônio 

cultural, como na produção de legislação específica da matéria, verificando em todas 

essas ações uma preparação para os tempos difíceis que iriam chegar […]. 

Determinou ainda o Estado Novo considerável avanço da produção cultural no país, 

mas naquilo que era interessante ao regime, ou seja, as manifestações que, no sentir 

dos governantes, denegriam a imagem do Estado, eram proibidas e favorecidas 

àquelas que valorizassem a imagem do brasileiro. 

 Contextualizado o subtema, passa-se, agora, ao exame da Lei federal 8.313/1991, 

sancionada pelo então Presidente Fernando Collor, e idealizada para estimular os 

investimentos em projetos culturais. Nesse sentido, registre-se o seguinte dispositivo do 

mencionado diploma normativo: 

Art. 1° Fica instituído o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), com a 

finalidade de captar e canalizar recursos para o setor de modo a: 

I - contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da cultura 

e o pleno exercício dos direitos culturais; […] 

 

 O PRONAC foi concebido para representar um aprimoramento do que já existia - a 

Lei Sarney (Lei 7.505/1986) - em termos de financiamento público da cultura no Brasil. Para 

Harvey (2003) “En 1991, el gobierno federal del Brasil puso en marcha el Programa 

Nacional de Apoyo a la Cultura (PRONAC), con el objetivo de canalizar recursos para el 

sector de la cultura [...]”. Compõe-se por três eixos normativos específicos, cada um com 

finalidades específicas em termos de fomento: o fundo nacional de cultura (FNC), cujo 

propósito reside em incentivar a cultura popular (arts. 4º a 7º); os fundos de investimento 

cultural e artístico (FICART), com o fim de estimular a indústria cultural (arts. 8º a 17); 

incentivos fiscais (mecenato – arts. 18 a 30).  

 A compreensão dos fundos culturais remonta, inicialmente, a uma explicação 

orçamentária, o que possui suporte na Lei 4.320/1964 (versa sobre normas gerais relativas a 

orçamentos públicos): “Art. 71. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas 

que por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção 

de normas peculiares de aplicação”. O FNC destina recursos mediante operações de crédito 

(reembolsáveis ou a fundo perdido). Volta-se a projetos que explorem a diversidade cultural 

nacional. O fundo se constitui por recursos discriminados no art. 5° da Lei 8.313/1991: 

Art. 5° O FNC é um fundo de natureza contábil, com prazo indeterminado de 

duração, que funcionará sob as formas de apoio a fundo perdido ou de empréstimos 

reembolsáveis, conforme estabelecer o regulamento, e constituído dos seguintes 

recursos: 

I - recursos do Tesouro Nacional; 

II - doações, nos termos da legislação vigente; 

III - legados; 

IV - subvenções e auxílios de entidades de qualquer natureza, inclusive de 

organismos internacionais; 

V - saldos não utilizados na execução dos projetos a que se referem o Capítulo IV e 

o presente capítulo desta lei; 
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VI - devolução de recursos de projetos previstos no Capítulo IV e no presente 

capítulo desta lei, e não iniciados ou interrompidos, com ou sem justa causa; 

VII - um por cento da arrecadação dos Fundos de Investimentos Regionais, a que se 

refere a Lei n° 8.167, de 16 de janeiro de 1991, obedecida na aplicação a 

respectiva origem geográfica regional; 

VIII - Três por cento da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e loterias 

federais e similares cuja realização estiver sujeita a autorização federal, deduzindo-

se este valor do montante destinados aos prêmios; (Redação dada pela Lei nº 

9.999, de 2000)  

IX - reembolso das operações de empréstimo realizadas através do fundo, a título de 

financiamento reembolsável, observados critérios de remuneração que, no mínimo, 

lhes preserve o valor real; 

X - resultado das aplicações em títulos públicos federais, obedecida a legislação 

vigente sobre a matéria; 

XI - conversão da dívida externa com entidades e órgãos estrangeiros, unicamente 

mediante doações, no limite a ser fixado pelo Ministro da Economia, Fazenda e 

Planejamento, observadas as normas e procedimentos do Banco Central do Brasil; 

XII - saldos de exercícios anteriores; XIII recursos de outras fontes. 

 

 Os FICART representam um “feixe” de fundos: cada empreendimento resta atrelado a 

fundo específico, o que significa a instituição de fundos de investimentos culturais e artísticos 

sob a forma de condomínio (o tópico será melhor detalhado no item subsequente). A 

sistemática de mecenato instrumentaliza benefícios fiscais para investidores em projetos 

culturais por meio de doação ou patrocínio:
2
 

Art. 25. Os projetos a serem apresentados por pessoas físicas ou pessoas jurídicas, 

de natureza cultural para fins de incentivo, objetivarão desenvolver as formas de 

expressão, os modos de criar e fazer, os processos de preservação e proteção do 

patrimônio cultural brasileiro, e os estudos e métodos de interpretação da realidade 

cultural, bem como contribuir para propiciar meios, à população em geral, que 

permitam o conhecimento dos bens de valores artísticos e culturais, [...].  

 Como o objeto do corrente artigo pertine à análise crítica dos FICART, mostra-se 

imprescindível a compreensão do fenômeno da indústria cultural, razão de ser dos fundos em 

pauta. De acordo com Cunha Filho (2004), o termo revela “o anseio da padronização dos 

bens, retirando dos mesmos o caráter de singularidade dos quais são revestidos na esfera da 

cultura popular”.
3
 Em outras palavras: a ideia de indústria cultural traz em seu âmago os 

elementos característicos do mundo industrial contemporâneo. 

 Destaque-se que a ideia de reproduzir as obras artísticas pela perspectiva industrial, ou 

                                                 
2
 A propósito do mecenato no segmento do audiovisual, há uma “concorrência natural” entre o art. 25 da Lei 

Rouanet e o art. 1° da Lei do Audiovisual. Motivo: os percentuais de dedução fiscal desta serem maiores que 

os da Lei 8.313/1991. Registre-se o que dispõe a Lei 8.686/1993: “Art. 1o Até o exercício fiscal de 2016, 

inclusive, os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda devido as quantias referentes a investimentos 

feitos na produção de obras audiovisuais cinematográficas brasileiras de produção independente, mediante a 

aquisição de quotas representativas de direitos de comercialização sobre as referidas obras, desde que esses 

investimentos sejam realizados no mercado de capitais, em ativos previstos em lei e autorizados pela 

Comissão de Valores Mobiliários - CVM, e os projetos de produção tenham sido previamente aprovados pela 

Agência Nacional do Cinema - ANCINE”.  
3
 A cultura popular instrumentaliza a singularização e unidade dos povos, viabilizando o conhecimento 

recíproco. Opõe-se imediatamente à noção de cultura de massa, posto que esta induz comportamentos 

padronizados.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8167.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9999.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9999.htm#art1
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seja, encarar o que o artista faz como produto necessário para auferir ganhos de escala é 

imensamente questionado pela Escola de Frankfurt, que compreende as obras artísticas como 

únicas: admitir-se a mercantilização da cultura seria tolher a consciência dos sujeitos, 

transformando-os em meros consumiores dos ativos culturais.4 

 Nesse diapasão, os mecanismos de financiamento - insertos na Lei 8.313/1991 - são 

instrumentais. Foram concebidos para efetivar os direitos culturais, pelo que se depreende a 

relevância de fixação de objetivos e metas, a fim de aferir-se a efetividade dos direitos em 

pauta. A constante monitoração das etapas da cadeia produtiva dos bens culturais produzidos 

com verbas públicas, bem como o exame do impacto social, tudo isso se mostra necessário à 

democratização do acesso. O item subsequente examinará especificamente os FICART e as 

razões pelas quais há um suposto consenso quanto ao fracasso do modelo. 

  

3. A problemática dos FICART 

 Conforme esclarecido nos itens antecedentes, os fundos de investimento cultural e 

artístico consubstanciam mecanismos destinados à aplicação em projetos culturais e artísticos 

da indústria cultural. Sua matriz normativa remonta à Lei Rouanet (arts. 8º a 17).  A 

concepção legal do modelo visa à captação de recursos, no mercado financeiro, mediante 

oferta de quotas de fundos em condomínio administrados por instituições financeiras 

fiscalizadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).  

 As quotas dos FICART, emitidas sob a forma nominativa ou escritural, constituem 

valores mobiliários sujeitos ao regime da Lei 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e às 

complexas regras administrativas da carteira de valores mobiliários constantes da Instrução 

CVM 306, de 5 de maio de 1999 (e alterações posteriores). 

 Teoricamente, qualquer pessoa (física ou jurídica) poderá adquirir quotas dos FICART. 

Contudo, inexistem incentivos fiscais efetivos associados, conforme se observa a partir da 

leitura dos arts. 14 a 17 da Lei 8.313/1991: 

Art. 14. Os rendimentos e ganhos de capital auferidos pelos Ficart ficam isentos do 

imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, assim como do imposto sobre 

renda e proventos de qualquer natureza. (Vide Lei nº 8.894, de 1994) 

Art. 15. Os rendimentos e ganhos de capital distribuídos pelos Ficart, sob qualquer 

forma, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de vinte 

e cinco por cento. 

Parágrafo único. Ficam excluídos da incidência na fonte de que trata este artigo, os 

rendimentos distribuídos a beneficiário pessoas jurídica tributada com base no lucro 

real, os quais deverão ser computados na declaração anual de rendimentos. 

Art. 16. Os ganhos de capital auferidos por pessoas físicas ou jurídicas não 

tributadas com base no lucro real, inclusive isentas, decorrentes da alienação ou 

resgate de quotas dos Ficart, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda, à 

mesma alíquota prevista para a tributação de rendimentos obtidos na alienação ou 

                                                 
4
 Extrai-se da leitura de Coelho (2003), que, nas duas primeiras décadas do século passado, foi criado o 

Instituto de Pesquisa Social, vinculado à Universidade de Frankfurt, com a proposta de analisar os problemas 

subjacentes do capitalismo, suas contradições e, sobretudo, a visão utilitarista. Erigiu, assim, uma teoria 

crítica do direito, sob influência do criticismo kantiano, da dialética hegeliana, da psicanálise freudiana e do 

materialismo histórico marxista, ganhando força após o advento da II Guerra Mundial. Passou-se a questionar 

a  racionalidade da dominação, bem como teorias jurídicas hegemônicas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8894.htm#art10
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resgate de quotas de fundos mútuos de ações. 

§ 1° Considera-se ganho de capital a diferença positiva entre o valor de cessão ou 

resgate da quota e o custo médio atualizado da aplicação, observadas as datas de 

aplicação, resgate ou cessão, nos termos da legislação pertinente. 

§ 2° O ganho de capital será apurado em relação a cada resgate ou cessão, sendo 

permitida a compensação do prejuízo havido em uma operação com o lucro obtido 

em outra, da mesma ou diferente espécie, desde que de renda variável, dentro do 

mesmo exercício fiscal. 

§ 3° O imposto será pago até o último dia útil da primeira quinzena do mês 

subseqüente àquele em que o ganho de capital foi auferido. 

§ 4° Os rendimentos e ganhos de capital a que se referem o caput deste artigo e o 

artigo anterior, quando auferidos por investidores residentes ou domiciliados no 

exterior, sujeitam-se à tributação pelo imposto sobre a renda, nos termos da 

legislação aplicável a esta classe de contribuintes. 

Art. 17. O tratamento fiscal previsto nos artigos precedentes somente incide sobre os 

rendimentos decorrentes de aplicações em Ficart que atendam a todos os requisitos 

previstos na presente lei e na respectiva regulamentação a ser baixada pela Comissão 

de Valores Mobiliários. 

Parágrafo único. Os rendimentos e ganhos de capital auferidos por Ficart, que 

deixem de atender aos requisitos específicos desse tipo de fundo, sujeitar-se-ão à 

tributação prevista no artigo 43 da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 

1988. 

 

 Parte-se do pressuposto de que a cultura constitui mercado lucrativo. O investidor é 

recompensado com juros e dividendos, o que repercute imediatamente no tratamento fiscal. 

De acordo com informações obtidas no sítio institucional da Receita Federal do Brasil (acesso 

em 16.mar.2013), a renda tributável engloba: os rendimentos e ganhos de capital distribuídos; 

os rendimentos produzidos por operações financeiras de renda fixa iniciadas e encerradas no 

mesmo dia (day trade), tendo como beneficiário pessoa jurídica; juros não especificados 

pagos à pessoa física, bem como ganhos decorrentes da alienação a prazo de bens ou direitos 

e demais rendimentos de capital auferidos por pessoa física ou jurídica.  

 A complexa questão fiscal não se mostra atrativa aos investidores, não incentiva a 

aplicação de recursos em grandes projetos da indústria cultural e o motivo é simples: além da 

exação não estimular, ocorre a incerteza do retorno financeiro.
5
 Por esse conjunto de fatores 

associados, não se tem notícia de pelo menos um FICART criado.     

 À exceção do audiovisual e do segmento musical, resta incipiente a atuação do Estado 

brasileiro em relação à indústria cultural, o que se deve consideravelmente pelas leis de 

incentivo: deixam nas mãos do capitalista a decisão do fomento. A consequência mais 

perversa do modelo é que os projetos considerados não atrativos financeiramente padecem 

pela simples falta de recursos, posto que a finalidade é o lucro e não o fortalecimento da 

cultura. Para Brant (2001): 

É sabido que as leis de incentivo nunca serão capazes de suprir, por si, a ausência de 

uma política cultural – ainda que continuemos a acreditar que elas possam tornar-se 

parte importante do desenvolvimento dessa política. Mas no caso de sua utilização 

no Brasil, têm contribuído para gerar distorções irreversíveis na relação com o 

mercado. […] A parceria entre empresas e sociedade, incentivada pelo poder 

                                                 
5
 Ao tomar decisões, o empreendedor analisa o custo de oportunidade do capital, que significa o custo da 

melhor alternativa abandonada, tendo em vista sempre a maximização do resultado, a eficiência econômica, 

tudo na tentativa de obter-se uma escolha ótima. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7713.htm#art43
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7713.htm#art43
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público, ainda está por se firmar. Ao contrário do que se almeja, a efetivação do 

patrocínio cultural via leis de incentivo permanece restrita a fundações e institutos 

ligados a grandes empresas e a nomes consagrados da cultura brasileira. 

 Cesnik (2012), ao tecer breves comentários a propósito do mercado cultural, registra 

que constitui imenso desafio melhorar o atual sistema de financiamento, para que se possa 

realmente garantir a destinação de maior volume de recursos ao setor, sem retrocessos.  

 As políticas culturais, notadamente as de fomento, devem viabilizar a multiplicação de 

práticas criativas e democráticas, no sentido de que seja estimulado um mercado cultural no 

país, o que não ocorreu em relação aos FICART. Os aspectos fiscais, a estrutura de 

governança necessária e a questão do custo de oportunidade do capital (parâmetro relevante 

para tomada de decisões no mundo dos negócios) implicaram o fracasso do modelo.    

 

Conclusões 

 Intencionou-se demonstrar, mediante pesquisa bibliográfica, os motivos pelos quais os 

FICART não atingiram os objetivos legais pretendidos. A complexidade do modelo relativa à 

criação de fundos de investimentos, sob a forma de condomínio, representou a razão primeira 

para não haver logrado o êxito esperado. 

 Acresça-se que a disciplina da CVM e a estrutura de governança corporativa 

necessária à implementação dos FICART (decorrência lógica do modelo) implicam custos 

consideráveis e retornos incertos, o que é levado em conta pelo investidor no processo de 

gestão de riscos. 

 Inexistem benefícios fiscais efetivamente associados à aplicação de recursos nos 

FICART. Há um dirigismo por omissão estatal que, em termos práticos, transfere o problema 

para o setor privado. Parte-se da premissa de que a cultura constitui investimento 

necessariamente lucrativo.  

 Ademais, como o acesso aos recursos do PRONAC e aos insertos na Lei do 

Audiovisual não são excludentes, o investidor poderá recorrer à melhor forma de captação de 

fontes pela ótica da relação custo versus benefícios. O que menos interessa é o setor 

incentivado, mas o payback associado ao projeto. 

 Por esse conjunto de fatores associados, não se tem notícia de pelo menos um FICART 

criado. O modelo, da forma com foi articulado, não atingiu os fins propostos no tocante ao 

fomento da indústria cultural. As políticas culturais, notadamente as de fomento, devem 

viabilizar a multiplicação de práticas criativas e democráticas, o que não ocorreu em relação 

ao modelo de fundos em condomínio. O que a Lei Rouanet mais promoveu foi a transferência 

do poder decisório para o setor privado (organização corporativa da cultura) e, menos, o 

fomento de um mercado cultural no país.  

 Finalmente, a título de continuidade do estudo e de estímulo a novos debates, 

sugerem-se pesquisas no sentido de investigação da problemática decorrente da 

mercantilização dos bens culturais, o que passa pelo estudo das críticas aduzidas pela Escola 

de Frankfurt. 
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Resumo: Neste texto, ao abordarmos a formação em Políticas e Gestão da Cultura, trataremos 

da criação e desenvolvimento do projeto de uma Área de Concentração específica no âmbito 

dos Bacharelados Interdisciplinares em Humanidades e em Artes da Universidade Federal da 

Bahia (UFBA). Discutiremos sobre este espaço/processo formativo, situando-o no contexto de 

transformações da universidade e do panorama das políticas culturais contemporâneas no 

Brasil, ao tempo em que incluiremos uma breve avaliação desse processo formativo, a partir 

de levantamentos de dados entre os estudantes egressos da primeira turma do referido curso.  

 

Palavras-chave: Gestão Cultural. Política Cultural. Cultura. Formação Profissional.  

 

Abstract: In this text, while approaching the formation in Cultural Politics and Management, 

we concern the creation and development of the project of a specific Concentration Area 

within the scope of Bachelor Degree Course in Humanities and Arts of the Federal University 

of Bahia (UFBA). We discuss over this space/process of formation, placing it inside the 

context of the university transformations and the panorama of contemporary cultural politics 

in Brazil, whilst we include a brief analysis through the data collected among the graduates 

from the first class of the referred Bachelor Degree course. 

Keywords: Cultural Management, Cultural Politics, Culture, Professional Formation. 
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Área de Concentração em Políticas e Gestão da Cultura no contexto do Instituto de 

Humanidades, Artes e Ciências Prof. Milton Santos da Universidade Federal da Bahia 

O intelectual vai ajudar a resolver o enigma da significação e assim ajudar, 

explicitamente, a que uma nova política seja proposta.  

Milton Santos (2004) 

 No Brasil, as reflexões de Milton Santos contribuíram de forma significativa nos 

recentes processos de transformação das políticas públicas, sejam voltadas para sua 

formulação, planejamento e ações de distintos órgãos governamentais, bem como para a 

universidade, de forma atenta às reflexões críticas ao “retomar a démarche sistémica no 

trabalho intelectual [...]” (SANTOS, 2004, p.35) e as questões de igualdade social e de 

inclusão e reconhecimento da diversidade. No sistema universitário, as discussões de Milton 

Santos, bem como as de Anísio Teixeira e de outros teóricos, em uma perspectiva inter e 

multidisciplinar, passaram a embasar sua reestruturação e construções curriculares que 

resultaram em uma nova modalidade de curso superior, divididas em regimes de ciclos, assim 

denominados bacharelados interdisciplinares. 

 Em breve panorama, realizado em 2012, além da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), levantamos doze outras universidades brasileiras ofertando cursos dessa natureza: 

UFABC; UFERSA; UFJF; UFOPA; UFRB; UFRN; UFSC; UFSJ; UFVJM; UNESP; 

UNICAMP; e UNIFAL. Na UFBA, não por acaso, o Instituto que abriga os bacharelados 

interdisciplinares recebe o nome de um dos intelectuais que inspirou sua criação: Instituto de 

Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos (IHAC), local onde se instala a 

possibilidade de ruptura das “grades”, com redesenhos curriculares pautados em campos de 

atuação profissional, que se evidenciaram diante da ebulição do mundo do trabalho, em 

diferentes áreas e setores sociopolíticos e econômicos.  

 O IHAC nasce no contexto do Programa de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI), em 2008, que resultou, principalmente na ampliação das 

vagas e democratização do ensino superior, com concomitante criação de cursos no turno 

noturno, cuja proposta diversifica modelos de formação na graduação através do chamado 

regime de ciclos. Tendo suas primeiras turmas iniciadas no ano de 2009, o IHAC se 

desenvolveu em quatro áreas do conhecimento: Artes, Humanidades, Ciências e Tecnologia e 

Saúde, em um curso subdividido em duas etapas, a primeira chamada Formação Geral, de 

núcleo comum às quatro áreas, e a segunda chamada Formação Específica, que por sua vez, 

compreende a Grande Área da modalidade do curso ou Área de Concentração. Cada etapa 

tem duração mínima de um ano e meio, perfazendo um total mínimo de três anos para que o 

aluno receba o título de Bacharel na respectiva área do conhecimento e área de concentração 

escolhida. 

 As ofertas para as áreas de concentração, de cada um dos quatro bacharelados 

interdisciplinares, foram iniciadas a partir do semestre 2010.2. A Área de Concentração em 

Política e Gestão da Cultura (ACPGC), foi ofertada para alunos dos bacharelados 

interdisciplinares em artes e em humanidades, sendo deste, o órgão-colegiado responsável 

pelo projeto. Ao concluir o Bacharelado Interdisciplinar, os recém-formados podem optar por 

uma continuidade em outros cursos de graduação da UFBA, então denominados Cursos de 

Progressão Linear (CPL), nesse caso, o recém-formado tem a opção de obter um segundo 

diploma universitário. Uma vez que é possuidor de um título de Bacharel, o recém-formado 
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também pode optar por continuar os estudos em programas de pós-graduação, ou atuar no 

mercado de trabalho, seja na iniciativa privada, no funcionalismo público ou terceiro setor. 

A formação na Área de Concentração em Políticas e Gestão da Cultura (ACPGC)  

 Nos cenários nacional e internacional, a cultura e a diversidade, como tema central e 

transversal da política, vem ocupando a agenda de governos e organizações multilaterais, 

resultando em transformações significativas no campo legislativo, assim como da formulação 

e desenvolvimento de políticas voltadas para efetivação de direitos culturais, mesmo diante de 

ideologias e interesses econômicos antagônicos (CORTES, 2012).  

 No Brasil, o Governo Lula, na gestão dos Ministros Gilberto Gil e Juca Ferreira (2003-

2010), ao adotar, como um dos eixos das Políticas Culturais, o conceito ampliado de cultura 

para além das belas arte, passou a entrelaçar cultura, diversidade nas políticas públicas  a 

partir   de abordagens: socioantropológica,  geográfica, econômica, política e da comunicação 

atenta para as questões da indústria cultural, associadas à perspectiva dos Direitos culturais 

como um dos Direitos Humanos fundamentais na sua relação com a cultura e o 

desenvolvimento. 

 Durante esse período, os gestores nos espaços de participação democrática passaram a 

mediar os debates considerando as demandas dos diversos seguimentos da sociedade 

brasileira nas conferências, encontros e seminários  que  passaram a se constituir como 

referenciais para os Planos de Políticas Públicas Culturais e ações a curto e médio prazos, 

nacionais, estaduais e municipais.  

 Desse modo, a nova postura e finalização do Plano Nacional de Cultura, de Planos 

setoriais, entre outras medidas, vão demandar ações do Ministério da Cultura, de outros 

Órgãos Federais, Estaduais, Municipais e de setores da Sociedade, além da atualização e 

adequação da legislação e elaboração de Planos Estaduais e Municipais, também  a criação de 

novos órgãos e ampliação do mercado de trabalho na área da cultura. Na construção destes 

referenciais para políticas públicas, além dos resultados dos diálogos com a sociedade, os 

gestores  passaram a contar com informações produzidas por diversas instituições de pesquisa 

como o IBGE, IPEA e Universidades. 

 Diante da nova perspectiva política no âmbito da cultura, sobretudo devido à mudança 

de paradigma político-governamental, com consequente repercussão na sociedade e nos 

espaços acadêmicos, percebe-se uma demanda, cada vez mais promissora pela formação e 

profissionalização da cultura. 

 Neste contexto,  aconteceu a criação da ACPGC, em 2010, justificada tanto por esse 

momento de estabilidade no campo da cultura, favorecido por uma nova dinâmica no contexto 

político, quanto pela necessidade crescente de profissionalização e capacitação no referido 

campo. Desse modo, o ambiente da cultura é defendido pelo Projeto Político-Pedagógico 

(IHAC, 2010, p. 3) da ACPGC como 

 

favorável a novas possibilidades de atuação profissional [e que] carece 

enormemente, de profissionais que, com uma sólida e específica formação nas áreas 

de formulação, implementação e avaliação de políticas culturais e de gestão de 
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instituições, empreendimentos e projetos culturais, possam atender tal demanda. 

 Em seguida, o Projeto Político-Pedagógico entende a ACPGC enquanto 

uma modalidade de especialização curricular capaz de conferir aos estudantes (...) o 

domínio de habilidades e competências teóricas e aplicadas no campo da cultura, 

numa perspectiva inovadora de formação (e que) vai ao encontro das possiblidades 

de inserção profissional abertas contemporaneamente pelo campo da cultura.  

 Desse modo, entende-se a ACPGC como uma área de “terminalidade” própria, que 

capacita o recém-formado a atuar no campo da cultura sem que este, obrigatoriamente, deva 

partir para o CPL, diferente, talvez, de outras áreas de concentração oferecidas pelo 

Bacharelado Interdisciplinar como, por exemplo, a área de Estudos Coreográficos ou Estudos 

Jurídicos de caráter preparatório aos CPL de Teatro e de Direito, respectivamente. O pré-

requisito para a entrada de um estudante na ACPGC é que o mesmo tenha sido aprovado nos 

componentes curriculares obrigatórios da etapa de Formação Geral. Esta Área de 

Concentração possibilita ao estudante “uma inserção qualificada no mercado de trabalho da 

área de organização da cultura e/ou uma posterior formação profissional ou pós-graduação no 

campo dos estudos em cultura.” (IHAC, 2009, p.3). 

 Conforme Helena Cunha (2007, p. 11), a área de gestão da cultura deve ter como base 

de sustentação teórica conhecimentos multidisciplinares aplicados à esfera cultural. De tal 

modo, a ACPGC ao pretender formar profissionais “com visão ampla e reflexiva” (IHAC, 

2009, p. 3), propõe “indivíduo[s] capaz[es] de realizar leituras abrangentes, sensíveis e 

críticas da realidade social e do ambiente em que se encontra[m] inserido[s]” (IHAC, 2009, 

p.4), favoráveis, portanto, dada a formação interdisciplinar que o IHAC oferece.  

 Na UFBA a formação em Política e Gestão da Cultura situada no IHAC, numa 

primeira instância, pode ser confundida com o curso de Produção Cultural (um Curso de 

Progressão Linear ofertado pela Faculdade de Comunicação). Helena Cunha nos diz que a 

área de Produção Cultural e a área de Gestão da Cultura, apesar de serem profissões 

diferentes, “se confundem enquanto ocupação de espaços de atuação [...]” (2007, p.5). 

Contudo, Helena Cunha atenta para a concreta possibilidade de o mercado absorver uma 

diversidade de tipos de profissionais, reconhecendo, também, a dificuldade de se definir 

características mais precisas de um profissional de gestão da cultura, uma vez que o mercado 

embora promissor, ainda é imaturo: 

[...] pois que trata-se de uma categoria ainda em processo de constituição 

profissional. Portanto, o problema está relacionado às relações estabelecidas por 

meio das experiências cotidianas que determinam as diversas terminologias que 

estão circulando no mercado de trabalho há bastante tempo. (CUNHA, 2007, p. 8). 

 

 As áreas profissionais citadas são recentes, assim como a demanda por 

profissionalização do campo cultura como bem assinala Cunha (2007), e os cursos de 

formação oferecidos por instituições de ensino superior, em especial as universidades, 

também disfrutam de pouco tempo de criação e oferta de vagas para aqueles que se interessam 

pela área. A formação oferecida pela ACPGC é um exemplo de formação recém-criada no 

âmbito universitário. Por isso, a pesquisa sobre essa formação ofertada aos graduandos dos 

bacharelados interdisciplinares da UFBA é uma preocupação constante entre os discentes, 
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docentes e, em especial, da coordenação responsável pelo planejamento e acompanhamento 

da ACPGC.  

A pesquisa sobre a formação na Área de Concentração em Políticas e Gestão da Cultura 

(ACPGC) 

 A ACPGC vem se consolidando desde a sua criação, em 2010, tanto no sentido de 

reconhecimento no contexto do IHAC, que se reflete na ampliação do número de estudantes 

que tem optado por essa área, quanto no contexto externo, através do reconhecimento por 

parte de organizações privadas, governamentais e do terceiro setor, na oferta de oportunidades 

de estágio e emprego. 

 Nesse mesmo ano, no segundo semestre da primeira turma da ACPGC, foi iniciada 

uma pesquisa em fase exploratória, por iniciativa dos representantes estudantis, Ricardo 

Soares e Renata Leahy, na época, recém-ingressantes na área. Um questionário foi elaborado 

e aplicado aos alunos em curso da referida área, tendo por referência as ementas dos 

componentes da matriz curricular, com o objetivo de identificar quais e quantos componentes 

curriculares optativos os alunos pretendiam cursar nos semestres seguintes, identificar temas 

de interesse e uma questão se voltava para o que eles pretendiam fazer após a conclusão do 

curso. Importante salientar que para concluir a formação na referida área, o estudante precisa 

ter cursado cinco entre os componentes optativos de sua matriz curricular. 

 Paralelo à coleta das informações sobre a identificação dos possíveis componente 

optativos para os próximos semestres da Primeira turma, foi realizada uma sondagem sobre a 

disponibilidade de tempo dos alunos em cursar também componentes no turno diurno 

(manhã/tarde), uma vez que a ACPGC acontecia apenas no turno noturno.  O questionário foi 

aplicado, via Internet, entre os dias 21 e 31 de novembro de 2010. No universo dos 36 alunos 

da primeira turma, 28 responderam ao questionário. Cada aluno, para fundamentar suas 

respostas, teve acesso às ementas de todos os componentes da área.  

 As informações geradas pela aplicação do questionário subsidiaram o planejamento do 

segundo semestre da área, em 2011.1 e provocou outras iniciativas semelhantes de pesquisa 

por parte da Coordenação da ACPGC. Em 2011-2012, a Coordenação, sob os cuidados da 

Profa. Dra. Clelia Côrtes, e com o apoio de Ricardo Soares e Renata Leahy, além de outras 

duas alunas, Ana Carolina Valente e Estela Lage, elaboraram outro questionário intitulado 

Perfil dos Egressos 2011.2 da ACPGC, respondido por todos os dez egressos da referida área. 

Nessa sondagem, o foco era a opinião dos egressos sobre as motivações pela escolha da área, 

avaliação da formação profissional ofertada pelo curso, pretensão acadêmica após a conclusão 

e as expectativas quanto ao mercado de trabalho. Tal questionário foi respondido via Internet, 

por telefone e, também, presencialmente.  

 A tabulação dos dados e o início da análise das informações produzidas foram 

utilizadas para apresentações públicas sobre a ACPGC para os estudantes dos bacharelados 

interdisciplinares do IHAC, em 2012.1 e em 2012.2 visando atrair novos ingressantes. Do 

mesmo modo, os dados dessa pesquisa foram utilizados em outras comunicações, tanto em 

seminários, quanto em outros eventos voltados para o tema da gestão cultural.  

 Em 2013, a pesquisa vem tendo continuidade também com a colaboração da 

professora e doutoranda Alice Lacerda, e no segundo semestre novos questionários estão 
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sendo aplicados, desta vez não apenas junto aos recentes egressos, mas também aos 

ingressantes e cursistas  da ACPGC. 

 Os dados da pesquisa vêm, também, subsidiando as atividades interdisciplinares no 

contexto da ACPGC, a exemplo do Seminário: A Cultura como tema central e transversal de 

Políticas Públicas em 2010.2; do Seminário sobre o Plano Nacional de Cultura e Planos 

Setoriais com foco no Plano Setorial de Culturas Indígenas, realizados em 2011.2; e do 

Seminário de Políticas e Gestão da Cultura, organizado coletivamente com os estudantes e 

professores dos componentes curriculares Gestão das Organizações Culturais, Diversidade 

Cultural, Economia da Cultura, Organizações e Sociedade e Políticas Culturais. Estes 

Seminários, entre outros eventos, têm provocado interlocuções, tanto interna, através do 

trabalho colaborativo em torno de um objeto comum, quanto com outros pensadores e 

pesquisadores e gestores da universidade e da sociedade civil. Os eventos que vêm tendo o 

apoio do IHAC, de organizações governamentais e não-governamentais, vêm sendo 

registrados em meios audiovisuais, em parceria com o LABTEC e o Coletivo Audiovisual do 

Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (CULT). A realização do último Seminário 

originou outro projeto,  recentemente aprovado pela Pró-Reitoria de Extensão Universitária 

(PROEXT) para publicação de um Livro multimídia de Políticas e Gestão da Cultura: um 

diálogo entre universidade e  sociedade em parceria com o Programa Multidisciplinar em 

Cultura e Sociedade/IHAC.  

Coleta de dados com os cursistas da ACPGC, em 2010 

 As questões relacionadas à primeira coleta de dados visavam, sobretudo, auxiliar o 

planejamento do semestre de curso, 2011.1, sobre a quantidade de componentes optativos, 

além dos componentes obrigatórios, que cada estudante pretendia cursar e se tinha 

disponibilidade em cursar componentes no turno diurno
5
. Quanto à quantidade de 

componentes, do universo total de 28 alunos que responderam ao questionário, 50% 

indicaram que cursariam dois componentes optativos, 21,4% cursariam três componentes, 

17,9% cursariam apenas um componente e 10,7% não souberam responder. Quanto ao que se 

refere à disponibilidade de turno, 42,9% responderam não ter disponibilidade no diurno, 

35,7% responderam ter disponibilidade apenas para o período da tarde e 21,4% responderam 

ter disponibilidade somente para tarde/noite. Essas questões permitiram a alocação de 

componentes curriculares no turno diurno, no período da tarde e o planejamento mais racional 

da quantidade de componentes a serem ofertados no semestre. 

 Quanto ao grau de interesse em cursar os componentes curriculares optativos 

relacionados em uma lista de opções, os componentes que despertaram “algum interesse” e 

“muito interesse” foram Elaboração de Projetos Culturais, Oficina de Gestão Cultural, 

Culturas Baianas, Desenvolvimento e Diversidade e Culturas e Identidades. Percebemos 

assim que os componentes que relacionam à questão da diversidade e as culturas locais e 

populares eram de maior interesse dos alunos. Diante dessa procura, tais componentes foram 

ofertados no decorrer dos semestres subsequentes.  

 Verificamos também que um dos componentes de interesse dos alunos era Oficina de 

Produção Cultural, oferecido pelo curso de Produção Cultural da Faculdade de Comunicação 

no turno diurno. Porém era reduzia as chances de alunos da ACPGC cursarem, já que a 

                                                 
5  A UFBA considera o turno diurno sendo os períodos da manhã e tarde.  
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maioria não possuía disponibilidade para esse turno, conforme cruzamento dos dados 

coletados. Outros componentes que despertaram “pouco interesse” e “nenhum interesse” 

foram Globalização e Território, ofertado pelo Instituto de Geociências, Ética e Estética, 

Estado, Nação e Desenvolvimento, Território, Marca, Lugar e Origem. Desse modo, 

entendemos que os temas ligados às questões territoriais são os mais evidentes em uma 

possível rejeição, caso fossem ofertados. 

 Ao serem questionados sobre o que pretendiam fazer após a conclusão do Bacharelado 

Interdisciplinar, um pouco mais da metade dos alunos, um total de 53,6%, responderam que 

pretendiam entrar no Programa Multidisciplinar em Cultura e Sociedade, vinculado ao IHAC, 

enquanto que 36% pretendiam outro programa de mestrado; 21,4% não sabiam ou não haviam 

decidido no momento da pesquisa, e apenas 10,7% pretendiam prosseguir em um Curso de 

Progressão Linear (CPL), enquanto que somente 3,6% responderam terminar sua formação no 

Bacharelado Interdisciplinar.  

 Os 10,7% que optaram pelo CPL, correspondente a três alunos, pretendiam cursar, 

respectivamente, Produção Cultural, Arquitetura e Urbanismo e outro curso não especificado. 

Dessa forma, constatamos que a opção pelo curso de Produção Cultural, levantada nos 

momentos iniciais do curso por alguns professores como sendo a tendência aos alunos dessa 

área de concentração, não foi confirmada. Entre os 21,4%, que não sabiam ou não haviam 

decidido no momento da pesquisa, correspondente a seis alunos, um respondeu “CPL em 

Gestão Pública e Social ou a especialização em Política e Gestão Cultural a ser 

implementada” e outro aluno cogitou a opção “curso tecnológico em outra universidade”. 

Quanto ao programa de Mestrado, o único aluno, dentre os que optaram pelo Mestrado, que 

escolheu a opção “entrar em um outro programa de mestrado” pretendia a área de “Gestão 

Cultural”. 

Coleta de dados com os egressos de 2011 da ACPGC 

 A segunda coleta de dados foi realizada no período junho e julho de 2012, com o 

número total de egressos (dez estudantes ao todo que se formaram nesse período). Desse 

universo, 60% são oriundos do Bacharelado Interdisciplinar em Artes e 40% em Humanidades   

O primeiro grupo de questões refere-se ao mercado de trabalho, buscando identificar 

aqueles que trabalham na área da cultura, o tipo de função que desempenham e a avaliação 

dos egressos sobre o mercado de trabalho local. Do total de entrevistados, 50% estavam 

trabalhando e os outros 50% não estavam no momento da pesquisa. Dentre aqueles que 

afirmaram estar trabalhando, 20% informaram trabalhar em outra área e 80% declararam 

desempenhar atividade profissional na área da cultura. Dentre os que afirmaram trabalhar na 

área da cultura, correspondente a quatro egressos, as funções desempenhadas apontadas foram 

Produtor de Logística; Técnico Especializado; Músico e Produtor Cultural; Produtora e 

Design. Já as principais atividades desenvolvidas apontadas por esses egressos foram 

Desenvolvimento da estrutura de logística em festivais de diversas áreas artísticas; Elaborar 

e Coordenar atividades/eventos artístico-culturais; Músico, Elaboração e execução de 

projetos Culturais; Desenvolvimento e execução de projetos artísticos, culturais, de eventos, 

de design. 

 Aos egressos que declararam estar trabalhando no momento da pesquisa foi 

questionado se a formação na ACPGC foi decisiva para a entrada no mercado de trabalho, 
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sendo que 40% dos egressos responderam que sim, 40% declararam que já trabalhavam na 

área anteriormente ao curso e nele aprofundou mais alguns conhecimentos e os demais 20% 

responderam que não. Ainda a esse grupo de egresso em atividade foi indagado qual o grau de 

satisfação na atividade profissional que vem desempenhando, 60% declararam estar 

satisfeitos, enquanto que 40% declararam insatisfeitos, nenhum respondeu muito satisfeito ou 

indiferente. Já quando questionados sobre se achavam se as respectivas remunerações eram 

compatíveis com a média do mercado, 60% afirmaram que não, 20% que sim e 20% não 

souberam responder.  

 Para os egressos de 2011 um outro grupo de três questões procurou saber a percepção 

dos mesmos sobre o mercado de trabalho na cidade de Salvador. Nesse sentido procuramos 

saber como eles percebiam as ofertas profissionais na área da cultura na cidade sendo que, 

para 10% “há ofertas de emprego”, para 50% “há poucas ofertas de emprego” e para 40% 

“praticamente não há ofertas de emprego”. É importante salientar que nenhum dos egressos 

marcou a primeira opção de resposta “há muitas ofertas de emprego”. Na sequência de 

questões, perguntamos se fora de Salvador eles percebiam que haviam ofertas profissionais na 

área da cultura. Para essa pergunta 20% responderam que “há muitas ofertas de emprego”, 

30% responderam que “há ofertas de emprego”, 40% responderam que “há pouca oferta de 

emprego” e 10% que “praticamente não há ofertas de emprego”, sinalizando um contraste 

entre o trabalho em Salvador e fora.  

 Fechando esse grupo de perguntas, foi questionado ao total de egressos como eles 

achavam que o mercado de trabalho em Salvador remunera os profissionais da área. 50% 

responderam “mal” e os outros 50% responderam “não saber”. Perguntamos sobre a renda 

mensal, em salários mínimos, percebida pelos egressos, ao que 50% responderam estar sem 

renda, 30% responderam receber até cinco salários mínimos, 10% não respondeu e 10% 

respondeu outra opção, a qual especificou como “não possuo renda fixa, mas tenho uma 

variação de 2 a 3 salários mínimos”. Para saber se os egressos haviam realizado estágio 

durante o curso levantamos essa questão e metade respondeu não ter realizado, 20% 

responderam ter realizado estágio em outra área que não a da cultura e 30% marcaram a 

opção outra, a qual especificaram como trabalho voluntário em uma ONG; trabalho e 

participação em grupos de pesquisa (PIBIC) na área; e trabalho como analista de crédito. 

 O segundo bloco de perguntas referia-se à escolaridade dos egressos antes de 

ingressarem no IHAC, ao que 80% dos egressos responderam que “não possuíam formação 

anterior” e 20% responderam “já possuir outra graduação” antes de entrar no IHAC. 

Questionamos ainda quais atividades os egressos iniciaram após a conclusão do Bacharelado 

Interdisciplinar e 30% responderam que iniciaram um CPL, 20% ingressam em um curso de 

mestrado na área de cultura, 10% estão fazendo especialização em outra área e 30% 

responderam outra opção, especificando-as da seguinte forma: farei um curso de 

especialização na área de cultura; estou como aluno especial de mestrado em Antropologia 

Social na USP; e estou trabalhando e montando um grupo de estudos complementares com 

outros alunos egressos desta área de concentração. Apenas 10% não responderam a essa 

questão.  

O último bloco de questões, que compreendia seis perguntas, objetivou avaliar a 

formação recebida pelos egressos. Nesse sentido buscamos saber como os egressos avaliavam 

o curso na etapa de formação geral (antes da entrada na área de concentração), os quais 

avaliaram como “excelente” (20%) e “bom” (80%). A questão seguinte buscava saber as 
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motivações dos egressos na escolha da ACPGC: “Gostei do projeto da área de concentração” 

(10%), “A etapa de Formação Geral me influenciou de alguma maneira” (50%), “Pretendia a 

área da cultura desde o início” (10%) e “outras” (20%), sendo especificadas: tinha 

expectativas a respeito da área que foram em parte preenchidas; e acreditei no projeto como 

um diferencial no mercado cultural, e principalmente pela necessidade de profissionais de 

Gestão Cultural no país.  

 Um outro subgrupo de quatro questões buscavam avaliar especificamente a ACPGC. A 

primeira questão desse subgrupo referia-se a uma avaliação geral por parte dos egressos da 

área, a qual avaliaram como boa (40%) e regular (60%). As três demais questões do subgrupo 

objetivavam avaliar itens específicos da área de contração, como os conhecimentos teóricos e 

os conhecimentos práticos oferecidos nessa área de formação e a qualificação dos professores. 

No quesito avaliação dos conhecimentos teóricos, tivemos 10% para “Excelente”, 60% para 

“Bom” e 30% para “Regular”. Já no item “conhecimentos práticos oferecidos na área”, as 

respostas foram: “Bom” (10%), “Regular” (50%) e “Ruim” (20%). Sendo que 20% 

responderam “indiferente”. Ao avaliar a qualificação dos professores da ACPGC, 20% 

avaliaram como “Excelente”, 60% como “Boa” e 20% como “Regular”. 

 A pesquisa continuada da ACPGC mostrou que os alunos egressos consideram a 

formação que receberam, de uma forma geral, variando entre regular e boa. Os conhecimentos 

teóricos oferecidos na formação da Área de Concentração foram mais bem avaliados do que 

os conhecimentos práticos, embora as avaliações sejam muito parecidas. Já a qualificação dos 

professores que ministram componentes na ACPGC foi muito bem avaliada pelos egressos. 

Considerações finais 

 A iniciativa da pesquisa continuada realizada por discentes e docentes sobre a 

formação na Área de Concentração em Politicas e Gestão da Cultura aponta para uma 

proposta dialógica da formação que se pretende desenvolver no contexto dos Bacherelados 

Interdisciplinares da UFBA. Um processo formativo de autoria e desenvolvimento coletivo e 

colaborativo, em permanente diálogo entre os professores, alunos e demais colaboradores 

proporciona o constante aprimoramento da formação oferecida, bem como a correção de 

possíveis distorções ou incoerências, como a oferta de componentes opitativos de acordo com 

o grau de interesse declarado pelos alunos, como apontado na primeira coleta de dados, 

contribuindo para um planejamento mais eficiente. 

 A avaliação positiva do corpo docente da ACPGC por parte dos egressos aponta para 

recursos humanos qualificados e abertos para as contribuições no sentido de um efetivo 

aumento da qualidade da formação oferecida pela Área de Concentração em Políticas e 

Gestão da Cultura. A qualificação do corpo docente oferece possibilidades de uma melhor 

avaliação da Área de Concentração de uma forma geral, revelada pela segunda coleta de 

dados em um nível entre boa e regular. 

 Os resultados das duas coletas de dados realizadas contribuíram para um melhor 

planejamento dos semestres nos anos de 2012 e 2013 para a Área de Concentração em 

Políticas e Gestão da Cultura, bem como para a avalição da qualidade da formação oferecida. 

Esses mesmos resultados revelaram também o interesse de parte dos egressos da ACPGC em 

continuar suas formações através de cursos de Pós-graduação em Gestão Cultural, o que 

confirma a pertinência da proposta de criação do Mestrado Profissional em Gestão Cultural 
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em fase de formulação no Programa Multidisciplinar de Pós-graduação em Cultura e 

Sociedade do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos da 

Universidade Federal da Bahia.   

Finalmente, conforme salientado no decorrer do texto, a perspectiva interdisciplinar da 

área de formação em Politicas e Gestão da Cultura tem se voltado sobretudo para a realização 

de seminários e rodas de conversa onde os palestrantes são oriundos não só da universidade, 

mas também são pensadores, pesquisadores e gestores da sociedade civil. Essas iniciativas 

vem repercutindo em outros espaços além do universitários, como os próprios espaços 

culturais da cidade e órgãos gestores de cultura que, além de participar desse diálogo proposto 

pela universidade, estão contribuindo para um circuito de promoção e divulgação dessas 

experiências formativas. Nesse sentido já está sendo pensada a segunda edição do Seminário 

de Políticas e Gestão da Cultura, organizado coletivamente com os estudantes e professores  

da ACPGC para aprofundar e consolidar esses espaços de diálogo e formação entre sociedade 

e universidade. 
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RESUMO 

No presente trabalho objetivou-se analisar uma política específica conhecida como Mecenato 

Federal, que é uma das formas de incentivo previstas na Lei nº 8.313/91. O Mecenato se 

enquadra na ideia de financiamento indireto por parte do Estado, tendo em vista que há 

isenção de tributos para aqueles que incentivarem atividades culturais previamente aprovadas.  

Partiu-se da ideia de que os direitos culturais, aqueles ligados às artes, à memória coletiva e 

ao fluxo de saberes, são também fundamentais previstos e albergados pela Constituição que 

determina a participação do Estado como garantidor do pleno exercício e do acesso às fontes 

da cultura nacional. Pelos dados apresentados, o que pode ser percebido é que grande parte 

dos recursos destinados pela política de Mecenato estão sendo distribuídos de forma desigual 

para as regiões brasileiras. Verificando-se que as mais desenvolvidas economicamente estão 

recebendo mais recursos. Além disso, a política do Mecenato não está promovendo a 

diversidade cultural. Fato que demonstra a incompatibilidade do Mecenato Federal no Brasil 

com preceitos constitucionais vigentes. Analisa-se que caberia uma maior intervenção do 

Estado de modo a fomentar a participação dos produtores culturais das regiões menos 

desenvolvidas economicamente, mas riquíssimas culturalmente, do país. Conclui-se que são 

as leis que regulamentam os incentivos culturais e é a Constituição que trata mais amplamente 

do assunto. Por isso, profissionais do mundo jurídico não podem deixar de pesquisar, 

compreender e questionar o tema. Sabe-se que o mercado passou a exercer uma representação 

significativa para a realização das atividades culturais, mas sua atuação deve ser criticamente 

analisada para evitar que o Estado seja um mero expectador dos efeitos da legislação que 

criou e das práticas que incentiva. 

PALAVRAS-CHAVE: Mecenato. Compatibilidades. Preceitos Constitucionais. 
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RESUMEN 

En el presente estudio tuvo como objetivo analizar una política específica conocida como 

Patronato Federal, que es una forma de incentivo previsto en la Ley N º 8.313/91. El 

Patronato se ajusta a la idea de la financiación indirecta por el Estado, ya que ninguna 

exención de impuestos para aquellos que alienta actividades culturales previamente 

aprobados. Partimos de la idea de que los derechos culturales, los relacionados con las artes, 

la memoria colectiva y el flujo del conocimiento, son derechos fundamentales previstos en la 

Constitución y protegido determinar la participación del Estado como garante de la plena 

vigencia y el acceso a fuentes de cultura nacional. A partir de los datos presentados, que se 

pueden realizar es que la mayor parte de los fondos asignados por la política de mecenazgo se 

distribuyen de manera desigual a las regiones. Verificación de que las regiones 

económicamente más desarrolladas están recibiendo más recursos. Por otra parte, la política 

de clientelismo no es la promoción de la diversidad cultural. Lo cual demuestra la 

incompatibilidad del Patronato Federal de Brasil, con disposiciones constitucionales vigentes. 

Analiza que se ajuste a una mayor intervención del Estado con el fin de fomentar la 

participación de los productores culturales de las regiones menos desarrolladas, pero muy rico 

culturalmente, el país. Llegamos a la conclusión de que las leyes son la regulación y los 

incentivos culturales es la Constitución que trata más ampliamente la cuestión. Por lo tanto, 

los profesionales del mundo jurídico no pueden dejar de investigar, comprender y cuestionar 

el tema. Se sabe que el mercado comenzó a ejercer una representación significativa para la 

realización de actividades culturales, pero su rendimiento se debe analizar críticamente para 

evitar que el Estado de ser un mero espectador de los efectos de las leyes y prácticas que 

crean que alienta. 

PALABRAS CLAVE: Patronato. Compatibilidades. Los preceptos constitucionales. 

 

INTRODUÇÃO 

O financiamento cultural advém da necessidade de disponibilidade, apresentação, 

manutenção e fruição dos bens culturais, sejam eles materiais ou imateriais, segundo sua 

natureza. Assim, torna-se indispensável que indivíduos ou grupos tomem para si a 

responsabilidade de financiamento do setor cultural. Na prática as fontes são diversas, do 

setor público ou privado (empresas, fundações, entre outros). “As formas como entes públicos 

e privados se relacionam são fatores fundamentais para a caracterização dos mecanismos de 

financiamento da cultura e o entendimento do lugar que esse financiamento ocupa em uma 

determinada realidade social” (FREIRE, 2012). 

Além disso, observa-se que o fomento à criação artística e cultural evita a perda de 

talentos para outras profissões ou países. Fato comum e nefário para a realidade de artistas 

pouco consagrados pelo mainstream. 

Após 1934 o texto constitucional inseriu o fomento à cultura como uma obrigação 

estatal, o que foi mantido nas constituições posteriores. Portanto, pode-se afirmar que o 

Estado é historicamente responsável pelo financiamento cultural no Brasil, assim como ocorre 

em outros países. Desse modo, o financiamento federal pode ser de forma direta, com 

recursos oriundos de fontes estatais, ou de forma indireta, através de pessoas físicas ou 

jurídicas que se beneficiam de incentivos e renúncias fiscais. 

A política específica que será analisada neste artigo, conhecida como Mecenato Federal, 

é uma das formas de incentivo previstas na Lei nº 8.313/91, a qual se enquadra na ideia de 

financiamento indireto por parte do Estado, como explicado acima. Caracteriza-se, segundo 
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Ramos (2002), como uma política neoliberal de transferência de atribuições do Estado para o 

mercado, tendo em vista que são utilizados recursos públicos, os quais de certo modo são 

geridos – no aspecto da escolha - pela iniciativa privada. 

A partir desse contexto, o trabalho apresentado objetiva analisar alguns aspectos da 

prática do mecenato federal, especialmente as abordagens críticas feitas a esse mecanismo e 

verificar de que modo os resultados alcançados por ele são compatíveis com os preceitos da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

As discussões serão iniciadas com uma breve conceituação de Direitos Culturais e de 

democracia cultural, para no terceiro capítulo tratar do financiamento à cultura, sua 

necessidade e prática em alguns países. No capítulo quatro será introduzido o tema do 

mecenato, sua origem e definição, além de trazer algumas reflexões sobre o mecenato privado 

e o mecenato com contrapartida pelo Estado. No capítulo seguinte será apresentada a 

instituição legal do mecenato federal no Brasil. E, por fim, serão comentados dois preceitos 

constitucionais e analisados sob a ótica da compatibilidade com os resultados do mecenato 

federal no Brasil, são eles, a redução das desigualdades regionais e a proteção à diversidade 

cultural. 

 

1 DIREITOS CULTURAIS 

Inicialmente, para introduzir a discussão sobre a intervenção estatal e privada no 

financiamento de projetos culturais, é necessário fazer uma breve alusão à definição de 

Direitos Culturais, os quais fundamentam a temática proposta e que serão tratados 

sucintamente neste capítulo, juntamente com a ideia de democratização da cultura. 

No artigo 215
3
 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88) 

surge de forma pioneira no texto constitucional brasileiro o termo “Direitos Culturais”. 

Entretanto, Segundo Cunha Filho (2000), não se vislumbra na Carta de 1988 uma definição 

que delimite os fins e as fronteiras do objeto definido. Assim, após um emparelhamento 

destes direitos, observando os elementos que a eles são comuns, o autor conclui que os 

Direitos Culturais são aqueles atinentes às artes, à memória coletiva e ao fluxo de saberes, 

assegurando o conhecimento e o uso do passado, a interferência no presente e a possibilidade 

de previsão e decisão de opções referentes ao futuro. 

Partindo da ideia de que os Direitos Culturais são consagrados e protegidos pela 

Constituição de um Estado Democrático de Direito, a seguir será realizada uma breve 

explicação sobre o conceito de democratização da cultura, para em seguida iniciar a discussão 

acerca do financiamento cultural.   

 

1.1 Democratização da cultura 

Para Chauí (2006) a cultura é tratada como direito dos cidadãos e como trabalho de 

criação dos sujeitos culturais que devem ser chamados para participar das políticas culturais. 

Essa visão de democratização da cultura relacionada com participação nas políticas culturais 

amplia a ideia comumente disseminada que a democratização seria apenas a possibilidade de 

acesso de todos aos bens culturais.  

                                                      
3
 Art. 215. 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. 
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Para Nascimento (2013) democratização de acesso à cultura passa por um processo de 

resgate do papel do Estado na sua missão de propiciar o desenvolvimento da cultura em todos 

as suas fases, desde a criação, a fruição e o consumo. 

Sobre o assunto Depaigne apud Harvey (2003) afirma que a democratização da cultura 

é o objetivo da política cultural há bastante tempo, podendo relacionar-se com a aplicação do 

princípio da igualdade de acesso às fontes da cultura, de modo a tornar as instituições 

culturais mais abertas e acessíveis ao público. Para o mesmo autor, democratização da cultura 

é diferente do termo democracia cultural que representa um sentido mais amplo, baseado na 

pluralidade da cultura e no reconhecimento de diversidades culturais e criatividade pessoal. 

Segundo Pinto (2007) a intervenção e regulação estatais são insubstituíveis e têm de 

prever mecanismos de auto e hetero-vigilância, baseando-se em fórmulas institucionais e 

organizativas que valorize a autonomia dos criadores e, ao mesmo tempo, consiga contrariar 

propensões para algum tipo de centralização e auto-consagração que de algum modo iniba 

uma efetiva participação em processos de democratização cultural. 

Dessa forma, cabe ao Poder Público, para cumprir seu escopo de promover a 

democratização da cultura, além de fomentar a ampliação do acesso aos bens culturais e 

respeitar a pluralidade de culturas, garantir que a atuação popular seja difusa para cumprir o 

seu papel de ativa guardiã da democracia participativa. 

 

2 FINANCIAMENTO DA CULTURA 

As políticas culturais têm fundamentos econômicos baseados na afirmação de que os 

gastos públicos produzem um efeito multiplicador sobre a atividade econômica. A 

intervenção pública se faz necessária às particularidades das demandas, visando reduzir as 

desigualdades sociais com a democratização do acesso à cultura, ora limitando as incertezas 

através das regulamentações, ora assegurando que as futuras gerações possam desfrutar de um 

patrimônio conservado e enriquecido (BENHAMOU, 2007). 

Se for vista como consumo improdutivo, a cultura será um bem social crescentemente 

oneroso ao Estado deficitário “impondo limites às disponibilidades financeiras do Estado 

para responder ao maior volume de produtores e equipamentos culturais e aos custos 

inflacionados com as estruturas já existentes” (CONDE, 1989, p. 120). Nessa perspectiva, o 

financiamento privado serviria como recurso suplementar. 

O investimento cultural, quando incorpora um alto grau de inovação, 

comporta uma forte incerteza no tocante aos resultados. E a produção cultural, pelo 

menos em certos segmentos da oferta, raramente vem acompanhada de ganhos de 

produtividade. Então, o Estado substitui o mercado para apoiar os setores que, sem 

esse maná, estariam condenados à decadência. (BENHAMOU, 2007, pág. 153). 

Nos Estados Unidos, um estudo, realizado nos anos 82 e 83, demonstrou que ele é o 

país ocidental menos propenso a oferecer ajuda pública direta à cultura, estimada em 3 dólares 

per capita. Entretanto, incluindo o financiamento indireto, baseado nas deduções fiscais, a 

participação sobe para 13 dólares (BENHAMOU, 2007). 

A Itália, considerada o berço do mecenato, cria em 1982 três órgão para a gestão 

cultural, quais sejam, o Ministério dos Bens Culturais, o Ministério de Turismo e Espetáculos 

e a Direção de Edição e Propriedade Literária. A mesma legislação que criou estes órgãos não 

traz a necessidade de benefícios fiscais, o empresariado italiano estaria, nesta época, próximo 

ao mecenato puro, aquele que objetivava o fortalecimento da empresa junto à comunidade 

local (VALIATI, 2013).  
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Na França a tradição de intervenção nasceu com o monarca Francisco I. Ele era um 

mecenas, protetor dos artistas e colecionador. Até os dias atuais a França continua adepta da 

crença segundo a qual o gasto cultural é responsabilidade do Estado, onde as escolhas feitas 

em nome do cidadão são legitimadas pelo sistema eleitoral (BENHAMOU, 2007). 

 

3 ORIGEM E DEFINIÇÃO DO MECENATO 

A origem do termo está ligada ao político romano Caio Mecenas, que exerceu 

importante cargo na hierarquia do Império de Augusto César, no período de 30 a.C. a 10 d.C. 

Mecenas conseguiu influenciar o imperador a desenvolver uma política de apoio às artes, 

criando uma relação de proximidade entre o governo e a cultura. Com esta atuação, Mecenas 

passou para a história como o “protetor das artes”. Sua atuação foi reconhecida como uma 

forma sutil de legitimar o poder, associando reconhecimento e prestígio do Império perante a 

sociedade (FREIRE, 2012). 

Com o passar do tempo o termo mecenas foi atribuído às pessoas ou aos grupos que 

apoiam e concedem recursos às entidades que exercem ações importantes para o 

desenvolvimento dos principais setores culturais. O mecenato surge como um impulso 

espontâneo de algumas pessoas, os autênticos mecenas de seu tempo. É uma das mais antigas 

fontes de recursos e financiamentos das artes. Alguns doutrinadores refletem que as artes 

sempre tiveram necessidade de mecenas (HARVEY, 2003). 

Reis (2003) corrobora com a discussão apontando que a história do mecenato no 

financiamento da cultura não é recente. Muitos museus ingleses e quase todos os museus 

norte-americanos nasceram por causa do mecenato privado. Seu peso varia muito de um país 

para outro, é forte nos Estados Unidos, mas pouco desenvolvido na França. Na Inglaterra o 

montante do mecenato é maior que na França, na Alemanha e na Itália, lá, as instituições 

responsáveis por poupança e previdência são obrigadas a destinar parte de seus recursos à 

ação cultural. 

Até o final dos anos 50 as deduções fiscais de pessoas físicas e jurídicas, nos Estados 

Unidos, que faziam doações às organizações culturais sem fins lucrativos eram o maior 

subsídio proporcionado pelo governo. Assim, várias instituições culturais do país só 

conseguiam manter suas atividades financiadas por um sistema de patrocínio privado, que era 

passível de dedução fiscal (REIS, 2003). 

O mecenato em princípio era relacionado a doações sem contrapartida que se limitavam 

a ganhos de imagem. O que podia ser interpretado como desvio de lucros por parte das 

empresas. As deduções fiscais, que normalmente são limitadas a um teto, estimulam o 

dispêndio privado. “A análise econômica vincula a amplitude dessas doações a seu preço: 

quanto maior é o nível de renda, maior a queda do custo da filantropia, em termos relativos, 

sendo a dedução fiscal aplicada sobre frações da renda sujeitas a uma taxa crescente de 

imposto” (BENHAMOU, 2007, p. 165). 

Harvey (2003), tomando como referência a situação europeia ocidental, descreve as 

seguintes etapas da história do mecenato: inicialmente, o mecenato real, com características 

de favoritismos do príncipe, vontade absoluta do monarca e estabelecimento das artes ao 

serviço da Coroa. Depois, o mecenato republicano, período caracterizado por revoluções, e 

defesa da ideia de soberania popular, em que o mecenato se faz menos absoluto, há uma etapa 

de troca de atitudes frente ao fomento da cultura em alguns aspectos. Posteriormente, surge 

uma atitude mais paternalista por parte do Estado, algo menos opcional, é uma etapa 

intermediária de boa parte da primeira metade do século XX. Finalmente, após a segunda 
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guerra mundial, o acesso à cultura torna-se um direito, havendo uma necessária mudança de 

atitude por parte do Estado nesse campo. 

Cabe ressaltar que o reconhecimento dos direitos culturais impõe obrigações e deveres 

para o Estado, que foram consagrados politicamente nas constituições modernas da segunda 

metade do século XX. O Estado mecenas se torna um Estado promotor de trocas para alcançar 

a democratização da cultura. Assim, os primeiros regimes legais de promoção pública do 

mecenato surgem no mundo, com o escopo de complementar e não substituir os esforços 

financeiros de uma política cultural de Estado (HARVEY, 2003). 

Conde (1989) reflete sobre uma visão política e social geral e indica que o mecenato em 

vários cenários históricos foi uma via para que a arte e a cultura viessem a ser convocadas a 

participarem dos regimes de poder e de processo de reprodução social, possibilitando a 

inserção na sociedade do seu tempo. Desde os finais dos anos 70, no contexto europeu, houve 

uma aproximação do setor empresarial com o setor cultural, uma convergência entre lógicas 

tradicionalmente polarizadas, a lógica privada das empresas e a pública do setor cultural 

(especialmente na Europa). 

 

3.1 Algumas reflexões sobre o Mecenato Privado e o Mecenato com contrapartida do 

Estado 

Segundo Harvey (2003) para os mecenas privados a opção era até mesmo fácil, pois 

podiam preocupar-se em satisfazer os seus próprios gostos, gastando o seu dinheiro para seu 

próprio prazer, sem precisar prestar contas com ninguém. Ressalta que de toda forma, o 

mecenato público ou privado, em relação ao financiamento da cultura e das artes, 

desempenhou um papel fundamental na evolução da política cultural do Estado moderno, 

desde os séculos XVI e XVII. 

Reis (2003) afirma que nos Estados Unidos o grande impulso ao desenvolvimento 

cultural tem sua essência na iniciativa privada das grandes famílias que para garantir a oferta 

de espetáculos não se importavam em cobrir a diferença entre a bilheteria arrecadada e o custo 

do evento. Para as elites arrivistas afiliar-se com a comunidade artista trazia certa visibilidade 

e prestígio. 

Com o passar do tempo e com as crises estatais, governos e poderes locais se viram 

cada vez mais obrigados a assumirem o papel dos antigos mecenas privados, para que não 

assistissem a debilitação e a morte da criação cultural (HARVEY, 2003). 

É relevante a crítica à onipotência de um Estado que busca dirigir a criação, a geração 

de renda e a administração das clientelas da cultura. Entretanto, é possível evitar essa prática e 

apostar que certa intervenção do governo impede o empobrecimento da vida cultural, se 

deixada aos cuidados dos cálculos de rentabilidade, além de “aceitar também que o mecenato 

seja apenas uma transferência pontual de responsabilidade e não transformação profunda 

das condições de financiamento à cultura” (BENHAMOU, 2007, p. 181). 

No mecenato com contrapartida pelo Estado, ou seja, aquele que o particular (pessoa 

física ou jurídica) garante o recurso de forma imediata, mas recebe o retorno, através da 

renúncia fiscal, uma crítica realizada por boa parte da doutrina diz respeito à responsabilidade 

de escolha dos financiamentos ficar a critério da inciativa privada, mesmo que o recurso em 

última análise seja público. Chauí (2006) observa que dentro da cultura neoliberal, a iniciativa 

privada com a responsabilidade de mediadores culturais, subverte a produção brasileira às 

regras de mercado e muitas vezes dedicam-se a “espetacularização” da arte, praticando a 
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exclusão de manifestações e produções que não se enquadram nestas regras. De modo 

semelhante comenta Benhamou: 

O estímulo à criação é tarefa difícil, uma vez que se divide entre a 

necessidade de escolher e o perigo de acabar constituindo uma arte oficial. Michel 

Schneider vê na anarquia resultante da má gestão e no arbítrio burocrático do 

ministério da cultura a origem da mercantilização da arte (BENHAMOU, 2007, p. 

176). 

Para Arruda (2003) no Brasil o que ocorre com o mecenato federal, previsto na Lei 

Rouanet, é um aparente laissez-faire. Na verdade, há transferência de recursos públicos, pois a 

lei troca pagamento de impostos por investimento cultural. Entretanto, os organismos 

privados também são beneficiários da política implementada, além dos produtores culturais, já 

que se utilizam do marketing cultural, valorizando a imagem das empresas envolvidas. Nesse 

sentido, afirma Brant: 

A lógica que move o sistema de incentivo é perversa, pois permite que 

empresas recebam apoio do governo para transformar ações culturais em marketing 

empresarial, contrariando um importante movimento universal em repúdio ao 

controle da cultura pelas grandes marcas (BRANT, 2001, p.68).  

Observe-se que com essa política, o Estado é o normatizador, mas, sobretudo a instância 

que repassa os recursos de forma indireta. “Não se está, no entanto, diante de repetição de 

modelos embasados no típico mecenato privado, sequer é possível aproximá-lo de iniciativas 

pioneiras como as que se desenrolaram na cidade de São Paulo no meio de século XX 

(ARRUDA, 2003, p. 188)”.  

Lembre-se que os doadores e adeptos do mecenato incentivam diretamente os projetos 

previamente aprovados pelo MinC, para tanto, recebem benefícios fiscais que, muitas vezes, 

chegam à totalidade do investido, dentro do limite global também definido pelo Estado. 

Acontece que há um duplo benefício, pois os valores doados são lançados nas escriturações 

contábeis como despesas, o que desonera também a base de cálculo do imposto de renda. 

Todavia, a falha de regulação pela gestão privada de um recurso público, 

orientada em benefício do agente individual, estabelece um trade-off negativo, entre 

os interesses da empresa em marketing e as necessidades culturais da sociedade, 

instabilidade a qual não pode estar submetido o poder publico e sua política cultural 

(VALIATI, 2013, p. 16). 

Barbosa (2007), com uma visão mais otimista, afirma que os incentivos fiscais são 

modalidades de estímulo às empresas para que sejam direcionados recursos aos setores de 

produção e difusão cultural. Nesse sentido, defende que os incentivos são estratégias para a 

criação de um mecenato privado que possa chegar ao patamar de dispensar o poder público do 

financiamento das necessidades de recursos dos produtores culturais. 

 

4 INSTITUIÇÃO LEGAL DO MECENATO FEDERAL NO BRASIL  

A Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, chamada de Lei Rouanet (sobrenome de 

seu idealizador), instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura Pronac, com a finalidade 

de captar e canalizar recursos para o setor cultural. No artigo 2º da Lei, estabelece-se que o 

Pronac será implementado através de três mecanismos, o Fundo Nacional da Cultura (FNC), 

os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficart) e o Incentivo a projetos culturais, este 

popularmente conhecido como Mecenato. 
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A modificação da Lei Rouanet, em maio de 1995, reforçou a ideia de implementação de 

um chamado “mercado de patrocínios”, intermediado pelos “agentes culturais”. Assim, de 

acordo com Arruda (2003, p. 181): 

(...) além de profissionalizar a figura do intermediário, a política em curso estimulou 

o aparecimento de nichos no mercado cultural, provocando a integração de setores 

até então bastante distantes da lógica mercantil, como era a situação das artes, do 

patrimônio, da cultura popular. Instaurou-se, desse modo, uma espécie de migração 

de procedimentos típicos da indústria cultural e do mercado publicitário. Uma 

análise das motivações empresariais para investir na cultura demonstra que os 

sentidos perseguidos do chamado marketing cultural são, em substância, coerentes, 

sobretudo com as estratégias publicitárias e, secundariamente, com objetivos sociais, 

respondendo pelo espantoso crescimento do mecenato privado. 

Muylaert (1993) apud Cunha Filho (2010) afirma que as atividades culturais com 

possibilidade de auto-sustentabilidade, normalmente captam recursos através do mecenato. 

Para o autor apenas os projetos que não têm possibilidade de se viabilizar através de 

patrocínio, deveriam receber incentivos fiscais. 

A percepção acerca do potencial econômico do setor cultural gera a viabilidade dos 

incentivos à cultura. Dessa forma, o legislador vendo a possibilidade de crescimento 

econômico fomentou o mercado, objetivando também transferir parte da responsabilidade 

pela promoção cultural às empresas e à sociedade como um todo (BRANT, 2004). 

O mecenato federal regulado no Brasil tem o objetivo de incentivar as atividades 

culturais e funciona através de uma faculdade, estabelecida pela União, para que as pessoas 

físicas ou jurídicas apliquem parcela do Imposto sobre a Renda a título de doação ou 

patrocínio. Essa aplicação pode ocorrer em apoio direito a projetos culturais ou através de 

contribuições ao FNC, atendidos os critérios do PRONAC, ou seja, precisam, por exemplo, 

desenvolver as formas de expressão, os modos de criar e fazer, os processos de preservação e 

proteção do patrimônio cultural brasileiro, entre diversos outros (CUNHA FILHO, 2004). 

Observe-se que, para cumprir o princípio da responsabilidade fiscal, a renúncia desta 

natureza em favor da cultura é limitada do seguinte modo: o valor máximo das 

deduções é fixado anualmente pelo Presidente da República, com base em um per-

centual da renda tributável das pessoas físicas e do imposto devido por pessoas 

jurídicas tributadas com base no lucro real. Instrumento de averiguação do 

cumprimento desta regra está legalmente definido: o Ministério da Cultura tem a 

obrigação de publicar anualmente, até 28 de fevereiro, o montante dos recursos 

autorizados pelo Ministério da Fazenda para renúncia fiscal no exercício anterior, 

devidamente discriminados por beneficiário (CUNHA FILHO, 2010, p. 66). 

Harvey (2003) explica que os projetos que podem ser financiados são previamente 

aprovados pelo Ministério da Cultura. No caso de aprovação, se determina o monte autorizado 

para a obtenção do recurso em prazo determinado. A lista dos projetos culturais aprovados é 

difundida publicamente para consulta de potenciais financiadores interessados. O 

acompanhamento da execução de cada projeto beneficiado e de sua evolução permanente fica 

a cargo do Ministério da Cultura, que, segundo Cunha Filho (2004), pode delegar tais 

atribuições. Cabe às entidades incentivadoras e captadoras comunicar ao Poder Público os 

aportes financeiros realizados e recebidos, efetuando a comprovação de sua aplicação.  

Brant (2004) faz ácidas críticas ao sistema de financiamento brasileiro através do 

mecenato. Para o autor as leis de incentivo não serão capazes de suprir de forma isolada a 

ausências de uma política cultural completa. De fato, elas têm é contribuído para gerar 

distorções irreversíveis na relação com o mercado. Há verdadeira espetacularização 

promovida com o dinheiro público, em que não prepondera a ideia de acesso para todos, em 

que o governo “lava as mãos” como se fosse suficiente a aprovação de projetos, e as empresas 
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ficam em situações muito vantajosas, pois têm reavido todo o seu investimento, que será 

aplicado onde seja para ela mais vantajoso.  

No mesmo sentido, Nascimento (2013) comenta que no Brasil a presença do mecenato 

tomou uma dimensão que considera sem retorno, não visualizando a possibilidade atual de 

uma política cultural que não contemple tal dimensão. Entretanto, esta experiência, do modelo 

neoliberal de inversão da lógica, oferece ao mercado uma posição muito determinante, no 

sentido de que é ele que irá conduzir a cultura, colocando o Brasil na contramão do conceito 

de democracia cultural. 

Sarkovas (2006) reconhece que, assim como em outras realidades, há possibilidade de 

legitimidade na participação empresarial no setor cultural, desde que invista seus próprios 

recursos. O investimento social e cultural privado é uma evolução histórica do mecenato 

originário, sendo um meio legítimo para que os cidadãos e as instituições privadas possam 

tornar-se agentes do desenvolvimento cultural da sociedade. 

 

5 (IN)COMPATIBILIDADE COM PRECEITOS CONSTITUCIONAIS 

As discussões apresentadas até o momento pretenderam demonstrar as modalidades de 

financiamento, especificamente acerca do mecenato cultural e aprofundar o conhecimento de 

diversas discussões doutrinárias sobre este mecanismo. As críticas existentes são basicamente 

relativas aos resultados que essa política demonstra ao longo do tempo e para aquecê-las 

pretende-se demonstrar alguns preceitos constitucionais que devem ser observados enquanto 

princípios jurídicos norteadores dos atos políticos. 

 

5.1 Redução das desigualdades regionais 

O primeiro ponto levantado diz respeito a um objetivo fundamental da República 

Federativa do Brasil, contido expressamente no artigo 3º, III da CRFB/88, qual seja o de 

reduzir as desigualdades sociais e regionais. Dados levantados através do sítio eletrônico do 

Ministério da Cultura mostram que há predomínio de recursos oriundos do Mecenato Federal 

para regiões mais favorecidas do país.  

Observe-se a partir da tabela e dos gráficos abaixo - fazendo um comparativo do ano de 

2003 e do ano de 2013 - que dez anos depois não foi tomada medida eficiente para incentivar 

produções culturais das regiões mais necessitadas do país. Chega a ser alarmante o fato de que 

o estado de São Paulo tenha recebido mais recursos que a soma das regiões Norte, Nordeste, 

Centro-Oeste e Sul, tanto em 2003, quanto em 2013. Sobre os dados, analisem-se: 

Tabela 1 – Dados de projetos financiados por meio do Mecenato Federal 

Mecenato - Projetos executados por Região/UF 

2003 

Mecenato - Projetos executados por Região/UF 

2013 

 Quantidade Valor Captado  Quantidade Valor captado 

Centro Oeste 115 22.663.547,44 Centro Oeste 71 26.767.509,22 

Distrito Federal 77 16.612.977,06 Distrito Federal 29 15.912.991,73 

Goiás 24 4.377.431,97 Goiás 25 6.174.970,34 

Mato Grosso do Sul 13 1.418.074,25 Mato Grosso do Sul 9 3.208.704,75 

Mato Grosso 1 255.064,16 Mato Grosso 8 1.470.842,40 

Nordeste 133 30.198.597,44 Nordeste 176 79.103.280,57 

Alagoas 2 162.224,00 Alagoas 1 435.661,32 

Bahia 33 10.662.327,93 Bahia 48 24.641.903,98 

Ceará 37 5.510.544,74 Ceará 61 19.471.139,64 
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Maranhão 5 893.896,00 Maranhão 8 3.720.212,74 

Paraíba 1 20.000,00 Paraíba 5 1.176.883,00 

Pernambuco 31 9.616.399,59 Pernambuco 38 23.200.309,31 

Piauí 9 1.173.000,00 Piauí 7 4.216.612,58 

Rio Grande do Norte 6 193.091,87 Rio Grande do Norte 4 1.208.282,00 

Sergipe 9 1.967.113,31 Sergipe 4 1.032.276,00 

Norte 18 6.508.138,00 Norte 20 4.817.794,76 

Roraima 1 30.000,00 - - - 

- - - Amapá 2 610.000,00 

- - - Acre 1 450.000,00 

Amazonas 1 300.000,00 Amazonas 6 608.595,16 

Pará 7 5.842.618,00 Pará 7 1.978.390,60 

Rondônia 6 254.300,00 Rondônia 1 710.864,00 

Tocantins 3 81.220,00 Tocantins 3 459.945,00 

Sudeste 983 328.479.185,03 Sudeste 1.428 999.683.675,98 

Espírito Santo 5 704.472,83 Espírito Santo 19 3.839.657,00 

Minas Gerais 172 44.139.927,77 Minas Gerais 263 105.004.629,22 

Rio de Janeiro 324 114.477.695,10 Rio de Janeiro 441 356.582.890,75 

São Paulo 482 169.157.089,33 São Paulo 705 534.256.499,01 

Sul 294 42.994.479,19 Sul 458 144.733.876,80 

Paraná 122 10.980.798,70 Paraná 135 39.224.434,74 

Rio Grande do Sul 109 24.521.444,14 Rio Grande do Sul 206 65.547.603,19 

Santa Catarina 63 7.492.236,35 Santa Catarina 117 39.961.838,87 

Fonte: Ministério da Cultura http://sistemas.cultura.gov.br/salicnet (grifo nosso) - Acesso em: 11 de maio de 

2013 

 

Figura 1 - Mecenato - Projetos executados por Região/UF 

2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministério da Cultura http://sistemas.cultura.gov.br/salicnet - Acesso 

em: 11 de maio de 2013 
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Figura 2 - Mecenato - Projetos executados por Região/UF 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministério da Cultura http://sistemas.cultura.gov.br/salicnet - Acesso 

em: 11 de maio de 2013 

 

Analisando os dados acima, parece coerente a crítica, de caráter internacional, feita por 

Benhamou (2007), na observação da realidade francesa, relativa à distribuição do auxílio e à 

estratégia utilizada pelas instituições, pois para as empresas justificarem as despesas com o 

mecenato, elas preferem ações de grande visibilidade, sem dar preferência às inovadoras, ou 

ao mérito artístico. Historicamente, a maior parte do dinheiro vai para os mais ricos e famosos 

e para as regiões já favorecidas. Por isso, o mecenato não vem se justificando em termos de 

eficácia e equidade.  Assim, defende a autora que a dificuldade de controle na aplicação e 

previsão do montante investido, não justifica a substituição da subvenção pública pelo 

mecenato. 

No Brasil, verifica-se ao longo do tempo uma tendência de crescimento dos 

investimentos na área cultural. Entretanto, na avaliação do dispêndio dos recursos no plano 

regional reproduz-se a primazia do Sudeste, em detrimento de valores extremamente 

minimizados na Região Norte, por exemplo. 

Como a escolha dos projetos incentivados é realizada pelas empresas privadas e estas 

têm objetivos claros e definidos, podendo ser resumidos, segundo Freire (2012), na 

perspectiva de se obter maior participação no mercado consumidor, a ideia delas é utilizar a 

cultura como estratégia de comunicação para fortalecimento da imagem das organizações 

empresariais, seus produtos e serviços. Portanto, investimentos nas regiões mais valorizadas e 

desenvolvidas economicamente do país tornam-se mais vantajosos para as empresas. 

 

5.2 Diversidade cultural 

http://sistemas.cultura.gov.br/salicnet
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Um segundo ponto desta análise de compatibilidade com os preceitos constitucionais é 

relativo ao prescrito no artigo 215, § 3º, V o qual determina sistematicamente que cabe ao 

Estado garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura 

nacional, apoiando e incentivando a valorização e a difusão das manifestações culturais, 

sendo estabelecido o Plano Nacional de Cultura que deve conduzir à valorização da 

diversidade étnica e regional. 

Além disso, o artigo 216-A, incluído pela Emenda Constitucional nº 71 de 2012, em seu 

§ 1º, I, informa que é princípio orientador do Sistema Nacional de Cultura, da Política 

Nacional de Cultura e do Plano Nacional de Cultura a diversidade das expressões culturais.  

A experiência do mecenato federal no Brasil vem demonstrando que a participação 

privada no financiamento está diretamente relacionada com o marketing cultural das empresas 

que explicitamente dedica uma preferência estratégica às artes e ao entretenimento pela 

possibilidade de associação e exibição das suas marcas em espetáculos com potencial atração 

de público. Dessa forma sinaliza Freire (2012, p. 62): 

De um lado estão os que defendem a continuidade da Lei Rouanet nos moldes em 

que se encontra. Para este segmento, a decisão sobre o que deve ou não ser 

patrocinado deveria permanecer no mercado, ou seja, nos departamentos de 

marketing das empresas. No entendimento deste grupo, a permanência do modelo 

evitaria o que rotulam de “dirigismo cultural”, ou seja, o Estado ter a prioridade de 

decidir como e onde serão investidos os recursos destinados à cultura. Este 

segmento tem fortes ligações com a produção de grandes espetáculos, situa-se nos 

grandes centros urbanos do país e sinaliza que o conceito de cultura está associado à 

arte, ao entretenimento e aos espetáculos com alto potencial de retorno dos 

investimentos. 

Dessa forma, a doutrina realiza muitas críticas pelo fato de que a maioria dos projetos 

que consegue captar recursos das empresas são grandes e consagrados projetos culturais, com 

muita expressão mercadológica. Sobre isso, comenta Cunha Filho (2000) que as grandes 

atividades culturais que não tem dificuldade para alcançar os seus destinatários, podendo 

facilmente autofinanciar-se, pela sua aceitação de mercado, não teriam necessidade de receber 

auxílio público, e complementa: 

No ponto extremo e oposto à primeira situação, há uma série de manifestações e 

atividades culturais, que mesmo sendo de absoluta importância para a Nação, por 

não terem condições de auto-sustentação e nem serem atrativas à lógica do mercado, 

merecem subsídio total ou quase total do Poder Público (CUNHA FILHO, 2000, p. 

99). 

Cesnik (2007) em seu guia, que visa explicar e auxiliar os produtores culturais, ressalta 

que a aprovação do projeto realizada pelo MinC é o passo mais simples da empreitada, 

verificando que muitos conseguem diversas aprovações, mas não possuem êxito algum na 

captação dos recursos.   

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De tudo o que foi exposto, alguns pontos podem ser colacionados como mais relevantes. 

No decorrer do texto, partiu-se da ideia de que os direitos culturais, aqueles ligados às artes, à 

memória coletiva e ao fluxo de saberes, são direitos fundamentais previstos e albergados pela 

Constituição que determina a participação do Estado como garantidor do pleno exercício e do 

acesso às fontes da cultura nacional, além de ser incentivador da valorização e difusão das 

manifestações culturais. 
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Dentro do contexto apresentado, o mecenato federal brasileiro, um dos três mecanismos 

instituídos pela Lei nº 8.313/91, surge como um modo de fomentar a participação de pessoas 

físicas e jurídicas como investidoras da produção cultural, atraídas pelo incentivo fiscal e pelo 

investimento no marketing cultural. 

Entretanto, a utilização do mecenato vem gerando ao longo do tempo, diversas análises 

críticas por parte da doutrina. Discute-se, por exemplo, a sua instituição como forma de 

repasse para a iniciativa privada de uma responsabilidade pública, medida própria da política 

econômica neoliberal. Para os mencionados críticos, a gestão cultural não deveria ou poderia 

ser realizada pelo mercado com a utilização de recursos públicos, já que há dedução de 

valores devidos ao fisco. 

No final do artigo trata-se de dois preceitos constitucionais que estão entrando em 

choque, aparentemente incompatíveis, com os resultados do mecanismo analisado. O primeiro 

diz respeito a grande parte dos recursos destinados estarem sendo distribuídos de forma 

desigual para as regiões brasileiras. Compreende-se que há necessidade de iniciativas para a 

candidatura das propostas e obviamente as regiões que mais apresentarem projetos terão o 

maior número de aprovações e consequentes captações. Todavia, parece preocupante que em 

2003 e, dez anos depois, em 2013 algumas regiões tenham recebido ínfimos aportes 

financeiros comparando-se com alguns estados onde os projetos culturais receberam valores 

absurdamente mais elevados que todos os demais.  

Analisa-se que caberia uma maior intervenção do Estado de modo a fomentar a 

participação dos produtores culturais das regiões menos desenvolvidas economicamente, mas 

riquíssimas culturalmente, do país. 

O segundo ponto analisado refere-se à promoção da diversidade cultural, o respeito à 

pluralidade e a necessidade lógica de incentivar quem precisa de incentivo. Deixar na mão do 

mercado a alternativa de definir quais os projetos que devem ser incentivados está gerando 

aporte para as atividades já massificadas, excluindo aquelas que precisam de popularidade e 

percepção pela população. Deixa-se de valorizar riquezas que são diariamente sufocadas pelas 

regras da ideologia do consumismo.  

Por fim, cabe ressaltar que são as leis que regulamentam os incentivos culturais e é a 

Constituição que trata mais amplamente do assunto. Por isso, profissionais do mundo jurídico 

não podem deixar de pesquisar, compreender e questionar o tema. Sabe-se que o mercado 

passou a exercer uma representação significativa para a realização das atividades culturais, 

mas sua atuação deve ser criticamente analisada para evitar que o Estado seja um mero 

expectador dos efeitos da legislação que criou e das práticas que incentiva. 
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Resumo 

 

O artigo busca fomentar reflexões sobre o reconhecimento da cultura como direito humano 

fundamental e sobre a importância da concretização democrática dos direitos culturais como 

objetivo central das politicas culturais. Os direitos culturais são parte essencial dos diretos 

humanos. São direitos ao mesmo tempo autônomos e transversais, pois podem ser 

considerados como grupo específico, mas ao mesmo tempo podem ser encontrados em todas 

as dimensões dos direitos humanos. Não é possível concretizar o princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana sem que os direitos culturais estejam formal e materialmente 

garantidos.  A concretização dos direitos culturais é potencialmente possibilitada quando as 

politicas culturais compreendem a cultura para além do campo clássico das belas artes e 

ampliam o conceito para toda a diversidade cultural do fazer humano. Neste sentido, o artigo 

também analisa de modo bem breve, duas experiências históricas de gestão de politicas 

culturais brasileiras pautadas nos direitos culturais que adotaram a ideia ampliada de cultura. 

São as experiências da gestão da filósofa Marilena Chauí na Secretaria Municipal de Cultura 

da Prefeitura de São Paulo (1989-1992), durante o governo da prefeita Luiza Erundina e a 

gestão do compositor Gilberto Gil no Ministério da Cultura, no primeiro governo do 

presidente Lula (2003-2006).  
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Résumé  
 

 

 

 

L'article vise à promouvoir la réflexion sur la reconnaissance de la culture comme un droit 

humain fondamental et l'importance de la concrétisation démocratique des droits culturels 

comme objectif central des politiques culturelles. Les droits culturels sont une partie 

essentielle des droits humains. Ces droits sont simultanément autonomes et transversaux, car 

ils peuvent être considérés comme un groupe spécifique, mais en même temps peuvent être 

trouvés dans toutes les dimensions des droits de l'homme. Ce n'est pas possible de mettre en 

œuvre le principe constitutionnel de la dignité humaine sans que les droits culturels soient 

garantis formellement et matériellement. La mise en œuvre des droits culturels est 

potentiellement possible lorsque les politiques culturelles comprennent la culture au-delà du 

domaine classique des beaux-arts et élargissent le concept à toute la diversité culturelle du fait 

de l'homme. En ce sens, l'article examine brièvement deux expériences historiques de gestion 

des politiques culturelles brésiliennes guidées pour les droits culturels qui ont adopté l'idée 

étendue de culture. Ce sont les expériences de la gestion de la philosophe Marilena Chaui au 

Secrétariat de la Culture de la Municipalité de São Paulo (1989-1992), au cours de 

l'administration de la maire Luiza Erundina et de la gestion du compositeur Gilberto Gil au 

Ministère de la Culture, au premier mandat du président Lula (2003-2006).  
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Introdução 

 

 

 A necessidade humana de pertencimento está relacionada ao sentimento de vinculação 

do sujeito consigo mesmo, com os outros e com as manifestações simbólicas. Este sentimento 

de vinculação do indivíduo – de não isolamento – depende das suas referências culturais, das 

suas liberdades e possibilidades de escolha e da sua capacidade de elaborar sonhos e desejos.   

A filosofia dos direitos culturais está associada a uma filosofia da vinculação 

entre a pessoa individual e seus ambientes culturais. Os direitos culturais podem 

ser definidos como os direitos de uma pessoa, sozinha ou coletivamente, de exercer 

livremente atividades culturais para vivenciar seu processo nunca acabado de 

identificação, o que implica o direito de aceder aos recursos necessários para isso 

(MEYER-BISCH, 2011, p.28, grifo nosso).   

 

 O critico literário Antônio Cândido, em Direito à Literatura, texto componente da obra 

Vários Escritos (2004), publicada em 1988, realiza uma importante reflexão sobre o 

reconhecimento do direito à arte – à literatura, de modo mais específico – como parte 

integrante dos direitos humanos. Para Cândido (2004, p.186) a literatura “[...] corresponde a 

uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque 

pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo ela nos organiza, nos liberta do 

caos, e portanto nos humaniza”.  

 Invocando a distinção feita por Louis-Joseph Lebret, entre bens compressíveis e bens 

incompressíveis, Cândido (2004) assinala que a arte é um bem incompressível, ou seja, ela 

não pode ser negada a ninguém, tendo em vista o seu caráter fundamental para os indivíduos e 

para a sociedade.   

[...] pensar em direitos humanos tem um pressuposto: reconhecer que aquilo que 

consideramos indispensável para nós é também indispensável para o próximo. Nesse 

ponto as pessoas são frequentemente vítimas de uma curiosa obnubilação. Elas 

afirmam que o próximo tem direito, sem dúvida, a certos bens fundamentais, como 

casa, comida, instrução, saúde, coisas que ninguém bem formado admite hoje em dia 

que sejam privilégio de minorias, como são no Brasil. Mas será que pensam que o 

seu semelhante pobre teria direito a ler Dostoievski ou ouvir os quartetos de 

Beethovem? (Candido, 2004, p.172, grifo nosso)   

 

 Na prática, os chamados direitos culturais têm recebido menos atenção e, 

consequentemente, são menos desenvolvidos em termos de conceituação legal do que os 

direitos civis, políticos, econômicos e sociais (MEYER-BISCH, 2011). Porém, na perspectiva 

da cidadania, a cultura é compreendida como parte essencial dos direitos humanos 

fundamentais. E mais, a cultura está presente em todas as dimensões dos direitos humanos.  

 Meyer-Bisch (2011) afirma que as violações aos direitos culturais atingem a integridade 

da identidade dos sujeitos, o que acaba impedindo o respeito a qualquer outro direito. A 

negação dos direitos culturais representa impossibilitar que o sujeito viva o seu processo 

nunca concluído de identificação.  

A pobreza cultural é a base das outras dimensões da pobreza; ela impede de 

fugir ao encadeamento das precariedades e coloca obstáculos em qualquer 

desenvolvimento individual e coletivo. A prioridade na luta contra a pobreza 

deveria, por conseguinte, consistir na consideração dos recursos e direitos culturais 

das pessoas desfavorecidas (MEYER-BISCH, 2011, p.41, grifo nosso). 
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1. Apontamentos sobre os direitos culturais 

 

 A ideia de que os direitos culturais são autônomos e formam um importante grupo de 

direitos humanos pode ser consistentemente sustentada com base em diversos instrumentos 

políticos-jurídicos de âmbito internacional
2
. A própria Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948) faz menção direta aos direitos culturais.  No artigo 22 a declaração refere-se, 

de um modo mais geral, aos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à 

dignidade e ao livre desenvolvimento da personalidade humana
3
. O artigo 27 enuncia como 

direitos culturais a participação da vida cultural da comunidade e a proteção dos direitos 

morais e materiais do direito de autor: 

1. Toda pessoa tem o direito de fazer parte livremente da vida cultural da 

comunidade, de usufruir das artes e participar do progresso científico e dos 

benefícios que dele resultem. 2. Toda pessoa tem direito à proteção dos interesses 

morais e materiais que lhe pertençam em virtude das produções científicas, literárias 

ou artísticas da qual for autora (ONU, 1948).  

 Para Francisco Humberto Cunha Filho (2011, p.116) no caso do artigo 22, os direitos 

culturais, com enfoque mais generalista, “[...] relacionam-se à ideia de respeito aos modus 

vivendi peculiares aos distintos povos destinatários e signatários da declaração”, enquanto que 

no artigo 27 os direitos culturais são abordados de modo mais restrito e são ligados “[...] a 

atividades mais específicas, cujos núcleos podem ser extraídos, com variações gramaticais, do 

próprio texto: artes, ciência e literatura”.  

 Os direitos culturais do artigo 27 da Declaração Universal foram mais bem detalhados 

por meio do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), que no art. 15
4
 

apresenta uma lista de direitos culturais: a) participar da vida cultural; b) usufruir dos 

benefícios do progresso científico e de suas aplicações; c) beneficiar-se da proteção dos 

interesses morais e materiais que lhe pertençam em virtude das produções científicas, 

literárias ou artísticas da qual for autora. O mesmo artigo também apresenta medidas e 

compromissos assumidos pelos Estados Partes para garantir o exercício dos direitos.   

 Contudo, não existe nenhum instrumento legal de âmbito internacional que trace uma 

definição de direitos culturais ou apresente em um rol taxativo destes direitos. Segundo 

Yvonne Donders (2011), a dificuldade em determinar a abrangência dos direitos culturais 

fundamenta-se principalmente na complexidade de conceituar cultura. Não existindo uma 

definição clara, diferentes listas podem ser organizadas contendo disposições internacionais 

                                                           
2
 No plano dos Estados nacionais, de acordo com Jesús Prieto de Pedro, foram constituições da segunda e da 

terceira décadas do século XX – a Constituição mexicana, de 1917, e a espanhola, de 1931 – que primeiro 

formalizaram os direitos culturais nos seus textos. (PEDRO, 2011, p.44) 

3
 Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), artigo 22: toda pessoa, como membro da sociedade, tem 

direito à segurança social e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a 

organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua 

dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade.  

4
 Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), artigo 15. 1. Os Estados Partes reconhecem no 

presente Pacto o direito de toda pessoa a: a) Participar da vida cultural; b) Usufruir dos benefícios do progresso 

científico e de suas aplicações; c) Beneficiar-se da proteção dos interesses morais e materiais que lhe pertençam 

em virtude das produções científicas, literárias ou artísticas da qual for autora. 2. Entre as medidas que os 

Estados Partes do presente Pacto deverão adotar para garantir o pleno exercício deste direito, estarão aquelas 

necessárias à conservação, ao desenvolvimento e à difusão da ciência e da cultura. 3. Os Estados Partes do 

presente Pacto se comprometem a respeitar a indispensável liberdade para a pesquisa científica e para a atividade 

criadora. 4. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem os benefícios que derivam do fomento e 

desenvolvimento da cooperação e das relações internacionais em questões científicas e culturais. 
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potenciais em ser reconhecidas como direitos culturais.   

 Lembra Alfons Martinell Sempere (2011) que a UNESCO e o Conselho da Europa 

encomendaram ao Institut Interdisciplinaire d’Éthique et des Droits do l’Homme (IIEDH) da 

Universidade de Friburgo, na Suíça, uma declaração específica sobre os direitos culturais. 

Contudo, o documento
5
 que foi redigido em 1998 e atualizado em 2007 pelo Grupo de 

Friburgo, não chegou a obter aprovação dos organismos que promoveram a iniciativa. Um 

acordo internacional “[...] para todos os cidadãos, sobre os direitos culturais tem grandes 

dificuldades de aceitação na agenda dos organismos multilaterais, pela omissão dos governos 

nacionais em assumir um compromisso legal no âmbito internacional sobre a questão” 

(SEMPERE, 2011, p.62). 

 O Informe da Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento, denominado Nossa 

Diversidade Criativa (1996), ressaltou a urgência de se organizar um inventário dos direitos 

culturais, tendo em vista que foram formulados de maneira fragmentada e estão dispersos em 

vários instrumentos internacionais sobre direitos humanos. Perante esta situação, não existe 

consenso sobre quais seriam os direitos culturais na perspectiva dos direitos humanos. 

  O artigo 5ª da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural (2001) intitulado 

“direitos culturais como um ambiente que possibilita a prática da diversidade cultural” afirma 

os direitos culturais como um importante grupo dos direitos humanos. A disposição prevê 

que:  

Os direitos culturais são elementos integrantes dos direitos humanos, que são 

universais, indivisíveis e interdependentes. O florescimento da diversidade 

criativa requer a completa implementação dos direitos culturais, conforme definido 

no Artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos Artigos 13 e 15 

do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Socais e Culturais. Portanto, todas 

as pessoas têm o direito de expressar-se e de criar e disseminar seu trabalho na 

língua de sua escolha, e especialmente em sua língua materna; todas as pessoas têm 

o direito à educação e à capacitação de qualidade que respeitem plenamente sua 

identidade cultural; e todas as pessoas têm o direito de participar da vida cultural de 

sua escolha e de conduzir suas próprias práticas culturais, sujeitas ao respeito pelos 

direitos humanos e pelas liberdades fundamentais (UNESCO, 2001).  

 

 O plano de ação para a aplicação da Declaração Universal da UNESCO sobre a 

Diversidade Cultural aponta como compromisso dos Estados Membros “[...] avançar na 

compreensão e clarificação do conteúdo dos direitos culturais, enquanto parte integrante dos 

direitos humanos” (UNESCO, 2001).  

 Bernardo Machado (2011, p.106, grifo nosso), por meio de uma síntese de diversos 

instrumentos jurídicos do direito internacional
6
 dos direitos humanos, propõe a seguinte 

relação dos direitos culturais:  

                                                           
5
 O documento em português pode ser encontrado em: <http://www.unifr.ch/iiedh/fr/publications/ declaration-

de-fribourg/lis-te-des-declarations-online>  

6
 Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (1966); Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966); Convenção Universal sobre Direito 

de Autor (1952); Convenção sobre a Proteção dos Bens Culturais em caso de Conflito Armado (1954); 

Declaração dos Princípios da Cooperação Cultural Internacional (1966); Convenção sobre a Proteção do 

Patrimônio Mundial, Cultural e Natural (1972); Recomendação sobre a Participação dos Povos na Vida Cultural 

(1976); Recomendação sobre o Status do Artista (1980); Declaração do México sobre Políticas Culturais (1982); 

Recomendação sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular (1989); Informe da Comissão Mundial de 

Cultura e Desenvolvimento (“Nossa Diversidade Criativa”) (1996); Declaração Universal sobre a Diversidade 

Cultural (2001) e Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais (2005) 

(MACHADO, 2011, p.106).  

http://www.unifr.ch/iiedh/fr/publications/
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direito à identidade e à diversidade cultural (ou direito a memória ou, ainda 

direito à proteção do patrimônio cultural); direito a participação na vida cultural 

(que inclui os direitos à livre criação, ao livre acesso, à livre difusão e à livre 

participação nas decisões de política cultural); direito autoral; e direito dever de 

cooperação cultural internacional (ou direito ao intercâmbio cultural).  

 Pode-se afirmar que, cronologicamente, o primeiro direito cultural reconhecido 

internacionalmente foi o direito autoral.
7
 Esse direito foi conquista dos processos 

revolucionários na Inglaterra (1688), Estados Unidos (1776) e França (1789), dos quais 

resultaram atos legais de reconhecimento da criação intelectual e artística como a mais 

legítima e pessoal das propriedades (MACHADO, 2007, p.4).    

 A partir da representativa década de 1960, a responsabilidade liberal dos Estados 

nacionais, de não interferência na vida cultural dos indivíduos, foi extrapolada e os governos 

passaram a ter responsabilidades sociais. O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966) é um importante marco desta mudança na forma de 

responsabilidade e compromisso dos Estados Partes. 

 Tendo como contexto a construção dos Estados de ideologia socialdemocrata, o 

movimento operário conquistou, no bojo das suas lutas por igualdade, o direito à participação 

na vida cultural. O sentido desse direito é a universalização do acesso aos bens culturais, 

restritos, historicamente, às classes privilegiadas. O objetivo era o de ampliar os beneficiários 

das ações culturais promovidas pelo Estado, indo além dos eruditos artistas e intelectuais, para 

beneficiar também a classe trabalhadora com o acesso às artes e à ciência.   

 De acordo com Donders e Laaksonen (2011, p.100-101) “[...] o direito de participar da 

vida cultural é um dos direitos culturais mais notórios, refletindo por excelência a relação 

entre os direitos humanos, a cultura e o desenvolvimento”. Esse direito está inserido em 

diversos instrumentos universais de direitos humanos
8
. A vida cultural deve ser compreendida 

para além das artes e da literatura, contemplando todos os modos de vida, com seus 

significados, valores e símbolos.  

 A participação tem dois lados, um passivo e outro ativo. No passivo, “[...] significa ter 

acesso à vida cultural e usufruir de seus benefícios sem nenhuma forma de discriminação”; 

“[...] ter acesso a informações a respeito da vida cultural” e ter o direito de “[...] que a vida 

cultural seja protegida e preservada, em especial seu patrimônio cultural e artístico”. 

Participar da vida cultural, no lado ativo, implica a liberdade de “[...] escolher e de mudar uma 

afiliação cultural e de contribuir livremente para a vida cultural e seu desenvolvimento por 

meio de atividades criativas ou outras”, também implica “[...] o direito de participar do 

processo de tomada de decisão no que estiver relacionado à vida cultural” (DONDERS; 

LAAKSONEN, 2011, p.100-101).  

 A Recomendação sobre a Participação dos Povos na Vida Cultural (1976), da 

UNESCO, definiu de forma precisa as duas dimensões da participação na vida cultural: a 

dimensão ativa, que pode ser traduzida como o direito à livre criação; e a dimensão passiva, 

compreendida como direito à fruição. 

 Segundo Laaksonen (2011, p.50), o acesso é um elemento indispensável para o 

exercício de qualquer direito cultural. O acesso envolve “[...] oportunidades, opções, 

alternativas e escolhas. [...] Construir acesso está relacionado a tornar possível, facilitar e 

                                                           
 
8
 Artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), Artigo 15 do Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais (1966), Artigo 5 Cerd, Artigo 13 Cedaw, Artigo 31 CDC, Artigo 43 ICRMW e 

Artigo 30 CDPD. 
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deixar acontecer”. O acesso é uma precondição para a participação, e a participação é 

indispensável para garantir o exercício dos direitos humanos e da cidadania cultural.   

 A Recomendação sobre o Status do Artista (1980) conclama os Estados a “[...] criar e 

sustentar não apenas um clima de encorajamento à liberdade de expressão artística, mas 

também as condições materiais que facilitem o aparecimento de talentos criativos” 

(MACHADO, 2007, p.6-7). A ideia foi cristalizada na Declaração do México sobre Políticas 

Culturais (1982) com uma importante percepção sobre os direitos culturais. A referida 

declaração estabeleceu uma ampliação destes direitos: indo das prerrogativas de recepção dos 

conteúdos culturais para o acesso aos meios de produção e difusão da sua própria 

subjetividade. Esta é a ideia de democracia cultural, que cria o dever do Estado em prover 

condições materiais para que todos possam ser atores dos processos culturais.  

 Aponta Machado (2007, p.7, grifo nosso) que a declaração do México estimulou a 

participação dos indivíduos e da sociedade nos processos de tomada de decisão sobre a vida 

cultural, recomendando a multiplicação das “[...] ocasiões de diálogo entre a população e os 

organismos culturais”, por meio de “[...] instâncias e mecanismos de participação nas 

decisões, tais como: conselhos, comissões, audiências públicas, ouvidorias, plebiscitos e 

referendos”.   

 

 

2. A centralidade dos direitos culturais em duas experiências históricas de política 

cultural  

 

  Em que pese à existência de experiências anteriores
9
, a gestão da filósofa Marilena 

Chauí na Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de São Paulo (1989-1992), durante o 

governo da prefeita Luiza Erundina, foi, no Brasil, momento paradigmático no 

reconhecimento da cultura com direito humano. O projeto de política cultural, intitulado 

Cidadania Cultural, foi definido por Chauí, da seguinte forma: “[...] a cultura como direito 

dos cidadãos e como trabalho de criação” (2006, p.67). 

 A política de Cidadania Cultural era um projeto claramente pautado pelo objetivo de 

garantir a concretização dos direitos culturais na realidade dos cidadãos. A cultura foi tratada 

no ponto de vista da democracia (Chauí, 2006, p.134). Vale analisar essa experiência, pois 

representa um importante momento histórico na adoção da concepção cidadã da cultura na 

elaboração e execução das políticas culturais.  

  De acordo com Souza (2012), o projeto de Chauí procurou ampliar a ideia de cultura, 

ultrapassando a limitação conceitual que a identifica com as artes clássicas e contemplando as 

                                                           
9
 A experiência de Mário de Andrade na estruturação e direção do Departamento de Cultura e Recreação de São 

Paulo, criado pelo Decreto 861, publicado no Diário Oficial do município de São Paulo de 30 de maio de 1935, 

foi extremamente importante, principalmente porque objetivou beneficiar toda a população da cidade com suas 

ações e projetos e não apenas a elite. Conforme expõe Antonio Candido: “Nas sociedades de extrema 

desigualdade, o esforço dos governos esclarecidos e dos homens de boa vontade tenta remediar na medida do 

possível a falta de oportunidades culturais. Nesse rumo, a obra mais impressionante que conheço no Brasil foi de 

Mário de Andrade no breve período em que chefiou o Departamento de Cultura da Cidade de São Paulo, de 1935 

a 1938. Pela primeira vez entre nós viu-se uma organização da cultura com vista ao público mais amplo possível. 

Além da remodelação em larga escala da Biblioteca Municipal, foram criados: parques infantis nas zonas 

populares; bibliotecas ambulantes, em furgões que estacionavam nos diversos bairros; a discoteca pública; os 

concertos de ampla difusão, baseados na novidade de conjuntos organizados aqui, como quarteto de cordas, trio 

instrumental, orquestra sinfônica, corais” (CANDIDO, 2004, p.187). 
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várias outras dimensões da sociedade, num processo de abrangência e apropriação criativa da 

realidade. Nesse sentido, Chauí (2006) defende que a política cultural de um órgão público vá 

além do campo clássico, definido no século XVIII, da cultura identificada com a esfera das 

belas-artes e adote uma definição alargada da cultura, que considere seu miolo antropológico 

de “[...] elaboração coletiva e socialmente diferenciada de símbolos, valores, ideias, objetos, 

práticas e comportamentos pelos quais uma sociedade, internamente dividida e sob a 

hegemonia de uma classe social, define para si mesma as relações com o espaço, o tempo, a 

natureza e os humanos” (CHAUÍ, 2006, p.71-72). Conceber a cultura do ponto de vista da 

cidadania cultural significa compreender: 

[...] a cultura como um direito do cidadão e, em particular, como direito à criação 

desse direito por todos aqueles que têm sido sistemática e deliberadamente excluídos 

do direito à cultura neste país: os trabalhadores tidos como incompetentes sociais, 

submetidos à condição de receptores de ideias, ordens, normas, valores e práticas 

cuja origem, cujo sentido e cuja finalidade lhes escapam. Mas esta Secretaria 

também dedicará seus esforços para promover o direito à cultura daqueles criadores 

cujo trabalho experimental nas artes, nas técnicas, nas ciências e nas praticas 

socioculturais tem sido bloqueado, impedido, censurado e não reconhecido pelos 

poderes estabelecidos. 

 No entanto, Marilena Chauí não permitiu que a concepção ampliada de cultura 

representasse vagueza conceitual ou fosse razão para um esvaziamento das ações práticas. 

Para evitar tais resultados indesejados, ela apresentou um rol de direitos culturais para o 

âmbito da sua administração.  

Por direito à cultura a Secretaria de Cultura de São Paulo entenderá:  

- o direito de produzir cultura, seja pela aproximação dos meios culturais existentes, 

seja pela invenção de novos significados culturais; 

- o direito de participar das decisões quanto ao fazer cultural; 

- o direito de usufruir dos bens da cultura, criando locais e condições e acesso aos 

bens culturais para a população; 

- o direito de estar informado sobre os serviços culturais e sobre a possibilidade de 

deles participar ou usufruir; 

- o direito à formação cultural e artística pública e gratuita na Escolas e Oficinas de 

Cultura do município; 

- o direito à experimentação e à invenção do novo nas artes e nas humanidades; 

- o direito a espaços para a reflexão, debate e crítica; 

- o direito à informação e à comunicação (CHAUÍ, 2006, p.71).          

 Segundo Souza (2012) houve um entrave conceitual na efetivação da ideia alargada de 

cultura, sendo necessária, inclusive, uma reformulação jurídica da noção de cultura. Somente 

assim, por exemplo, seria possível a contratação de profissionais que realizariam oficinas de 

culinária em uma das Casas de Cultura de São Paulo. Isso porque, segundo Chauí (2006 

p.80), a lei que criou a Secretaria Municipal de Cultura “[...] restringia as atividades culturais 

ao campo das belas-artes e, por conseguinte, tudo quanto não pertencesse ao escopo destas 

últimas não seria administrativa e legalmente cultural”.  Em 1991 o campo funcional da 

Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo foi modificado por meio de um decreto 

municipal da prefeita Luiza Erundina, redefinindo o conceito de cultura e ampliando, 

juridicamente, o espaço de atuação do órgão municipal:  

Pelo decreto, “considerando-se que à cultura foi atribuído o caráter de direito 

acessível a todos os brasileiros; considerando-se que a cultura engloba todas as 

formas de expressão e manifestação cultural”, ficou estabelecido que: “considera-se 

atividade de natureza artística e cultural tudo o que deriva da atividade humana, 

como resultado de sua criação intelectual, sob todas as formas de expressão” e que 

“a Secretaria Municipal de Cultura deverá apoiar e incentivar a valorização e difusão 

das manifestações cultuais e oferecer condições à população para acesso aos bens 

culturais (CHAUÍ, 2006, p.80)”.   
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 Desta experiência histórica de gestão cultural pode-se extrair a importância da adoção 

de uma concepção abrangente de cultura como “todo um modo de vida” (WILLIAMS, 2011) 

para nortear as políticas públicas da área. A partir desse sentido ampliado, as políticas 

culturais poderão ser promotoras dos direitos humanos e orientadoras dos câmbios sociais 

estruturais necessários. Com efeito, a atuação do Estado também se torna mais ampla, de 

modo a atingir nas suas ações o aspecto antropológico do conceito de cultura.  

 A ideia de cultura para além das artes está expressa no artigo 216 da Constituição 

Federal de 1988 como todos os modos de criar, fazer e viver. O alcance de uma política 

cultural exige, destarte, uma concepção alargada de cultura. Inclui a invenção coletiva de 

símbolos, os comportamentos, a organização produtiva e as relações sociais, de modo a 

afirmar todos os indivíduos e grupos como sujeitos culturais, sem distinguir quem deve ser 

ator e quem deve ser plateia
10

.   

 No início de sua gestão no Ministério da Cultura (MinC), no primeiro governo do 

presidente Lula (2003-2006), Gilberto Gil, quando perguntado sobre as diretrizes que iriam 

pautar a política cultural do governo, respondia: a abrangência. Esse critério fundamentou a 

concepção de cultura abrangente adotada pelo MinC, que compreende a cultura em três 

dimensões: simbólica, cidadã e econômica.  

 Gil (2013, p.334) refere-se “[...] à dimensão simbólica, em termos de identidade e 

diversidade; à dimensão política, em termos de cidadania e acesso; e à dimensão econômica, 

em termos de geração de empregos e renda”, sempre pontuando que articuladas “essas 

dimensões conferem à cultura uma centralidade estratégica”. 

 A dimensão cidadã ou política baseia-se no princípio de que os direitos culturais são 

parte integrante dos direitos humanos, constituindo a plataforma de sustentação das políticas 

culturais. Para Gilberto Gil (2013, p.412, grifo nosso): 

Este direito cultural – ao ser perseguido hoje – traz uma grande novidade para o 

plano do Estado e para o plano jurídico. A afirmação deste direito cultural dos 

brasileiros – no Ministério da Cultura – tem nos levado a incluir grupos 

culturais e populações que jamais tiveram contato com o ministério e com o 

Estado, e que produziam cultura apesar das políticas culturais do passado. 
Grupos indígenas, quilombolas, os milhares e milhares de pontos de cultura, aliam 

hoje expressões culturais, pesquisa banda larga, rádio comunitária, exercendo 

direitos culturais que passam a ser garantidos minimamente pelo apoio e 

reconhecimento do Estado.  

 

 

 

Conclusão  

 

 O caráter transversal da cultura revela uma importante dimensão cultural nos direitos 

humanos de um modo geral. O fato de a cultura estar presente em todos os âmbitos da vida 

humana obriga que seja considerada a dimensão cultural de todos os direitos fundamentais 

(PEDRO, 2011). Nesta abordagem mais ampla sobre a dimensão cultural dos direitos 

humanos pode-se reconhecer profundas ligações dos direitos fundamentais com a cultura, 

                                                           
10

 Segundo o teatrólogo Augusto Boal (2009, p.167), fundador do Teatro do Oprimido e autor da obra A Estética 

do Oprimido, “[...] uma estética democrática, ao tornar seus participantes capazes de produzir suas obras, vai 

ajudá-lo a expelir os produtos pseudoculturais que são obrigados a tragar no dia-a-dia dos meios de 

comunicação”. 



 

ISSN-e: 2316-9982 

como os direitos à autodeterminação, liberdade de religião, liberdade de expressão, liberdade 

de associação e educação (DONDERS, 201).  

 O reconhecimento pleno e eficaz da cultura como direito humano fundamental é 

essencial e urgente. Presentemente, o tema está ampliando seu espaço na agenda política do 

país, fato que pode ser comprovado por meio do significativo número de propostas de emenda 

constitucional e projetos de leis sobre política cultural que tramitam no Congresso Nacional 

brasileiro ou que foram recentemente aprovados.  

O exercício democrático dos direitos culturais ainda não encontra respaldo eficaz nas 

políticas públicas brasileiras. Contudo, nota-se que, nos últimos anos, a legislação brasileira 

está caminhando para uma articulação protetiva dos direitos culturais, sobretudo, por meio da 

instituição e regulamentação de políticas públicas. A Lei 12.343, de 02 de dezembro de 2010, 

que institui o Plano Nacional de Cultura, é um expressivo exemplo. Seu objetivo geral é 

sistematizar uma política cultural de longo prazo pautada na concretização dos direitos 

culturais.  

 Importantes propostas de emenda constitucional (PEC) tramitam e outros aspectos do 

tema analisado neste artigo já foram incorporados a Constituição Federal de 1988. Três delas 

são fundantes na contextualização da problemática desta pesquisa: a) a criação do Sistema 

Nacional de Cultura (atual artigo 216-A da CF/88); b) o estabelecimento de um orçamento 

constitucionalmente vinculado para os investimentos públicos em política cultural de todos os 

entes federativos (PEC 150/2003); e c) a inclusão da cultura no rol dos direitos sociais da 

Constituição de 1988 (PEC 236/2008). Além disso, projetos de leis e outras propostas de 

emendas à Constituição sobre o tema tramitam atualmente no âmbito do Poder Legislativo 

brasileiro.  
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Resumo 
 

 

Este trabalho analisa os direitos culturais como objeto de políticas públicas no Brasil. 

Nesse sentido delimita-se o conceito de cultura para o objetivo aqui perseguido, 

buscando  relacionar  tal  definição  com  a  determinação  do  que  seriam  os  direitos 

culturais, excluindo tudo que se refira ao sentido antropológico da expressão cultura, 

por abranger aspectos não afeitos àqueles. Todavia faz-se necessário restringir a 

definição para obter um sentido que sirva de parâmetro ao mundo jurídico, 

principalmente por ter a Constituição Federal acolhido a expressão “Direitos Culturais”. 

Por conseguinte, definiu-se os direitos culturais, incluindo no conceito tudo o que diz 

respeito  à liberdade de  manifestação,  liberdade de expressão  da atividade  artística, 

liberdade do exercício profissional artístico, liberdade de associação artística, proteção 

do patrimônio histórico e cultural, dentre outros. A partir dessa verificação analisa-se a 

trajetória da atuação estatal brasileira na determinação de políticas públicas nessa área, 

tendo como marco delimitador a Constituição Federal de 1988. A investigação perpassa 

pela história do Brasil, desde a Colônia até os dias atuais, mostrando a maneira como as 

políticas implementadas, repercutiram sobremaneira na visão que a sociedade brasileira 

tem de sua cultura. A partir de referida análise, constata-se o tratamento dado à cultura 

pelo legislador brasileiro, e, consequentemente, a importância que o Estado concede a 

esse aspecto imprescindível decorrente da dignidade humana. 
 

 

Palavras-chave: Direitos culturais. Políticas públicas. 

Abstract 

This paper analyzes the cultural rights as an object of public policies in Brazil. In this 

sense defines the concept of culture to the objective pursued here, trying to relate this 

definition with the determination of what would be cultural rights, excluding all matters 

relating to the anthropological sense of the term culture, aspects not covered by those 

accustomed. However it is necessary to restrict the definition to get a sense that serve as 

parameter  to  the  legal  world,  mainly  because  the  Constitution  accepted  the  term 

"Cultural Rights". Therefore, we defined cultural rights, including the concept all that 

relates to freedom of expression, freedom of expression of artistic activity, exercise 

professional artistic freedom, artistic freedom of association, protection of historical and 
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cultural, among others . From this check examines the trajectory of the Brazilian state 

action in determining public policy in this area, with the March bounding the Federal 

Constitution of 1988. The research goes through the history of Brazil, from the Colony 

to the present day, showing how the policies implemented have affected greatly the 

view that Brazilian society has its culture. From this analysis, it appears the treatment 

given to Brazilian culture by the legislature, and hence the importance that the State 

provides essential due to this aspect of human dignity. 
 
Keywords: Cultural rights. Public policies. 

 

 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

Cultura é um termo polissêmico, que envolve tudo que pode reportar-se a qualquer 

intervenção do homem para modificar a natureza. Todavia é necessário restringir a 

definição para obter um sentido que sirva de parâmetro ao mundo jurídico, 

principalmente por ter a Constituição Federal acolhido a expressão “Direitos Culturais”. 
 

Deste modo, vê-se que optou o constituinte ressaltar a cultura não em seu sentido 

antropológico, por dizer  respeito  a tudo  que decorre da interferência  humana,  mas 

enquanto direito concernente “às artes, à memória coletiva e ao repasse de saberes, que 

asseguram a seus titulares o conhecimento e uso do passado, interferência ativa no 

presente e possibilidade de previsão e decisão de opções referente ao futuro, visando 

sempre à dignidade da pessoa humana” (CUNHA FILHO, 2000, p. 34). 
 

Pela disciplina expressa dos artigos 215 e 216 da Carta Maior acerca da cultura, 

vê-se que foram assentados direitos e deveres para a sociedade e Estado, a fim de tornar 

efetivo o direito dela decorrente, elevado à categoria de fundamental. 
 

Tendo como base algumas regras de direitos culturais com essa qualidade, impõe 

avaliá-los  como  objeto  de  políticas  públicas  obrigando  a  análise  da  trajetória  das 

políticas culturais implementadas antes e depois do advento da CF/88, sendo esse o 

objetivo principal do presente estudo. 
 

 
 

1.       OS DIREITOS CULTURAIS 
 

A fim de atingir o objetivo principal deste artigo que é a análise das políticas 

públicas culturais implementadas antes e depois da Constituição Federal de 1988, faz-se 

premente averiguar a origem do termo cultura, que em sua acepção ampla, diz respeito à 

diferença existente entre o homem, os animais e a natureza, restringindo-se ao final tudo 

que caracteriza a população humana. Destarte, a partir desse delineamento é possível 

defrontar-se com vários outros sentidos do mesmo enunciado, haja vista a derivação que 

a ingerência humana pode acarretar. 
 

Partindo do desdobramento da expressão, pode-se asseverar que cultura é tudo o 

que caracteriza a existência de um povo ou nação, nos aspectos de organização social, 

modos de comportamento, e que pertine a qualidade de uma coletividade como quando 

se refere à cultura brasileira, francesa, e outras. Outrossim, é possível falar em cultura 

quando há referência ao conhecimento, ideias, ritos e crenças, assim como ao aludir 

acerca da formação do homem pelo aprimoramento da educação escolar. Identifica-se



 

 

ainda outra face ao reportar-se a todas às atividades artísticas, igualmente ao tratar da 

história construída pelo homem ao longo do tempo. 
 

Por  conseguinte,  apenas  pelos  exemplos,  vê-se  que  cultura  é  um  termo 

polissêmico, que envolve tudo que pode reportar-se a qualquer intervenção do homem 

para modificar a natureza. Todavia é necessário restringir a definição para obter um 

sentido que sirva de parâmetro ao mundo jurídico, principalmente por ter a Constituição 

Federal acolhido a expressão “Direitos Culturais”. 
 

A partir da delimitação do que seja cultura, há que fixar os limites dos direitos 

intitulados pelo art. 215 da CF/88, de culturais. A título de reflexão, dentro da 

perspectiva  geral  já  esboçada,  é  possível  dizer  que  todos  os  direitos seriam  assim 

reconhecidos, haja vista decorrerem da ingerência humana. Entretanto, não é esse o 

sentido aqui investigado. A própria regra maior ao fazer referência a tais direitos 

reconheceu a importância da cultura para a pessoa humana. 
 

Inobstante tenha a Constituição previsto a obrigação estatal de garantir a todos o 
amplo acesso e exercícios dos direitos culturais, não determinou quais seriam 
mencionados direitos. Na medida em que foi necessário conceituá-los, buscou-se 
substrato na própria CF/88, servindo de parâmetro na tarefa de conceituação, o art. 216, 
por conter a definição de patrimônio cultural.
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Ao dizer o que constitui o patrimônio cultural, a CF/88 implicitamente definiu o 

que seria considerado cultura para a ordem jurídica, podendo daí ser deduzidos quais 

elementos integram o núcleo dos direitos dela decorrentes. 
 

Da análise do dispositivo constitucional, constata-se de pronto o caráter humano 

de citados direitos, e não poderia ser diferente, uma vez que o sentido antropológico não 

pode ser excluído, embora não deva prevalecer de forma absoluta para os fins jurídicos 

pretendidos. De qualquer forma, de início, pode-se dizer que os direitos culturais são 

aqueles   decorrentes   de   todas   as   manifestações   culturais   dos   indivíduos,   seja 

isoladamente ou em grupos. 
 

A CF/88 também reconhece que os sítios e as paisagens naturais que possuam 

valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 

científico são dotados de estima cultural, e por esse aspecto compreende-se que o meio 

ambiente natural em conjunto com vestígios de existência humana em tempos remotos 
 

2  
“Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 

grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I – as formas de expressão; II – os 

modos de criar, fazer e viver; III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV – as obras, objetos, 

documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V – os 

conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 

ecológico e científico. § 1˚ O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 

patrimônio   cultural   brasileiro,   por   meio   de   inventários,   registros,   vigilância,   tombamento   e 

desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. §2˚ Cabem à administração pública, 

na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a 

quantos dela necessitem. §3˚ A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e 

valores culturais. §4˚ Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. §5˚ 

Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos 

quilombos. §6˚ É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de fomento à 

cultura até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, para o financiamento de programas e 

projetos culturais, vedadas a aplicação desses recursos no pagamento de: I – despesas com pessoal e 

encargos sociais; II – serviço da dívida; III – qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente 

aos investimentos ou ações apoiados.”



 

 

determina a qualidade de um bem como cultural, o que se vislumbra no patrimônio 

paleontológico, incluído na CF/88 como espécie culturalmente protegida. 
 

Entretanto, tal conclusão não basta, é imprescindível prosseguir no esforço 

hermenêutico. Assim, para a caracterização mais apurada dos direitos culturais é 

necessária  uma  observação  pormenorizada  do  preceito  constitucional,  sendo  obtido 

como resultado desse exercício mental, a identificação de outros atributos. A mais 

importante característica dessa espécie de direito é referir-se a caracteres próprios e 

exclusivos dos grupos que compõem a sociedade brasileira, no passado, no presente e 

até no futuro. 
 

Ademais, vale salientar que identificar e conceituar os direitos culturais não é 

tarefa fácil nem atrativa, pois poucos dos que se debruçaram a estudar essa categoria 

constitucional conseguiram alcançar esse objetivo satisfatoriamente. Entretanto, 

Francisco Humberto Cunha Filho (2000, p. 34) extraiu da CF/88 a definição dos direitos 

culturais, como sendo “aqueles afetos às artes, à memória coletiva e ao repasse de 

saberes, que asseguram a seus titulares o conhecimento e uso do passado, interferência 

ativa no presente e possibilidade de previsão e decisão de opções referentes ao futuro, 

visando sempre à dignidade da pessoa humana”. E a partir da investigação identificou- 

os como sendo os decorrentes da liberdade de manifestação; liberdade de expressão da 

atividade artística; liberdade do exercício profissional artístico; liberdade de associação 

artística, inclusive de natureza sindical; propriedade, transmissão hereditária e poder de 

fiscalização sobre as criações do intelecto, bem como sobre a imagem, a representação, 

a interpretação, a voz e coisas análogas; proteção do patrimônio histórico e cultural bem 
como  de  natureza  difusa,  ou  seja,  pertencente  a  cada  um  dos  brasileiros

3
;  o  lazer 

cultural; a educação
4
; paridade e reconhecimento jurídico do trabalho intelectual 

relativamente aos demais tipos
5
. 

 

No que concerne ao conteúdo da expressão “direitos culturais”, José Afonso da 

Silva (2001, p. 48) apresenta, ao analisar o dispositivo constitucional
6
, duplo aspecto: 

um como norma agendi, quando a CF diz que o Estado garantirá a todos o pleno 
exercício dos direitos culturais, e como facultas agendi o próprio direito cultural, ou 

seja, a faculdade conferida ao indivíduo de agir baseado no preceito normativo (SILVA, 

2001, p. 47). 
 

Outra importante consideração refere-se à relação “Direitos/Deveres culturais”, 

visto que por vezes o senso comum infere que apenas o Estado teria deveres para com a 

coletividade,  o  que  não  corresponde  à  exigência  constitucional,  haja  vista  ter 

determinado que: “O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e 
 

 
 

3 Art. 5º, IV, IX, XIII, XVII, XXVII, XXVIII, XXIX, LXIII. 
4 Art. 6º. 
5 Art. 7º XXII. 
6  

“Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de 
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. § 1º O 
Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros 
grupos participantes do processo civilizatório nacional. § 2º A lei disporá sobre a fixação das datas 
comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. § 3º A lei estabelecerá 
o Plano Nacional da Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento do País e à integração 

das ações do poder público que conduzem à: I – defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; II 

– produção, promoção e difusão de bens culturais; III – formação de pessoal qualificado para a gestão da 

cultura em suas múltiplas dimensões; IV – democratização do acesso aos bens de cultura; V – valorização 

da diversidade étnica e regional.”



7 
Art. 215 da Constituição Federal. 

 

 

protegerá o patrimônio cultural brasileiro [...]”.
7  

Sobre esse aspecto, entende Francisco 

Humberto Cunha Filho (2004, p. 68-69): 
 

Esta análise não pode omitir a relação Direitos/Deveres culturais, ínsita ao 

Direito como um todo, mas que demanda ênfase, em decorrência de uma 

circunstância histórica: em nossos dias são alardeados apenas os direitos 

culturais, e praticamente omitidos os deveres culturais, a não ser quando 

devidos pelo Estado; é como se houvesse o entendimento de que somente 

este, relativamente à cultura, tivesse obrigações; os grupos e os indivíduos 

fossem imunes aos ditos deveres. Este pensamento, porém, é inadmissível 

em uma sociedade de iguais, porque direitos sem deveres correspondentes 

equivalem a privilégios, que são aceitos apenas em regime de castas sociais. 
 

Portanto, especificamente no âmbito cultural, não há o reconhecimento de deveres 

apenas ao Estado, sendo imprescindível admitir a relação dialética entre ente estatal e 

sociedade, e entre direitos e deveres, permitindo, com isso, o cumprimento do preceito 

constitucional. 
 

Desta feita, inserido na perspectiva dos direitos culturais adstritos a tudo que diga 

respeito às artes, memória coletiva e transmissão de saberes dos homens, 

individualmente ou em conjunto, no passado, presente e futuro, capitaneado pela 

dignidade da pessoa humana é que será analisada a fundamentalidade de referidos 

direitos. 
 

 
 

2.        Políticas públicas culturais brasileiras 
 

Discorrer sobre direitos culturais impõe a obrigatoriedade de abordar, ainda que 

minimamente, a trajetória das políticas culturais adotadas no país, a fim de demonstrar o 

modo como o Estado brasileiro vem tratando tal assunto ao longo de tempo, bem como 

a harmonia das práticas culturais com as exigências constitucionais. 
 

A CF/88 será utilizada como marco temporal para mostrar qual o tratamento 

dispensado pelo Estado brasileiro à cultura, esclarecendo que a Carta Magna exerce 

papel divisor de águas no que concerne ao reconhecimento de direitos culturais. 
 

Determinar políticas públicas significa a obrigação estatal de proporcionar meios 

e condições para o exercício de direitos. Para Gilberto Bercovici (2006, p. 144) “o 

próprio fundamento das políticas públicas é a necessidade de concretização de direitos 

por meio de prestações positivas do Estado, sendo o desenvolvimento nacional a 

principal política pública, conformando e harmonizando todas as demais.” 

Especificamente no campo cultural, só haverá pleno exercício desses direitos quando o 

Estado desenvolver eficaz ação positiva, visando alcançar os objetivos que impõe a 

norma constitucional na seção pertinente à cultura. 
 

Desta feita, é imprescindível que seja analisado o trato que a cultura recebeu por 

parte do Estado brasileiro, desde os tempos mais remotos, e as consequências desse 

tratamento no desenvolvimento social e cultural do país, bem como a atual conjuntura 

das políticas setoriais.



 

 

 

 
2.1 Políticas públicas culturais anteriores à Constituição Federal de 1988 

 

Ao longo da história do Brasil, a gestão cultural nem sempre recebeu atenção 

merecida do Estado, seja por falta de interesse nesta seara, ou mesmo por necessidade 

de atenção para outras áreas, como educação, saúde, moradia, tratadas muito tempo, 

pelo próprio Estado como mais importantes do que cultura. 
 

Tomando como ponto inicial o descobrimento até o final do período colonial, é 

constatado o menosprezo da corte portuguesa a todo e qualquer incentivo à produção 

cultural e, principalmente, a elaboração de uma identidade nacional, já que não lhe 

interessava fortificar a colônia. Posteriormente, buscando criar em território nacional 

um clima cultural europeu – principalmente para satisfazer os inúmeros componentes da 

corte que vinham para o país e a ele mesmo – Dom João VI, passou a trazer para o 

Brasil missões artísticas européias compostas por artesãos, artistas, cientistas, dentre 

outros,  cada  um  com  características  próprias  e  identidade  cultural  completamente 

diversa da essência do povo brasileiro. 
 

Com a transferência da Família Real e de toda sua corte para a colônia, verificam- 
se algumas medidas incipientes na vida intelectual e artística do país, como a vinda de 
Missão Artística Francesa, a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, da 
Academia Imperial de Belas-Artes, da Biblioteca e do Museu Nacional, dentre outras.
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Durante todo o primeiro e segundo reinados, esse intuito persistiu, embora tenham 

sido  estabelecidas  no  país  instituições  promovedoras  das  artes  e  da  cultura,  ainda 

estavam arraigadas de valores eminentemente europeus. No entanto, há que, ressaltar 

que sob a margem dos interesses reais, a cultura brasileira se desenvolvia e ganhava 

contornos próprios, como inevitável resultado da heterogeneidade dos povos que 

compunham a população pátria. 
 

A República Velha também não teve interesse em estabelecer políticas públicas 

voltadas para a cultura, apenas algumas ações na área do patrimônio foram realizadas, 

mas nada que se assemelhasse a uma política pública efetiva. Na realidade, as parcas 

ações culturais eram restritas a favorecer os interesses da elite da época, visto que o 

sentimento reinante era de que culto é aquele que tem acesso a conhecimento, sendo 

excluído dessa possibilidade toda e qualquer indivíduo que não usufruísse de educação 

formal, ou seja, a adquirida nos bancos escolares. Entretanto, a cultura popular 

despontava – não poderia ser diferente, uma vez que representava a essência do povo 

brasileiro – sem apoio estatal e sob os olhares desconfiados da elite que não via nas 

manifestações culturais vindas das ruas, das periferias e da classe trabalhadora, algo de 

proveitoso e merecedor de atenção. 
 

Com o desenvolvimento social, atrelado ao crescimento das cidades, a evolução 
dos meios de comunicação e o desenrolar da cultura popular, não deu mais para 
considerar que cultura era assunto só de elite. Ao Estado restou a obrigação de gerir a 

cultura, tanto no aspecto normativo como na administração propriamente dita.
9
 

 
 

8  
Esses exemplos foram citados por Alexandre Barbalho (2007, p.37) em artigo intitulado “Políticas 

culturais no Brasil: identidade e diversidade sem diferenças” que compõe a obra organizada pelo autor, 

em conjunto com Antônio Canela Rubim, denominada Políticas Culturais no Brasil. 
9  

Vale lembrar que o povo sentia a ausência de políticas estatais voltada para a cultura, e vivia sob o 
paradoxo  de  manifestações culturais  intensas  e  latentes,  em  contrapartida à  ausência  de  incentivo, 
financiamento e reconhecimento estatal.



10 
Em 1953, o Ministério passou a ser de Educação e Cultura. 

 

 

 

Vale lembrar que a sociedade não assistia a tudo inerte, no início do século, vários 

movimentos civis culturais afloraram, sendo um dos mais expressivos a Semana da Arte 

Moderna de 1922, que determinou mudança de paradigmas, tanto na arte em si – no que 

concerne a fatores  artísticos  –  como  no  trato estatal  com  a cultura,  porquanto  era 

necessária a ingerência do Estado para que se permitisse ao povo brasileiro desfrutar 

desses bens. 
 

Ao reconhecer a matéria na pauta de suas obrigações, o Estado, enquanto 

legislador, não atribuiu autonomia ao assunto, sendo tratado costumeiramente em 

conjunto  com  a  educação,   e  seus   órgãos   vinculados  aos   gerenciadores  desta, 

dificultando consideravelmente a possibilidade de reger-se por normas próprias. 
 

No período político denominado Estado Novo, a face da cultura começou a sofrer 

mudanças,  alavancadas  principalmente  pelo  interesse  governista  em  modificar  a 

imagem que o povo brasileiro tinha da administração estatal, uni-lo em torno de ideias 

comuns de interesse do próprio Estado. Para isso, contou com a colaboração ativa de 

intelectuais e artistas do porte de Carlos Drummond de Andrade, Sérgio Buarque de 

Holanda, Cândido Portinari e José Américo de Almeida, que, exercendo diretamente 

funções estatais, contribuíram para a administração do Estado Novo. Mas não foi só na 

cultura que as transformações começaram a ocorrer, houve profunda remodelagem nas 

áreas social, econômica e política que iriam determinar o rumo do futuro do país. 
 

A partir de então, diversas instituições oficias foram criadas a fim de executar os 

planos  governamentais,  inclusive  o  de  estabelecer  uma  cultura  voltada  para  a 

valorização da identidade do homem brasileiro, ou seja, o sentimento de brasilidade era 

a base para a ingerência estatal na cultura. 
 

Nesse  intuito,  foi  criado  o  Ministério  da  Educação  e  Saúde  em  1930,  que, 

conforme atribuição institucional, deveria também cuidar das coisas da cultura pela 

similitude com educação, sendo aquela incluída como decorrência desta. Outro fato, 

embora  a  nível  estadual,  contudo  merecedor  de  destaque  pela  importância  para  a 

política cultural no país, foi a administração de Mário de Andrade no Departamento de 

Cultura da Prefeitura de São Paulo nos anos de 1935 a 1938, representando grandes 
avanços na área cultural.
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Foram instituídos, ainda, o Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, Instituto Nacional do Livro e o Instituto Nacional de Cinema 
Educativo. 

 

O Estado Novo protagonizou ainda relevante papel na proteção do patrimônio 

cultural, como na produção de legislação específica da matéria, verificando em todas 

essas ações uma preparação para os tempos difíceis que iriam chegar. 
 

Durante muitos anos, a cultura exerceu importante papel na preparação do rumo 

político a que o país fora direcionado. Curiosamente, a implantação futura do regime 

militar ditatorial utilizou-se das ações  governamentais na área da cultura até então 

implementadas,  para  desviar  a  atenção  da  sociedade  do  momento  político  que 

vivenciava o país. Determinou ainda o Estado Novo considerável avanço da produção 

cultural no país, mas naquilo que era interessante ao regime, ou seja, as manifestações 

que,  no  sentir dos  governantes,  denegriam  a imagem  do  Estado,  eram  proibidas  e 

favorecidas àquelas que valorizassem a imagem do brasileiro.



 

 

 

Nos anos seguintes, o país viveu os mais difíceis momentos políticos até então 

vistos. O golpe militar de 1964 inaugurou o regime ditatorial, e no campo da cultura a 

censura e a repressão às manifestações contrárias ao regime sucediam cada vez com 

mais frequência, pois para o regime aquelas deveriam refletir uma integração em torno 

da ideologia de Segurança Nacional, conforme aduziu Alexandre Barbalho (1998, p. 

74). 
 

Embora  objetivassem  os  governos  militares  exercer  a  censura  sobre  toda  e 

qualquer manifestação do pensamento, curiosamente, foi nessa época que despontaram 

as ações governamentais mais concretas na área da cultura, até então vistas. A 

necessidade que o regime possuía de legitimar a força fez com que os militares 

utilizassem a cultura para desviar a atenção da sociedade – principalmente dos que 

tinham alguma noção do que acontecia – das atrocidades cometidas face aos que se 

insurgiam contra o regime político. Tinha por fim ainda a promoção do próprio Estado e 

para isso criou espaços institucionalizados, como o Conselho Federal de Cultura (CFC) 

e o Instituto Nacional do Cinema. 
 

A título de ilustração, vale lembrar – por dizer respeito à institucionalização da 

cultura no Ceará – que, na tendência das ações do setor estabelecidas pelo regime 

militar, foi criada no Ceará, em 1966, a primeira Secretaria de Cultura Estadual do país, 

que atuou em conjunto com o CFC e o MEC – Ministério da Educação e Cultura na 

promoção da cultura no Estado (BARBALHO, 1998, p.95). 
 

Com o fim da ditadura, foi necessário repensar a cultura, visto que já não se 

admitia o dirigismo, e, principalmente, a censura e a repressão das manifestações. A 

democracia impunha a obrigação de resgatar a identidade do povo brasileiro, tendo a 

cultura papel deveras importante, uma vez que configura a expressão máxima da 

identidade de um povo. Restou ainda outra certeza desse longo processo histórico: a de 

que realmente se deve ter no país política cultural estatal voltada para a democracia e a 

liberdade. 
 

Em 1985 foi criando o Ministério da Cultura pelo Decreto nº 91.144 de 15 de 

março daquele ano, com o objetivo principal de fomentar e difundir a produção cultural 

no país. Consequentemente, o enfoque legislativo mudou, sendo sancionadas várias leis 

em todos os entes federativos voltadas para a área. (BRASIL. Ministério da Cultura, 

2010, on-line) 
 

A criação do Ministério trouxe ares de que a gestão cultural mudaria, entretanto os 

minguados recursos dispensados à pasta tornariam a iniciativa pouco significativa, sem 

grandes e consideráveis resultados práticos. 
 

Em 1986 foi criada a Lei nº 7.505/86, chamada Lei Sarney, que estabelecia regras 

de incentivo às atividades culturais, e instituindo o Fundo de Promoção Cultural. 

Referida  Lei  foi  substituída  pela  Lei  nº  8.313/91  em  virtude  da  necessidade  de 

adequação da legislação ao mandamento constitucional de 1988, relativo à cultura. 

Conhecida com Lei Rouanet, estabeleceu o Programa Nacional de Apoio à Cultura – 

PRONAC, como um sistema de fomento melhor estruturado, bem como criou 

mecanismos de incentivo, como o Fundo Nacional da Cultura, a ser analisado como 

objeto principal desse estudo, os Fundos de Investimento Cultural e Artístico – FICART 

e o Mecenato Cultural. 
 

É possível vislumbrar um modelo ideal de promoção da cultura que mescle 

participação estatal  e privada,  atribuindo  a cada um  papéis  específicos:  ao  Estado,



 

 

 

competiria  cumprir  papéis  intransferíveis,  como  a  garantia  e  a  preservação  do 

patrimônio cultural, o acesso indistinto aos bens e serviços culturais, a proteção e a 

promoção de expressões tradicionais que não interessam ao mercado; à iniciativa 

privada, caberia promover as manifestações que atendessem aos seus interesses. Assim, 

haveria complementaridade de ações de modo que algumas áreas não seriam 

menosprezadas em privilégio de outras. 
 

 
 

2.2 Políticas públicas culturais posteriores à Constituição Federal de 1988 
 

Com o advento da CF/88, à cultura foi destinada uma seção própria, no capítulo 

que a trata juntamente com a educação e o desporto. 
 

Ao   fazer   referência   expressa   ao   direito   à   cultura,   a   CF/88   implícita   e 

explicitamente estabeleceu a necessidade de ação positiva do Estado, através de uma 

política cultural oficial, sendo seu principal objetivo determinar a efetivação daquele 

direito previsto constitucionalmente. A Carta Magna, ainda nesse intuito, distribuiu 

competências aos entes federados, delegando papéis específicos à União, Estados e 

Municípios.  Aos  Municípios,  especificamente,  nas palavras  de Francisco  Humberto 

Cunha Filho, restou a função de atuar voltada para “quatro verbos: proteger, apoiar, 

promover e garantir”, demonstrando assim a reconhecida e preponderante contribuição 

do Município na efetivação dos direitos culturais, haja vista a proximidade desse ente 
com os indivíduos e as comunidades. 
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Importante frisar que a obrigação constitucional de desenvolver política pública 

própria impõe ao Estado o dever de seguir parâmetros democráticos, ou seja, estabelecer 

ação oficial não significa instituir uma cultura, impõe criar mecanismos que permitam o 

acesso de todos às fontes de cultura nacional - principalmente à massa da população - 

favorecer a livre procura das diversas manifestações, bem como prover meios para que a 

difusão  cultural  se  baseie  em  critérios  de  igualdade,  ou  seja,  estabelecer  uma 

democracia cultural, onde todos possam manifestar as expressões. 
 

Portanto, estabelecer políticas culturais compromissadas e sérias, que permitam o 

acesso de todos aos bens, é não só cumprir o mandamento constitucional, mas acima de 

tudo concretizar a legitimação estatal. Nas palavras de Marilena Chauí (1985, p. 35): “a 

política cultural é, juntamente com a política social, uma das formas empregadas pelo 

Estado contemporâneo para garantir sua legitimação, isto é, para oferecer-se como um 

Estado que vela por todos e que vale para todos”. 
 

As Constituições pátrias, desde a de 1824, referiram-se à questão cultural, mas 

nunca com o tratamento que a Carta de 1988 dispensou, haja vista ter estabelecido como 

deve ser pautada a administração pública da cultura, a quem compete fazê-la e o que se 

enquadra no conceito de patrimônio cultural, para fins de preservação, as competências 

específicas, dentre outros aspectos. 
 

Com a redemocratização política, em 1985 foi criado o Ministério da Cultura, 

incumbido da missão de fomentar e difundir a produção cultural no país, sendo seu 

papel determinado pela CF/88, quando no artigo 215 atribui ao Estado a função de 

garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais. Antes da CF/88 e após a criação 
 
 

11  
Os verbos fazem parte da participação do Professor Francisco Humberto Cunha Filho no Seminário 

Cultura XXI: DESAFIOS DA GESTÃO CULTURAL com o artigo intitulado: “Federalismo Cultural e 

os papéis do Município no Fomento à Cultura” no ano de 2003 em Fortaleza, 2005, p. 162.
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Art. 215 § 3˚ da Constituição Federal. 

 

 

 

do ministério, surgiu uma série de leis federais de incentivo da participação privada no 

setor cultural. Entre elas, pode-se citar a Lei  Sarney (nº 7.505/86), que permitia a 

dedução de 2% do Imposto de Renda de pessoas jurídicas e de 10% de pessoas físicas, 

aplicados sobre a transferência de recursos para atividades culturais. Referida lei seria 

revogada posteriormente pela Lei Rouanet (REIS, 2003, p.163). 
 

Após a CF/88 - quando se esperava a implantação de política cultural efetiva, já 

que a mesma havia dedicado à cultura delineamento próprio - em 1990, o Ministério da 

Cultura foi transformado em Secretaria da Cultura, na gestão do Presidente Fernando 

Collor de Mello. Algumas instituições culturais, como a Fundação Nacional de Artes 

Cênicas  (Fundacen),  a  Fundação  do  Cinema  Brasileiro  (FBC),  a  Embrafilme,  a 

Fundação  Nacional  Pró-Leitura,  o  Conselho  Federal  de  Cultura  e  o  Conselho 

Consultivo da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan) foram 

extintas. Além de todas essas medidas, os recursos para a cultura foram reduzidos, 

acarretando  diminuição  no  financiamento  público  da  cultura  e  na  promoção  de 

programas e ações para o setor (REIS, 2003, p. 164). 
 

Em 1991, o então Secretário da Cultura, Sérgio Paulo Rouanet, elaborou a nova 

Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei nº 8.313, de 23/12/1991), conhecida até hoje 

como Lei Rouanet, restabelecendo princípios da Lei nº 7.505/86, instituindo o Programa 

Nacional de Apoio à Cultura – PRONAC, dentre outras providências. (REIS, 2003, p. 

164), tendo como mecanismos de financiamento cultural o Fundo Nacional da Cultura 

(FNC), bem com os Fundos de Investimento Cultural e Artístico – FICART e o 

Mecenato Cultural. 
 

Após o impeachement de Fernando Collor de Mello, foi recriado o Ministério da 

Cultura pelo presidente Itamar Franco. Em 1993 foi promulgada a Lei nº 8.625 – Lei do 

Audiovisual. No governo de Fernando Henrique Cardoso os rumos da política cultural 

no  país  foram  totalmente voltados  para  a  Lei  Rouanet,  que  após  modificações,  se 

transformou em seu principal instrumento. Entretanto, mesmo sendo o vetor 

determinante daquele momento, não houve efetividade em todos os mecanismos. O 

FNC exerceu papel diminuto no financiamento público cultural, visto que ao mecenato 

foi atribuída a posição  fundamental na cena da cultura, deixando-se assim, à livre 

flutuação do mercado a condução da política cultural do país. 
 

No governo Lula a política cultural foi redefinida e o Estado passou a encampar 

iniciativas de fomentar a cultura. Desta feita, em consonância com a necessidade de 

estabelecer para o país um Plano Nacional de Cultura que envolva todos os partícipes da 

cena cultural, é que no ano de 2005 foi aprovado pela Emenda Constitucional n˚ 48 o 

acréscimo do § 3˚ ao art. 215 da Constituição, o qual prevê a instituição por lei do Plano 

Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do 

País e à integração das ações do poder público, objetivando à: defesa e valorização do 

patrimônio  cultural  brasileiro;  produção,  promoção  e  difusão  de  bens  culturais; 

formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões; 

democratização do acesso aos bens de cultura e valorização da diversidade étnica e 
regional.
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A necessidade de uma emenda constitucional para criar um Plano Nacional de 

Cultura se deu em razão da omissão do legislador constituinte originário em prevê-lo, 

embora tenha reconhecido a cultura como direito fundamental.
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Objetivos traçados no Plano Nacional da Cultura, constante de informativo do Ministério da Cultura. 

 

 

 

Entretanto, o legislador ordinário não dispensou a atenção e a urgência de que 

necessita  a  matéria,  haja  vista  tramitar  a  passos  lentos,  desde  o  ano  de  2006  no 

Congresso  Nacional,  o  Projeto  de  Lei  n˚  6.835,  visando  à  estruturação  do  Plano 

Nacional de Cultura, repetindo-se assim o histórico desinteresse do Estado brasileiro em 

disciplinar matéria referente à cultura. 
 

Além da estruturação do SNC, ao longo do tempo foram apresentadas outras 

propostas de emenda constitucional, como a PEC nº 150/2003 que prevê a destinação de 

recursos para a cultura acrescentando à CF/88 o art. 216-A; a Proposta nº 236/2008 

prevendo a inserção da cultura no rol dos direitos sociais previstos no art. 6º da CF/88; 

e, por último, a Proposta de Emenda Constitucional nº 416/2005 que institui o SNC. 

Outra ação encabeçada pelo MinC são os debates sociais e as discussões com 

interessados  diretos  para  efetivar  mudanças  na  Lei  Rouanet,  principalmente  para 

ampliar o acesso aos mecanismos culturais legais e fortalecimento do FNC. Referidas 

ações redundaram no Projeto de Lei que institui o Programa Nacional de Fomento e 

Incentivo à Cultura – Procultura, em trâmite no Congresso Nacional, visando substituir 

a atual Lei Rouanet. 
 

Em  2010  foi  criado  o  Plano  Nacional  da  Cultura,  Lei  n°  12.343  de  02  de 
dezembro de 2010, objetivando orientar o desenvolvimento de programas, projetos e 
ações culturais que garantam a valorização, o reconhecimento, a promoção e a 
preservação da diversidade cultural existente no Brasil, estando atualmente em fase de 
execução.
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CONCLUSÃO 
 

Por todo o exposto, é forçoso reconhecer que a cultura recebeu da CF/88 

reconhecimento de direito da pessoa humana, enquadrando-se na categoria de 

fundamental, na medida em que atendem os requisitos constitucionais para referida 

identificação. Desta feita, alguns direitos culturais foram inseridos em típicas normas de 

cunho programático, impondo ao Estado a obrigação de estabelecer políticas públicas 

voltadas para a efetivação do preceito constitucional. 
 

Assim, ao longo da história do Brasil não se constatam políticas públicas culturais 

voltadas para a efetividade dos direitos culturais, vê-se apenas iniciativas isoladas de 

financiamento da cultura, não podendo ser tidas como política cultural voltada para a 

efetivação da mesma enquanto direito. No entanto, após a Constituição Federal de 1988, 

o Estado brasileiro vem buscando determinar ações afirmativas nesse sentido, o que 

pode ser constatado através da estruturação do Sistema Nacional da Cultura, do Plano 

Nacional, da reforma da Lei Rouanet, dentre outras medidas. Entretanto, referidas 

iniciativas, isoladamente, não atendem a satisfatividade que o preceito constitucional 

exige, sendo necessárias outras ações, que em conjunto com aquelas podem tornar o 

direito à cultura concretamente um direito fundamental da pessoa humana. 
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RESUMO  

As redes de dormir são objetos genuinamente brasileiros e que acompanham toda a 

historiografia nacional. Criadas pelos índios e copiadas pelos primeiros desbravadores do país 

como item necessário para se explorar a densa floresta, as redes sempre estiveram presentes 

nos momentos marcantes da história, acompanhando pessoas ilustres ou ilustres anônimos que 

contribuíram para a formação da identidade nacional. Seja como leito da criança, embalando 

gerações inteiras, seja como último leito dos mortos, pertencem as redes ao imaginário 

popular, sendo especialmente comuns nas regiões Norte e Nordeste do país. A partir de 1870, 

viram febre no Sul e no Sudeste do Brasil, alcançando o ápice de popularização para, em 

seguida, a partir de um fenômeno de europeização, sofrer grave declínio, passando a ser 

relegada apenas às casas mais humildes ou como mero adorno, objeto decorativo, das famílias 

mais abastadas. Nesse contexto histórico-cultural, perfaz-se indiscutível sua importância no 

cenário brasileiro, o que, idealmente, inclui-a dentre os itens formadores do patrimônio 

cultural nacional. Contudo, apesar da relevância cultural, há um notável declínio da atividade 

industrial de produção desses redes, sendo necessário idealizar instrumentos de desonerações 

tributárias com vistas a estimular um ramo de produção tão importante para a sociedade 

brasileira. O objetivo do presente trabalho é identificar as redes de dormir enquanto 

patrimônio cultural brasileiro, cobrando uma atuação positiva das administrações tributárias 
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estaduais, no sentido de identificar tal importância e promover a desoneração do ICMS para 

toda a cadeia produtiva de redes de dormir. A metodologia é bibliográfica, descritiva e 

exploratória. A importância da análise de tal tema surge em face do processo acelerado de 

esquecimento pelo qual passam as redes de dormir, olvidando-se da importância delas para a 

formação do patrimônio brasileiro. 

PALAVRAS-CHAVE 

REDES DE DORMIR. PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL. ADMINISTRAÇÃO 

TRIBUTÁRIA ESTADUAL. ICMS. ISENÇÃO. 

 ABSTRACT  

The hammocks are objects genuinely Brazilian and accompanying all national historiography. 

Created by Indians and copied by the first explorers of the country as a necessary item for 

exploring the dense forest, the networks have always been present in the moments of the 

story, following illustrious worthies or anonymous that contributed to the formation of 

national identity. Be like the child bed, cradling generations, is as a last bed of the dead, the 

networks belong to the popular imagination, being especially common in the North and 

Northeast. From 1870 onwards, saw fever in the South and Southeast of Brazil, reaching a 

peak for popularization, then from a phenomenon of Europeanization, suffering serious 

decline, becoming relegated only to humble homes or as mere adornment, decorative object, 

the wealthier families. In this historical-cultural context, make up to its indisputable 

importance in the Brazilian scenario, which ideally includes it among the items forming the 

national cultural heritage. However, despite the cultural relevance, there is a notable decline 

in industrial activity producing these networks, it is necessary to devise instruments of tax 

cuts aimed at stimulating an industry so important to the Brazilian society. The objective of 

this study is to identify the hammocks while Brazilian cultural heritage, charging a positive 

role of state tax administrations, in order to identify and promote the importance of such 

exemption of VAT for the entire production chain of hammocks. The methodology is 

bibliographic, descriptive and exploratory. The importance of analyzing this issue arises in the 

face of accelerated oblivion through which pass the hammocks, forgetting about the 

importance of them for the training of Brazilian heritage. 

 

KEY-WORDS 

BRAZILIAN BED; HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE; STATE TAX 
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INTRODUÇÃO 

Ao se iniciar um estudo mais aprofundado sobre a historiografia nacional, 

considerando-se todo o arcabouço doutrinário e relatos históricos desde quando o Brasil 

passou a assim ser “identificado”, percebe-se que determinados itens acompanham a 

verdadeira evolução da sociedade, ocupando-se da realidade indígena e se espraiando-se pelos 

demais habitantes, em ritmo que envolve um complexo câmbio de valores, de gosto, de 

identidade e tudo o mais que forma a identidade nacional. 

É nesse sentido que sobreleva de importância as redes de dormir. As “hamacas” sul-

americanas, enquanto itens genuinamente brasileiros, originadas nas tribos indígenas, 

tornaram-se itens obrigatórios a serem utilizados pelos primeiros desbravadores, dada a 

conveniência e utilidade indiscutíveis. 

Especialmente pela característica das florestas nacionais, com matas fechadas e cuja 

evolução no terreno se dá a duras penas, as redes permitiam o descanso dos bravos e, com o 

passar dos tempos, foram incorporadas facilmente nos lares de milhões de brasileiros. Nesses 

lares, propiciaram o sono das crianças, o descanso dos trabalhadores, momentos de divagação 

e de prazer, que se sucediam facilmente, tornando as redes de dormir uma preferência 

nacional ao se falar em momentos de ócio. 

Com isso, as redes de dormir, na formação cultural nacional, tiveram papel relevante 

e exclusivo, alcançando o auge no país a partir do século XIX, quando o seu uso se populariza 

nas regiões Sul e Sudeste, após larga disseminação nas Regiões Norte e Nordeste, cuja 

realidade já incluía a utilização desse bem. 

Contudo, a partir da adoção de costumes estrangeiros, com o alvorecer do século 

XX, as redes de dormir passam a ficar esquecidas pelas elites locais, restando exclusivamente 

como leito das classes menos favorecidas ou como mero item decorativo nas suntuosas casas 

de descanso, em uma última referência de identidade nacional. 

Nesse sentido, o presente artigo, a partir do destaque da importância das redes de 

dormir no cenário histórico-cultural, e em virtude das disposições constitucionais, há de se 

prestigiar esse bem material enquanto integrante do patrimônio cultural nacional, nos termos 

do art. 215 e seguintes da CF/88, a qual elasteceu a proteção conferida. 

Dessa forma, a partir de uma atuação coordenada das Secretarias de Fazenda, por 

meio do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), propõe-se a instituição de 

benefícios fiscais em sede de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias 

e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicações (ICMS) para toda a cadeia produtiva das redes de dormir, como forma de se 

utilizar da tributação em defesa desse importante patrimônio cultural brasileiro. 

Com tudo isso, espera-se despertar o interesse pela temática, visto que o passar dos 

anos só distancia cada vez mais a sociedade dos laços com o passado, especialmente a partir 

de mudanças de hábitos bruscas e descontínuas que caracterizam a sociedade brasileira atual, 

em alguma medida, negando as origens e desenvolvendo um sentimento de inferioridade 

quanto à rede de dormir. 
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De início, então, aspectos pontuais da historiografia nacional serão enaltecidos para 

destacar as redes desde a realidade indígena até os dias atuais para, a seguir, apontar a 

importância da tributação, e em especial do ICMS, para atingir finalidades outras que não a 

mera arrecadação de tributos, revelando-se a extrafiscalidade como medida apta à defesa do 

patrimônio cultural. 

1 As redes de dormir e sua importância na formação cultural do Brasil 

A fim de se adentrar em um estudo acerca das redes de dormir e sua importância na 

formação cultural brasileira, necessário se faz identificar tal objeto de uso corriqueiro no país 

e que, por isso mesmo, passa despercebido aos olhos comuns. Nesse sentido, para se 

empreender uma aproximação científica do tema é mister compreender o problema histórico, 

em virtude da ligação necessária que há entre a formação cultural e os instrumentos que 

acompanham essa evolução. 

Assim, pela absoluta impossibilidade de se fazer ouvir o ranger dos punhos neste 

trabalho, o que já está plasmado no ideário nacional e certamente reproduzido no íntimo do 

leitor nesse momento, aqui vale a transcrição de Cascudo (1983, p. 12), para quem a rede de 

dormir foi objeto de aprofundado estudo: 

Depois verifiquei que a primeira citação original da rede datava de abril de 1500. 

Daí para nossos dias constituía um elemento indispensável e normal na existência de 

milhões e milhões de brasileiros em quatro séculos. Nasciam, viviam, amavam, 

morriam na rede. Eram conduzidos para o cemitério na rede. Quando a seca os 

expulsava do sertão de fogo o matulão, que continha o saldo de todo o possuído, era 

enrolado, defendido, pela rede, a derradeira fiel. Significava assento para a janta, 

encosto para a sesta, abrigo para o sono. «Mãe Veia», Mãe velha, chamavam-na os 

de outrora. Criados na Mãe Velha, desacostumados com os leitos imóveis, 

queixavam-se das camas dos hotéis ou grabates da caserna quando do serviço 

militar. Alguns nunca admiraram outra maneira de dormir. 

É o mesmo estudioso acima quem aponta a data de nascimento da rede, em obra 

praticamente única acerca do tema, como sendo 27 de abril de 1500, quando Pero Vaz de 

Caminha denomina a hamaca sul-americana de rede, (também chamada de “ini” no linguajar 

indígena), ao descrever as casas dos índios, encontrando “uma rede atada pelos cabos, alta, 

em que dormiam”, sendo considerado o padrinho da rede de dormir. 

Qualquer museu, enciclopédia bem informada, mostram a história dos leitos em 

quase todos os quadrantes da terra. Um leito suspenso não aparece em paragem 

alguma deste mundo velho antes que Cristóvão Colombo pisasse areia de Guananaí 

e Pedro Álvares Cabral a praia brasileira de Porto Seguro. (CASCUDO, 1983, p. 81) 

 Batiza-a, assim, pela semelhança com a rede de pescar (CASCUDO, 1983, p. 19), 

aprofundado o estudo das redes de dormir e indicando diversos documentos redigidos por 

europeus e que se referem às redes encontradas nas aldeias indígenas, nos idos do século XVI, 

a saber: 

Uma das mais antigas menções fá-la o Padre Manoel da Nóbrega, escrevendo da 

Cidade do Salvador em 10 de agosto de 1549, informando sobre a cerimônia de 

sepultamento tupi: - «Quando morre algum lhe põem de comer com uma rede e aí 

dormem e dizem que as almas vão pelos montes e ali voltam para comer». Na 

«Informação das Terras do Brasil», no mesmo 1549, pormenoriza: - «Dormem em 

redes de algodão junto ao fogo, que toda a noite têm aceso, assim por amor do frio, 

porque andam nus, como também pelos Demônios que dizem fugir do fogo». (...) 

No «Navigazione e Viaggi» (Venecia, 1550-1559) João Batista Ramuzio divulgou 
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narrativa do descobrimento do Brasil atribuída ao Piloto Anônimo. Na retradução 

portuguesa reaparece a «rede» num dos seus registros venerandos: - «As suas casas 

são de madeira, cobertas de folhas e  ramos de árvores, com muitas colunas de pau 

pelo meio, e entre elas e as paredes pregam redes de algodão, nas quais pode estar 

um homem; e debaixo de cada uma destas redes fazem um fogo, de modo que numa 

só casa pode haver quarenta ou cinqüenta leitos armados a modo de teares» 

Apesar de serem normalmente identificadas aos indígenas, que nasciam e morriam 

nelas, as redes de dormir tornaram-se um hábito nacional, não apenas circunscrito às regiões 

Norte e Nordeste brasileiras mas também sendo motivo de orgulho para sulistas e paulistas, 

que proclamavam o orgulho em usá-la, e tornaram-se febre no Rio de Janeiro, a partir de 

1870. Em sua configuração inicial, possuíam malhas de dois a quatro centímetros, sendo uma 

contribuição portuguesa a rede de malha unida (CASCUDO, 1983, p. 15, 22, 23 e 27).  

Koster (2003, p. 178-179), ao indicar a divisão de tarefas em uma família indígena, 

aponta o lugar da rede:  

Enquanto a mulher está em casa, ele busca água no rio e lenha no mato, construindo 

sua cabana, ficando a esposa num refúgio pelas redondezas. Viajando, ela carrega os 

filhos pequeninos, o pote, o cesto, as cabaças, enquanto o marido leva o saco de pele 

de cabra, sua rede enrolada aos ombros, seu aparelho de pesca, suas armas, e 

caminha atrás. (destacado). 

 Tal descrição que, se vista completa, e conforme indicado por Luís Câmara 

Cascudo, que profere comentários nesta obra, leva à errada impressão de que a mulher 

indígena seria “uma mártir sacrificada” pelos homens de sua tribo. Freyre (2002, p. 189), em 

narrativa de idêntica situação, assim se manifesta:  

(...) vê-se que para a mulher tupi a vida de casada era de contínuo trabalho: com os 

filhos, com o marido, com a cozinha, com os roçados. Isto sem esquecermos as 

indústrias domésticas a seu cargo, o suprimento de água e o transporte de fardos. 

Mesmo grávida a mulher índia mantinha-se ativa dentro e fora de casa, apenas 

deixando de carregar às costas os volumes extremamente pesados. Mãe, 

acrescentava às suas funções a de tornar-se uma espécie de berço ambulante da 

criança, de amamentá-la, às vezes até aos sete anos; de lavá-la; de ensinar as 

meninas a fiar o algodão e a preparar a comida.  

É exatamente ao indicar a índia como espécie de berço ambulante de seus bebês que 

Gilberto Freyre reporta a utilização das redes – “cama ambulante e móvel” que teria se 

tornado conhecida na Europa sob o nome de “Brazilian bed” (FREYRE, 2002, p. 241). 

No auge do estrelato, as redes passam de objeto de dormir a verdadeiras joias no leito 

familiar, que expressavam a riqueza do Nordeste que se aristocratizava em função dos 

canaviais: 

Quando se afirma, fundada no massapê dos canaviais, a aristocracia rural do 

Nordeste, em sua linha mestra a rede é, tanto quanto o cavalo senhorial que só o amo 

montava, um signo heráldico. Armada e branca no orgulho da varanda orgulhosa da 

Casa Grande valia como o trono baixo, o estrado rutilante do Grão-Mogol. Dali 

supervisionava o mundo povoado de escravos e chaminés fumegantes. (...) 

A rede sim, era quase tudo. Dizia sua presença constante uma insígnia dominadora 

da preguiça poderosa. AMADEU AMARAL («Dialeto Caipira» falando da rede 

presta-lhe a homenagem lógica. «Em São Paulo faz as vezes de espreguiçadeira; é o 

assento de honra, que se oferece às visitas respeitáveis». Deduza-se no Nordeste, 

onde a tradição e clima valorizam a comodista e deleitável companhia (CASCUDO, 

1983, p. 28-29). 
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Em sentido oposto, Freyre (1977, p. 380-381), ao já destacar um processo de 

europeização dos costumes locais, aponta a cama como verdadeiro status para o homem rico: 

Dormir em cama foi, também por longo tempo, sinal de distinção social – de classe, 

de raça, e de região culta ou rica – no meio do uso generalizado da rede para leito e 

não apenas para repouso – repouso móvel – durante o dia ou transporte aristocrático 

– na falta do palanquim – do indivíduo – principalmente da senhora – de uma casa a 

outra e até de uma cidade a outra ou de cidade a engenho ou fazenda. Com relação à 

área paulista, o historiador Sérgio Buarque de Holanda já destacou o fato de terem 

sido raras as camas nos primeiros séculos de colonização. Só os indivíduos muito 

opulentos possuíam cama. 

Com isso, a “cama brasileira” acompanha a historiografia nacional desde o 

descobrimento, já tendo sido objeto de prosa
5
 e verso

6
, cantada e falada pelas vozes mais 

destacáveis
7
 e que não poderiam deixá-la passar despercebida. Desde o nascer, acompanhando 

a alegre infância, a rede serve de leito, de brinquedo e de alento para o choro, objeto que 

permite sentimentos os mais variados. Na adolescência, com a efusão de sentimentos, serve 

de recato às primeiras descobertas. Na maturidade, meio de descanso e ócio. Na velhice, 

ampara as doenças e serve de leito de morte. 

Para abastecer o consumo desse item, Cascudo (1983, p. 131) relata que o Serviço 

Nacional de Recenseamento indicava que, em 1950, funcionavam 296 fábricas de redes-de-

dormir, todas no Norte e Nordeste do Brasil. Contudo, não havia indicação do volume de 

produção. Já em 1956, o número dessas indústrias passou para 378. 

Contudo, uma mudança radical opera-se no velho hábito de utilizar a rede, com 

fortes influências europeias, o que vem a caracterizar o descaso observado na atualidade. 

Ainda no século XIX, Koster (2003, p. 61) observa essas mudanças que se processaram na 

sociedade brasileira sob nuanças generalizadas mas que podem ser aqui assemelhadas ao 

processo de esquecimento das velhas redes: 

                                                           

5
 Conforme indica a pesquisa na versão virtual de “Iracema”, de José de Alencar, considerado um clássico da 

literatura nacional, há 39 menções à palavra “rede”, destacando-se: “A dona da casa, terna e incansável, manda 

abrir o coco verde, ou prepara o saboroso creme do buriti para refrigerar o esposo, que pouco há recolheu de sua 

excursão pelo sítio, e agora repousa embalando-se na macia e cômoda rede” e “Escrevi-o para ser lido lá, na 

varanda da casa rústica ou na fresca sombra do pomar, ao doce embalo da rede, entre os múrmures do vento que 

crepita na areia, ou farfalha nas palmas dos coqueiros”. (Prólogo à 1ª edição); “O mancebo sentou-se na rede 

principal, suspensa no centro da habitação” (Cap. 3); “— Guerreiro branco, disse a virgem, o prazer embale tua 

rede durante a noite; e o Sol traga luz a teus olhos, alegria à tua alma” (Cap. 4); “Iracema cantava docemente, 

embalando a rede para acalentar o filho” (Cap. 31), dentre outros. Disponível em: 

<http://www.biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://www.biblio.com.br/conteudo/Josedealencar/iracema.htm>. 

Acesso em 27 dez. 12. 
6
 Como exemplo de poesia romântica em que faz menção às redes, pode-se destacar os versos de Fagundes 

Varela, disponíveis no Acervo Digital da Biblioteca Nacional: “O balanço da rede, o bom fogo/ Sob um teto de 

humilde sapé;/A palestra, os lundus, a viola, O cigarro, a modinha, o café;/  Um robusto alazão, mais ligeiro 

Do que o vento que vem do sertão,/ Negras crinas, olhar de tormenta,/  

Pés que apenas rastejam no chão;/E depois um sorrir de roceira, Meigos  gestos, requebros  de amor; / Seios nus, 

braços nus, tranças soltas, Moles falas, idade de flor; (...)”. Disponível em: 

<http://bndigital.bn.br/redememoria/promantica.html>. Acesso em 27 dez. 12. 
7
 Aqui se pode destacar os versos imortalizados pela voz de Luiz Gonzaga, e que tratam do tema na música 

“Rede Véia”: “Eu tava com a Felomena/ Ela quis se refrescar/ O calor tava malvado / Ninguém podia aguentar/ 

Ela disse meu Lundru / Nós vamos se balançar/ A rede veia como foi fogo/ Foi com nós dois prá lá e prá cá”. 

Disponível em: <http://letras.mus.br/luiz-gonzaga/261204>. Acesso em 27 dez. 12. 

http://www.biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://www.biblio.com.br/conteudo/Josedealencar/iracema.htm
http://bndigital.bn.br/redememoria/promantica.html
http://letras.mus.br/luiz-gonzaga/261204
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O fato é que a sociedade sofreu uma transformação rápida. Não que o povo imitasse 

os hábitos europeus embora esses tivessem influência, mas à proporção que a 

prosperidade aumenta, maior luxo é exigido; quando a educação se aperfeiçoa, os 

divertimentos são mais polidos e altos, e, alargando-se o espírito, pelas leituras, 

muitos costumes tomam forma diversa. As mesmas pessoas vão insensivelmente 

mudando e já olham com ridículo e desgosto, em poucos anos, os hábitos que as 

haviam subjugado longamente.  

 Nesse mesmo diapasão, Freyre (1977, p. 392-393) indica o “desprimor” que 

determinadas expressões estéticas e recreativas da cultura nacional foram adquirindo, ao 

longo do século XIX, destacando-se “a cozinha, a doçaria, e a confeitaria mestiças, de repente 

repelidas ou perseguidas sob a acusação de serem ‘africanas’, ‘grosseiras’, ‘indignas de 

paladar de gente fina’, (...); como as redes de fio de algodão e de plumas feitas por 

indígenas(...)”. 

A partir do século XX, então, com a intensificação da globalização e com o 

crescimento vertical dos grandes centros, mais difícil se torna a manutenção de tradições 

locais, que passam a se identificar ainda mais com aquilo que há de ser trocado, eliminado, 

posto que a onda de padronização mundial há de ser empreendida a qualquer custo. As 

varandas das casas, que se abriam para o mundo enquanto espaços praticamente públicos, são 

substituídas por muros altos com proteção elétrica, e o ócio é demonizado. 

Bauman (1999, p. 29), em obra que trata exclusivamente acerca da globalização, 

descreve o confinamento a que os indivíduos se acham sujeitos, com essa nova onda 

padronizante:  

As elites escolheram o isolamento e pagam por ele prodigamente e de boa vontade. 

O resto da população se vê afastado e forçado a pagar o pesado preço cultural, 

psicológico e político do seu novo isolamento. Aqueles incapazes de fazer de sua 

vida separada uma questão de opção e de pagar os custos de sua segurança estão na 

ponta receptora do equivalente contemporâneo dos guetos do início dos tempos 

modernos; são pura e simplesmente postos para “fora da cerca” sem que se pergunte 

a sua opinião, têm o acesso barrado aos “comuns” de ontem, são presos, desviados e 

levam um choque curto e grosso quando perambulam às tontas fora dos seus limites, 

(...). 

“Os objetos que fazem parte do cotidiano dos cidadãos perderam a territorialidade” 

(VIEIRA, 1999, p. 98). Nesse sentido, pode-se apontar como características importantes do 

mundo atual a descentralização, a segmentação do mercado, a produção flexível e o 

pluralismo, estabelecendo uma cultura mundial que separa o indivíduo de suas raízes 

nacionais (VIERA, 1999, p. 99-100). 

Quanto ao aspecto cultural, o qual engloba evidentemente a temática aqui abordada, 

vale transcrever as lições de desorientação empreendidas por Lipovetsky e Serroy (2011, p. 

24-25) e que tanto identificam a transformação do cultural em mero objeto de lucro de 

grandes empresas: 

Estamos no momento em que a cultura se impõe como uma aposta importante da 

vida econômica, em que as demandas culturais fragmentam o social, em que as 

indústrias do imaginário e do consumo parecem ameaçar os valores do espírito e a 

própria escola. (...) Na época da globalização das indústrias do imaginário e do 

ciberespaço, a cultura é uma indústria, um complexo midiático-mercantil 

funcionando como um dos principais motores das nações desenvolvidas. (...) A 

cultura (...) é pensada em termos de mercado, de racionalização, de montantes de 

negócios e de rentabilidade.  
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Com tudo isso, pouco espaço resta ao enaltecimento das redes de dormir enquanto 

importante aspecto cultural nacional, notadamente do Norte e Nordeste do país, verificando-

se, na atualidade, uma inserção de tal objeto enquanto mera figura decorativa e item de 

exposição para admiradores deslumbrados. 

Assim, de item de primeira necessidade, associado ao descanso pelos nativos, a rede 

se glamouriza e alcança mercados internacionais, tal peça de exposição que se destaca pela 

beleza mas que se perde em utilidade. Essa foi a alternativa encontrada pelos produtores para 

se encaixar na sociedade de mercado descrita acima, fabricando itens cada vez mais 

sofisticados e que atendam às elites consumidoras. Exemplo disso pode ser observado na 

cidade cearense de Jaguaruana, que concentra o mais importante pólo de confecção de redes 

de dormir, a partir da associação de artesãos e indústrias locais
8
: 

De acordo com dados do Arranjo Produtivo Local da rede de dormir (APL), em 

2004, a atividade gerava em torno de 5 mil empregos sendo 1000 diretos, dentro das 

fábricas de tear, e 4 mil indiretos, artesãos terceirizados que trabalham  no 

acabamento da rede. Em sua fábrica, Pinheiro trabalha diretamente com dez 

funcionários, que cuidam da etapa de preparação dos fios e tear, e no transporte para 

cerca de 60 famílias que ele terceiriza para realizar o processo de colocação dos 

cordões, punho e varanda. Segundo ele, o levantamento do APL não teve 

atualização, desde aquele ano. Porém, estima que não aconteceram mudanças 

expressivas no setor. ‘Hoje, pouca coisa mudou’, disse ele. O comércio de rede teve 

seu auge por volta dos anos 70 e 80 quando era vendida para os Estados vizinhos. A 

Paraíba foi grande compradora da produção local. Nos anos 90, com o aparecimento 

de indústrias mais modernas do setor em outros Estados do Nordeste, Jaguaruana foi 

perdendo alguns compradores, mas foi se destacando no comércio internacional da 

peça. ‘Entre os anos de 1990 e 2000, fabricávamos quase exclusivamente para 

Alemanha, França e Portugal. Enviávamos para a Europa uma média de três mil 

redes por mês’, afirma Pinheiro. 

Dessa forma, e estabelecida a conexão histórica das redes de dormir, as quais se 

identificam com toda a evolução da sociedade brasileira, mister se faz identificá-la como 

verdadeiro patrimônio cultural do país, a ser defendido por toda a sociedade e pelos poderes 

públicos competentes, especialmente a partir da concessão de benefícios fiscais na cadeia de 

produção das redes de dormir que as tornem mais atrativas à comercialização. 

2 Os benefícios fiscais como medidas que promovem a defesa do patrimônio cultural 

brasileiro: a isenção do ICMS para a cadeia produtiva das redes de dormir   

A Constituição Federal de 1988, no tocante à defesa do patrimônio histórico e 

cultural, veio recheada de dispositivos protetivos, englobando uma atuação coordenada da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Nesse sentido, a atuação dos entes 

públicos se dá de duas maneiras distintas: a primeira delas, a partir do estabelecimento de 

competência concorrente para que a União, os Estados e o DF legislem sobre “proteção ao 

patrimônio histórico, cultural, artístico e paisagístico” (art. 24, inciso VII, CF/88). 

Ademais, estabelece como competência comum das pessoas políticas a proteção dos 

documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural (art. 23, inciso III, 

                                                           

8
Disponível em: <http://www.onordeste.com/blogs/index.php?titulo=Artes% C3%A3os%20mant%C3%A 

AM%20produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20rede%20em%20Jaguaruana&notid=9784&id_user=17>. Acesso 

em 27 dez. 12. 

http://www.onordeste.com/blogs/index.php?titulo
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CF/88). Ainda no tocante à defesa do patrimônio cultural, cabem aos Municípios as ações que 

promovam a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada as competências 

federal e estadual acerca da matéria. 

Por fim, ainda no elenco de manifestações protetivas incluídas na CF/88, vale 

ressaltar que na seção relativa à cultura, ficou estabelecido que lei ordinária discorreria acerca 

do “Plano Nacional da Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural 

do país e à integração das ações do poder público que conduzam à defesa e valorização do 

patrimônio cultural brasileiro”, dentre outras ações estabelecidas no § 3º do art. 215, CF/88. 

Assim, apesar do mandamento constitucional datar de 2005, quando da promulgação da 

Emenda Constitucional nº 48, tal plano plurianual ainda não foi aprovado, estando em 

tramitação no Congresso Nacional desde 2006. 

Um aspecto importante a ser destacado na realidade brasileira refere-se às marcas da 

“cultura senhorial, conflitos de natureza socioeconômica, poder oligárquico, racismo, 

exclusão social, monopólio econômico-financeiro pelas potências estrangeiras e monopólio 

dos capitais simbólicos pelas elites e setores médios-urbanos” (CARDOSO, 2006, p. 67), os 

quais acabam por relegar as manifestações de cultura local a planos inferiores, a identificá-la 

como uma não-cultura ou mesmo com algo abjeto, a ser renegado pelos pseudo-intelectuais, 

que recusam manifestações de cultura popular, julgando-as inferiores. 

Nesse sentido, de objeto de descanso de utilização obrigatória dos primeiros 

desbravadores do país, a partir de cópia fidedigna de objeto pertencente à cultura indígena 

local e verdadeira criação nacional, a rede de dormir alcança o ápice de importância na 

sociedade brasileira, entre os séculos XVI e XVIII, ao ser identificada como objeto luxuoso 

na casa-grande, símbolo de poder e status nas varandas das casas dos coronéis. 

Contudo, a partir da reconstrução dessa mesma sociedade, em épocas posteriores, a 

cama passa a dominar os leitos das casas ricas e as redes são identificadas ao leito dos pobres 

ou a mero objeto decorativo, olvidando-se da relevância sempre punjante na historiografia 

nacional. 

Com tudo isso, a partir do acompanhamento histórico realizado no capítulo anterior, 

que torna indiscutível a importância das redes de dormir para o desenvolvimento histórico-

cultural brasileiro, necessário se faz alçar esse item tão caro na historiografia brasileira à 

verdadeiro patrimônio cultural nacional, que assim pode ser abordado doutrinariamente 

(RODRIGUES, 2008, p. 34): 

O patrimônio cultural é inerente a todo e qualquer processo civilizatório, por não se 

conceber desenvolvimento cultural subestimando o valor das experiências, das 

invenções artísticas e sociais consagradas pela tradição. O que se denomina de 

patrimônio cultural engloba tanto a arte erudita, acessível, geralmente, à elite, como 

também a denominada arte popular, sendo, ambas, a comprovação das marcas da 

história e da identidade de diversos grupos sociais que constituem a memória 

coletiva, fator indispensável à evolução de uma sociedade. (...) Não se pode admitir 

que os bens formadores do patrimônio cultural sirvam de admiração pelo passado, 

mas, ao contrário, devem se integrar à vida de hoje, participando com sua carga de 

valores históricos, artísticos e sociais, da construção do nosso futuro. 

 

Com isso, destaca-se o caráter circunstancial que envolve a identificação de 

determinado bem como patrimônio cultural, visto que, a depender do estágio evolutivo de 
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uma determinada sociedade, pode-se ter a identificação ou não daqueles bens, materiais e 

imateriais, que contribuíram forçosamente para que o país construísse a sua identidade. Dessa 

forma, sociedades em que a preocupação com a preservação do passado é mais evidente, 

tendem a incorporar mais facilmente tais bens à vida atual, em um evolver de emoções e de 

significações que tornam a vida mais complexa e prazerosa. 

Ao revés, em países nos quais não se investe na preservação do passado, incluindo o 

cuidado com os bens materiais e imateriais portadores de referência à identidade, à ação, à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, tem-se um processo de 

aculturação, o qual pode levar, em situações mais complexas, à negação de toda a realidade 

que circundou a sociedade em determinada época. 

Nesse tocante, faz-se fundamental um apelo de revalorização das redes de dormir na 

sociedade brasileira, enquanto criadora desse item que tantas memórias agradáveis suscita na 

imaginação de todos. No fundo de uma rede, gerações passaram a infância dormindo, grandes 

desbravadores conhecerem os momentos de tranquilidade e de prazer e a muitos o sossego 

abraçou, em balanços intermitentes e prazerosos, marcantes em momentos de reflexão ou 

volúpia. De igual maneira, serviram as redes de caixões para defuntos, como leito final após 

uma vida cheia de tribulações, como era rotineiro nos sertões brasileiros. 

Assim, tal enaltecimento deve-se dar, inicialmente, pela identificação das redes de 

dormir com o patrimônio histórico cultural a ser preservado, voltando-se os estudiosos e a 

Administração Pública para a cristalização do modo de fazer e de usar as redes, das técnicas 

de trançar o fio, de costurar a varanda e o punho, e de idealizar cores e desenhos, que formam 

imagens inesquecíveis e que encantam os olhares mais sensíveis. 

Ademais, o que se defende, ainda mais, é a utilização da extrafiscalidade como 

medida apta ao estímulo à comercialização de tais redes de dormir, pela isenção do ICMS em 

toda a sua cadeia produtiva, para operações realizadas internamente nos Estados federativos, 

bem como naquelas operações interestaduais. 

Contudo, antes de se falar em extrafiscalidade, é fundamental se imiscuir em outro 

tema não menos relevante e que contribui sobremaneira para aclarar o papel que o Direito 

Tributário pode assumir como indutor de condutas
9
. Como já ressaltado por Derani (2009, 

p.75), ao tratar da correlação necessária entre o Estado e o mercado, 

[...] o Estado – produtor de normas – e o mercado – âmbito das relações econômicas 

– necessitaram sempre estar juntos. O direito é a instituição e o instrumento por 

meio do qual Estado e mercado servem-se mutuamente para a reprodução do sistema 

no qual estão inseridos. Sua atuação histórica adquire diferentes dimensões, 

passando de organizador da sociedade burguesa, com o início do capitalismo, para 

coordenador das relações de Estado e sociedade civil, sequência da Revolução 

Francesa, atingindo um papel construtivo de relações para solução de conflitos; e, 

finalmente, superando a dissociação Estado e sociedade civil, impondo a 

implementação de atividades para integração social.  

                                                           

9
 Ao tratar, em obra especificamente dedicada ao tema, Domingues (2007, p. 10) afirma existirem os chamados 

tributos ambientais, que os quais seriam “institutos regidos pelo Direito Tributário, derivados do poder de 

tributar. Têm um sentido estrito e um sentido lato conforme incidam em face da utilização direta do meio 

ambiente, ou em virtude de atos ou situações apenas indiretamente a ele conexos”. 
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Assim, surgem as chamadas externalidades, figuras bastante conhecidas entre os 

economistas, mas ainda pouco explorada pelos estudiosos do Direito. Assim, de forma 

bastante singela, poder-se-ia afirmar que as externalidades surgem quando as ações de uma 

pessoa causam impacto sobre o bem-estar de outras pessoas, que não possuem relação com as 

ações desenvolvidas inicialmente.  

As externalidades são, então, esses resultados que afetam terceiros. 

Exemplificativamente, poder-se-ia indicar o que seriam as externalidades negativas e a 

positivas. Como exemplos daquelas, bastante exploradas no estudo da Tributação Ambiental 

hodiernamente, pode-se citar o caso de uma indústria petroquímica que libera gases tóxicos na 

atmosfera. Já como exemplo destas, defendido no presente trabalho, tem-se a promoção do 

patrimônio cultural pelas empresas que ainda se interessam por produzir redes de dormir, na 

medida em que causam benefícios a toda a sociedade. 

Identificadas tais externalidades, o papel da extrafiscalidade é o de seletor dessas 

condutas, atribuindo à tributação o caráter de mecanismo de atingimento de finalidades 

sociais desejadas, que se identificam com externalidades positivas. A extrafiscalidade, pois, 

representa a utilização dos mecanismos de tributação, que são exclusivos do Estado, para 

estimular ou desestimular condutas. 

No tocante ao ICMS, especialmente no Estado do Ceará e naqueloutros componentes 

da Região Nordeste, pode-se afirmar que a legislação ainda é parca no tocante à concessão de 

benefícios aos produtores de redes de dormir
10

 
11

. O que se indica, então, é que os Estados, 

reconhecendo a importância de tal patrimônio cultural a ser defendido, utilize-se do ICMS 

como forma de abrandar a tributação suportada pelos produtores e, em última análise, 

estimular um mercado que possui uma relevância inconteste na sociedade brasileira. 

Aqui, então, sobreleva a atuação do Conselho Nacional de Política Fazendária 

(CONFAZ). Trata-se de órgão que tem por finalidade promover ações necessárias à 

elaboração de políticas e harmonização de procedimentos e normas inerentes ao exercício da 

competência tributária dos Estados e do Distrito Federal, bem como colaborar com o 

Conselho Monetário Nacional (CMN) na fixação da política de Dívida Pública Interna e 

Externa dos Estados e do Distrito Federal e na orientação às instituições financeiras públicas 

estaduais. 

É um fórum colegiado, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, nos termos 

do Decreto n° 7.050, de 23 de dezembro de 2009. Dentre as suas atribuições, ressalta-se a 

celebração de convênios, para efeito de concessão ou revogação de isenções, incentivos e 

benefícios fiscais do imposto de que trata o inciso II do art. 155 da Constituição (ICMS), de 

acordo com o previsto no § 2º, inciso XII, alínea “g”, do mesmo artigo e com a Lei 

Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975.  

                                                           

10
 Podem ser citar os art. 6º, inciso VII, do Decreto nº 24.569/97 (Regulamento do ICMS do Estado do Ceará), o 

qual concede isenção desse imposto nas saídas internas e para Estados das Regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste, de produtos confeccionados em casas residenciais, sem utilização de trabalho assalariado por encomenda 

direta do consumidor ou usuário. Contudo, tal benefício, não parece abarcar os ciclos produtivos mais relevantes 

das redes de dormir, como as microempresas e empresas de pequeno porte.  
11

 Ademais, pode-se citar, ainda, os art. 511 e seguintes, do mesmo decreto, os quais tratam “Das operações com 

fio de algodão”, que estabelece um mecanismo de substituição tributária sem qualquer benefício aparente em 

termos de redução de tributo. 
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Apesar de o ICMS ser um imposto de competência estadual, há a necessidade de se 

padronizar determinados aspectos a ele inerentes, tais como as alíquotas a serem utilizadas 

nas operações interestaduais, bem como fixar limites às alíquotas nas operações internas. 

Ademais, a fim de evitar a guerra fiscal, os benefícios quanto a este imposto só poderão ser 

concedidos após manifestação prévia dos entes políticos, em virtude do pacto federativo.  

A Lei Complementar n° 24/75, recepcionada pela CF/88, dispõe genericamente sobre 

a forma como se darão as isenções do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicações (ICMS). Aduz, ainda, que este mesmo tratamento será aplicável às hipóteses 

de redução da base de cálculo, devolução total ou parcial do tributo, concessão de créditos 

presumidos ou quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiro-fiscais. 

Dessa forma, o que se defende é que se utilize da competência do CONFAZ com 

vistas a que seja celebrado um acordo envolvendo todas as unidades federativas, ou ao menos 

aqueles pertencentes aos Estados das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, para que se 

estabeleça a isenção, isto é, que se conceda benefício concernente do não pagamento do 

ICMS, nas operações envolvidas em toda a cadeia produtiva das redes de dormir. 

Com isso, como a rede não demanda larga margem de insumos para que seja 

produzida, utilizando-se basicamente de fios de algodão e de tintas para tingir o tecido, tal 

medida, direcionada exclusivamente para as indústrias que ainda produzem as redes, seria um 

importante mecanismo de estímulo a uma atividade que hoje se encontra em franca 

decadência. 

Certamente que a operacionalização desse processo, com vistas a que, de fato, tais 

empresas sejam beneficiadas ao final, carece de estudos do ciclo produtivo e depende de uma 

análise minudente do regime tributário específico a que se submete a maior parte dessas 

empresas, sob pena de não se alcançar efetividade com a medida. 

Contudo, a despeito disso, não se pode olvidar da importância que uma medida 

desonerativa como essa pode representar para um setor de importância fundamental para a 

manutenção dos laços culturais na sociedade brasileira, não se tratando de mera teorização 

infundada ou distante da realidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao se analisar a historiografia nacional, especialmente apontando o foco para as 

tradições indígenas, percebe-se o quanto foram incorporados hábitos e costumes daqueles 

povos, que originaram a nação brasileira em uma complexa miscelânea de valores, gostos, 

cores, credos, dentre outros. 

Nessa complexidade, destacam-se as redes de dormir enquanto artefatos criados 

pelos índios sul-americanos e que, em especial no Brasil, tornou-se item de superior 

importância pela comodidade que oferecia, pela facilidade no transporte e pelo descanso que 

proporcionava. 

Nesse sentido, o presente artigo pretendeu lançar mão de temática pouco pesquisada 

no país, a partir do olhar sobre um objeto relegado a segundo plano na atualidade mas que 
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influenciou sobremaneira todo o desenrolar evolutivo do país, desde a atuação dos 

desbravadores até o olhar dos poetas ou daqueles que queriam apenas o descanso. 

Daí, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, como se viu, a 

legislação passa a albergar inúmeras possibilidades de proteção e de resgate das redes 

enquanto patrimônio cultural a ser protegido. Tal proteção, assim, pode-se dar a partir do 

modo de fabricar as redes, bem como do próprio objeto, individualmente considerado. 

Nesse tocante, destacou-se o papel da administração tributária estadual, entidades 

responsáveis pela cobrança do ICMS, como fomentadoras, junto ao CONFAZ, de medidas 

tendentes a desonerar a cadeia produtiva das redes de dormir, utilizando-se do notável viés 

extrafiscal do mais relevante imposto de competência dos estados. 

Assim, espera-se que esta abordagem desperte nos órgãos competentes e na 

sociedade em geral o desejo de estimular uma indústria que sobrevive a duras penas 

produzindo um item tão caro na historiografia brasileira, de importância indiscutível na 

construção do país e que evoca sentimentos de bem-estar e de sensibilidade, descanso e paz 

em face às atitudes caóticas que são a tônica da atual realidade. 
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Resumo: O presente artigo tem por objetivo abordar o conceito de cultura, dos direitos 

culturais e seu embasamento constitucional, haja vista que se encontram no rol dos 

direitos fundamentais, gozando de tutela especial. Nesse contexto, busca-se promover 

uma análise de uma das metas do Plano Nacional da Cultura – PNC, criado pelo 

Ministério da  Cultura, onde foram  estabelecidas como uma  de  suas  prioridades, o 

aumento cerca de 95% de empregos formais no setor cultural. O intuito é apresentar as 

alternativas e medidas, que estão sendo e que serão adotadas para a persecução dessa 

meta, que traçou uma projeção panorâmica de como estará a difusão da cultura, e a 

quantidade  de  empregos  formais,  no  setor  cultural  para  a  próxima  década.  A 

Constituição Federal de 1988 tem como um de suas finalidades precípuas, propiciar os 

meios adequados para que a sociedade consiga ter acesso, verdadeiramente, aos direitos 

culturais. Sendo assim, os governantes tem o dever de promover políticas públicas com 

o intuito de disseminar a cultura. Assim como o acesso à cultura é um direito 

fundamental, o acesso à condições dignas de trabalho e a garantia de todos os direitos 

sociais elencados no art. 7º da Constituição Federal, direitos esses que são assegurados 

aos empregados formais, devem ser resguardados aos trabalhadores que estão na 

informalidade no setor cultural, que tem como meio de vida e sustento a sua arte. 
 

Palavras-chave: Cultura. Direitos Fundamentais. Plano Nacional da Cultura. 

Autônomos. Empregos formais. 

 
Abstract: This article has the objective the concept of culture, cultural rights and the 

constitutional basis of these rights, given that they are on the list of fundamental rights, 

enjoying special protection. In this context, we seek to promote an analysis of the goals 
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enjoying special protection. In this context, it is intended to promote an analysis of the 

goals of the National Plan of Culture - PNC, created by the Ministry of Culture, which 

was established as one of its priorities, increasing about 95% of formal employment in 

the cultural sector. The aim is to present the alternatives and measures that are being and 

will be taken to the pursuit of this goal, which was established and makes a panoramic 

projection of how will the diffusion of culture, and the number of formal jobs in the 

cultural sector to next decade. The Constitution of 1988 has as one of its purposes 

priority provide appropriate means for society to be able to access truly cultural rights. 

Therefore, governments have a duty to promote public policies in order to disseminate 

the culture. As well as access to culture is a fundamental right, access to decent work 

and ensuring all social rights listed in art. 7 of the Federal Constitution, rights that are 

guaranteed to formal employees, must be guarded to workers in informal employment 

in the cultural sector, which has a living and support their art. 

 
Keywords: Culture. Fundamental Rights. National Plan of Culture. Autonomous. 
formal Jobs. 

 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
 

A  origem  etimológica  da  palavra  cultura  deriva  do  latim  colere,  e  significa 

cultivar. Claro que não se pretende com esse artigo esvaziar o referido termo de sentido, 

mesmo porque sua definição possui muitas variantes, sendo um conceito de cunho 

subjetivo, posto que cada uma tenha uma noção própria do que vem a ser cultura. 

A  cultura  como  manifestação  sociológica, é  todo  acontecimento  ou  fato  que 

resulta do imaginário e criatividade do homem. É o conjunto de ideias, costumes, leis, 

crenças e objetos que representam a vontade de criar ou inovar algo já existente.  É uma 

das formas que o ser humano encontrou de se expressar, de pensar, agir e sentir, por isso 

mesmo, é subjetivo, pois cada um tem a sua própria forma de se expressar.  O homem e 

a sociedade se regozijam com a cultura, posto que uma de suas funções precípuas é a 

satisfação das necessidades humanas. 

O professor Francisco Humberto da Cunha Filho apresenta em seu livro Cultura e 

Democracia na Constituição Federal de 1988, uma ideia bem peculiar do que vem a ser 

cultura e qual a sua função na sociedade: 

 
A  cultura  é,  em  sentindo  antropológico, o  instrumento de  “rebeldia” da 

humanidade,  pois  consiste,  no  prisma  referido,  em  qualquer  intervenção 

sobre o ambiente natural. Por meio das manifestações culturais, o homem 

afronta (e não raro vence) até mesmo as inexoráveis leis da natureza. 

 

Existem inúmeras vertentes, e cada uma tem um olhar muito próprio sobre o que é 

cultura, até mesmo por ser um conceito multidisciplinar, e que não está preso à 

determinada área do conhecimento, entretanto todas convergem em um único sentindo, 

de que o conceito de cultura é algo tão evidente, tão obvio que chegar a um definição 

engessada se torna quase impossível. 

Do ponto de vista jurídico, tem-se que a cultura é algo inerente ao ser humano, 

que provém de seus antepassados e que deve ser preservado, sob pena de perda da sua 

própria identidade enquanto ser humano. O legislador originário preocupou-se com essa 

questão e entendeu que o melhor seria preservar esse direito, e deixa-lo à parte, como



 

ISSN-e: 2316-9982 

 

um direito fundamental do ser humano, um direito potestativo, tendo em vista que a 

tutela constitucional dos referidos direitos culturais, tem cunho declaratório e não 

constitutivo de direitos, já que é o direito a cultura nasce com o individuo. A proteção 

da cultura está expressa em seção própria, como direito fundamental, está albergado 

pela Constituição Cidadã, em seu art. 215, in verbis: “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” 

Nas palavras de Jose Luiz dos Santos (1999, p.44-45), em seu livro O que é 

cultura, sintetiza o que significa cultura, como sendo: 

 
uma  dimensão  do  processo  social,  da  vida  de  uma  sociedade.  Não  diz 

respeito apenas a um conjunto de práticas e concepções, como por exemplo, 

se poderia dizer da arte. Não é apenas uma parte da vida social como, por 

exemplo, se poderia falar de religião. Não se pode dizer que cultura seja algo 

independente da vida social, algo que nada tenha a ver com a realidade onde 

existe. Entendida dessa forma, cultura diz respeito a todos os aspectos da vida 

social, e não se pode dizer que ela exista em alguns contextos e não em 

outros. Cultura é uma construção histórica, seja como concepção, seja como 

dimensão do processo social. Ou seja, a cultura não algo natural, não é 

decorrência de leis físicas ou biológicas. Ao contrário, a cultura é um produto 

coletivo da vida humana. 
 

 
 

1-DIREITOS CULTURAIS NA ATUALIDADE 
 
 

 

Um estudo comparado da proteção da cultura como direito fundamental, do Brasil 

com outros Estados, se faz necessário para contextualizar de forma global, quais os 

direitos culturais e como se dá a sua regulamentação em outros países. 
 

Não há muita diferença, no tocante a proteção dos direitos culturais, entre o Brasil 

e países como a Espanha, Suíça, Portugal, Grécia e França, posto que tutelam o direito 

de ensino e disseminação da cultura; incentivam a constituição de associações que 

tenham por objetivos projetos culturais; proteção do patrimônio histórico e artístico, 

bem como a tutela da propriedade industrial. 
 

Sendo assim, é notório que há interesse do Poder Público, tanto brasileiro quando 

de outros países, de se proteger os direitos culturais, e mais do que isso, interesse de 

difundir a cultura na sociedade, com a finalidade de se cumprir o que determina a novel 

carta constitucional. 
 

Tal  proteção se dá de  forma tão evidente, que vários princípios norteiam os 

direitos culturais, sendo de grande relevância essa abordagem, já que se busca fazer uma 

análise do que é cultura e qual a importância dos direitos culturais. O legislador 

originário estabeleceu como uma das bases dos direitos culturais, o Princípio do 

Pluralismo Cultural, onde é possível e permitida qualquer forma de manifestação 

cultural, não havendo nenhuma forma de cultura oficial. 
 

A sociedade deve ter a possibilidade de participar de toda e qualquer forma de 

manifestação cultural, podendo dar opiniões e interferir sobre as medidas que deve ser 

adotadas para disseminar a cultura, um bom exemplo desse princípio seria o Plano 

Nacional da Cultura-PNC, onde a sociedade em conjunto com o Ministério da Cultura,
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participou diretamente da elaboração de uma agenda com metas para o futuro da cultura 

brasileira. 
 

O legislador demonstrou um profundo respeito a memoria cultural brasileira, ao 

estabelecer o Princípio do Respeito à Memória Coletiva, estabelecendo que toda 

manifestação de cultura produzida no País deve ser respeitada e utilizada como 

paradigma para as futuras gerações. 
 

O Princípio da Atuação Estatal define que o Estado deve oferecer suporte para que 

a sociedade desenvolva atividades culturais, tentando facilitar ao máximo o acesso da 

sociedade à informações e locais próprios para que essas atividades ocorram. 
 

 
 

2-A  RELAÇÃO  ENTRE  OS  DIREITOS  SOCIAIS  E  DIREITOS 

CULTURAIS 
 

 
Assim como os direitos culturais foram erigidos a categoria de fundamentais, 

os elencados no art. 7º e seus incisos da Constituição Federal também fazem parte desse 

hall. O surgimento de tais direitos deu-se com a obrigação do Estado em promover o 

bem estar social. São direitos dos trabalhadores e foram conquistados com muita luta, se 

consubstanciando  como  um  verdadeiro  dever  que  o  Estado  tem  de  proporcionar 

melhores condições de vida aos trabalhadores. 

Há profunda relação entre o direito do trabalho e o direito constitucional, 

evidenciando assim a necessidade da proteção de tais direitos na lei maior, conforme 

lições de Godinho (2013, p. 73): 
 

Mais do que isso, a Constituição da República firmou no Brasil 

o conceito e estrutura normativos de Estado Democrático de 

Direito, em que ocupam posições cardeais a pessoa humana e 

sua dignidade, juntamente com a valorização do trabalho, 

especialmente do emprego, o que se insere o ramo justrabalhista 

no coração e mente jurídicos definidores do melhor espírito da 

Constituição. 
 

 
 

Sendo assim, o Estado tem por obrigação promover políticas públicas de incentivo 

a cultura, e ao mesmo tempo buscar formalizar e capacitar os profissionais do setor 

cultural, devendo ter também como meta a redução da informalidade no setor cultural, 

assegurando desse modo aos trabalhadores o acesso aos direitos previstos no art. 7º da 

Novel Carta. 
 
 

 

3-PLANO NACIONAL DA CULTURA – PNC 
 

 
 

O Ministério da Cultura, com observância ao que determina o §3º do art. 215 da 

Constituição Federal, que prevê a criação do Plano Nacional da Cultura, tendo sido 

regulamentado pela lei 8.313/91 e Decreto-lei 5.761/2002, instituiu o Plano Nacional da 

Cultura, plano esse que estipula medidas para o reconhecimento da importância da
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cultura de modo a criar uma identidade nacional. Seu objetivo é o desenvolvimento de 

políticas de fomento e incentivo nas mais diversas áreas de manifestação culturais, com 

o intuito de promover o acesso de todos a expressões artísticas, ao patrimônio histórico, 

artístico, arqueológico. 

O Plano Nacional da Cultura – PNC é uma agenda com metas e propostas para a 

próxima década, sendo um verdadeiro planejamento, de como deve ocorrer a 

disseminação da cultura na sociedade para os próximos dez anos. O plano foi feito com 

a ajuda da sociedade, caracterizando-se como uma manifestação democrática. Foi um 

longo processo de debate, tendo sido exaustivamente pensado e repensado. O plano 

representa o esforço coletivo para assegurar o total exercício dos direitos culturais dos 

brasileiros e brasileiras. 

Uma das metas do Plano Nacional da Cultura é o aumento de cerca de 95% do 

emprego formal no setor da cultura. Tendo em vista que a maioria dos trabalhadores que 

atuam nesse setor, exercem suas atividades de forma autônoma. Segundo os 

ensinamentos de Volia Bonfim Cassar (2013, p.276): 
 

 
 

Autônomo é o trabalhador que explora seu oficio ou profissão 

com habitualidade, por conta e risco próprio. A palavra 

habitualidade tem o conceito temporal, ou seja, que a atividade é 

exercida com repetição. 
 

O trabalhador autônomo não tem como característica a subordinação a uma pessoa 

física ou jurídica, pois exerce seu mister por conta própria. O empregado albergado pelo 

art. 7º da Constituição percebe a titulo de pagamento pelo seu trabalho, salário. O 

autônomo, contudo, fará jus a remuneração. O autônomo é segurado obrigatório pela 

previdência social, conforme constante na Lei 8.212/91, em seu art. 12, V, h, entretanto 

essa contribuição se dará de forma livre e não compulsória, devendo o próprio 

trabalhador fazer o recolhimento. 

A referida meta foi estabelecida devido à necessidade de estimular a formalização 

do mercado de trabalho do setor cultural, com o intuito de diminuir os índices de 

informalidade do trabalho artístico, técnicos, de produtores e demais agentes atuantes no 

campo e valorizar o trabalhador da cultura. 

Assegurar as esses trabalhadores as mesmas vantagens que são percebidas pelos 

empregados, é obedecer os ditames normativos e principiológicos estabelecidos no 

ordenamento jurídico. Nesse diapasão, estabelecer a migração de trabalhadores que 

estão na informalidade para a formalidade, é reconhecer nessas pessoas o Princípio da 

Dignidade Humana e o seu direito a melhores condições de trabalho. 

Ao sair da informalidade, passariam a ter um emprego formal, e estaria sobre a 

proteção das normas celetistas. O intuito é aumentar a quantidade de empregos formais 

nos próximos dez anos. Em números, saltaria de 1.580.209 para 3.081.187 postos entre 

os anos 2010 e 2020, o que representa a criação de mais 1,5 milhão de empregos 

formais. 

Nesse sentido, andou bem o Ministério da Cultura ao estabelecer essa meta, tendo 

em vista que a informalidade acarreta desigualdade, pois muitos trabalhadores se veem 

desamparados e desprotegidos, já que não podem usufruir de benefícios trabalhistas e 

previdenciários. 

A meta foi lançada, a questão maior agora é estabelecer políticas públicas que 

visem  que  acarretem  melhores  condições  de  trabalho,  bem  como  alterações  na
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legislação trabalhista, buscando adequá-la a essa nova realidade que se apresenta. Deve- 

se também promover a regulamentação de algumas profissões do setor da cultura. 

Essas ações são necessárias para redução da informalidade, mas certamente não 

irão e não tem a pretensão de resolver o problema, mas já é um passo para uma solução 

concreta. Através dessas medidas, os trabalhadores poderão ter acesso a: carteira de 

trabalho anotada; Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS; seguro-desemprego 

e aposentadoria. 
 
 

4 – RESULTADOS OBTIDOS 
 

 
 

Para a persecução dessa meta, e para que se consiga efetivamente uma redução da 

informalidade no setor cultural, uma série de iniciativas estão sendo adotadas, sendo 

necessário de forma prioritária, promover a adequação das leis trabalhistas e 

previdenciárias, bem como a regulamentação de profissões ligadas ao setor, facilitar o 

acesso a formalidade com a redução de encargos, promover a capacitação e certificação 

profissional desses profissionais. 

Dentre as ações desenvolvidas pelo Ministério da Cultura, além de possibilitar o 

aumento de oferta de cursos de formação para o setor, cumpre-se destacar dois 

programas muito importantes: o Certific, é um projeto que visa conceder certificação do 

conhecimento  e  habilidades  adquiridos  durante  o  ofício  daquele  artista,  com  o 

certificado facilmente ele conseguirá comprovar as suas aptidões, facilitando assim a 

busca por um emprego formal; e os Criativas Birôs que são locais que oferecem apoio e 

informações, nos mais diversos tipos de assuntos, para o micro empreendedor e empresa 

de pequeno porte ligados ao setor cultural. 

A meta foi implantada em 2010 e desde então apresentou bons resultados. Em 

2011, ocorreu um aumento de trabalhadores do setor cultural empregados formalmente 

na  ordem  de  9,3%  em  relação  ao  ano  anterior,  o  que  representa  135.044  novos 

empregos formais. Os dados referentes ao ano de 2012 ainda não estão disponíveis para 

consulta. 
 

 

Conclusão 
 

 
 

Os direitos culturais, resguardados na Constituição Federal como direitos 

inegavelmente fundamentais, são prerrogativas inerentes ao homem e tem aplicação 

imediata, sendo assim, a previsão constitucional desses direitos não é mera formalidade 

e sim verdadeira norma que gera para o Estado uma obrigação de promover o acesso, 

disseminação e proteção às manifestações culturais, fato este previsto logo no primeiro 

artigo do capítulo, art. 215 da Carta Magna. 

O §3º do supracitado artigo prevê a criação do Plano Nacional da Cultura, que foi 

instituído pela Lei 12.343, de 2 de dezembro de 2010,   a finalidade precípua desse 

projeto é o planejamento e a implementação de políticas públicas de longo prazo, 

voltadas à proteção e promoção da diversidade cultural brasileira. Diversidade que se 

expressa  em  práticas,  serviços  e  bens  artísticos  e  culturais  determinantes  para  o 

exercício da cidadania, a expressão simbólica e o desenvolvimento socioeconômico do 

País. Uma das metas do plano, que serviu como tema central deste trabalho, é a que
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estabelece que o Estado deve promover incentivos para que ocorra um aumento de 95% 

no número de empregos formais no setor cultural. 

O plano foi implementado em 2011, e desde então vem rendendo bons frutos, 

entretanto há um longo caminho a percorrer, tendo em vista que o plano estabelece 

metas ao longo prazo. Espera-se que essas metas realmente cumpram realmente a sua 

finalidade de disseminar a cultura e o consequente crescimento e desenvolvimento do 

patrimônio cultural brasileiro. A cultura deve ser valorizada e incentivada, em todos os 

seus aspectos e o País precisa dessa identidade cultural para que possa exercer com 

plenitude a sua soberania e independência frente a outras nações. 

O Plano Nacional da Cultura, através de suas metas, é um grande passo na direção 

certa para promover um aumento do número de empregos formais no setor cultural, 

entretanto é só o começo de uma nova realidade que se apresenta, sendo assim, que 

surjam  novas  ideias  e  projetos  que  disseminem  uma  nova  cultura  na  sociedade 

brasileira. 

As  metas  estipuladas no supracitado plano devem  não tão  somente  buscar a 

disseminação,  desenvolvimento,  regulamentação  e  capacitação  dos  funcionários  do 

setor, mas devem também albergar o objetivo de criar uma identidade cultural, 

preservando a existente, pois, dessa forma estarão estimulando a população a preservar 

as suas crenças, costumes e hábitos. De outra perspectiva poderá estimular o 

desenvolvimento e profissionalização das pessoas, agregando ao trabalho artístico e 

cultural  um  valor  financeiro,  o  qual  a  segurará  a  dignidade dos  profissionais que 

necessitam  da  sua  arte  e  da  cultura  para  viverem,  contudo também  estimulará  no 

sentimento das pessoas de terem uma identidade nacional. Sob a perspectiva econômica 

é benéfico ao Estado brasileiro estabelecer essas metas, pois, incrementar a economia 

local, que será estimulado pelo o turismo. 
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O  IMPACTO DA LEI ROUANET E DA LEI DO AUDIOVISUAL NO 

PROCESSO DE “RETOMADA” DO CINEMA BRASILEIRO 
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1
 

RESUMO: O objetivo deste artigo é analisar o perfil das políticas públicas para o setor 

cinematográfico implementadas nos anos noventa, baseadas nos mecanismos indeiretos de 

fomento, através de renúncia fiscal, expressas no binômio Lei Rouanet/Art. 1º da Lei do 

Audiovisual. Em seguida, após uma detalhada descrição do funcionamento e dos percentuais 

de dedução fiscal desses mecanismos de incentivo, busca-se averiguar suas limitações para 

atingir os pressupostos industrialistas do modelo de renúncia fiscal. O artigo analisa como a 

Lei do Audiovisual acabou por provocar uma distorção na lógica de escalonamento dos 

percentuais de dedução fiscal segundo as possibilidades comerciais do projeto audiovisual. 

PALAVRAS-CHAVE: Leis de Incentivo, Lei Rouanet, Lei do Audiovisual; Políticas 

Culturais 

 

Introdução 

Logo após sua posse, em março de 1990, o Presidente Fernando Collor de Mello 

anunciou um pacote de medidas que pôs fim aos incentivos governamentais na área cultural, 

extinguindo diversos órgãos, entre eles, o próprio Ministério da Cultura, transformado em 

uma secretaria de governo. Na esfera cinematográfica, houve a liquidação da Empresa 

Brasileira de Filmes (Embrafilme), do Conselho Nacional de Cinema (Concine) e da 

Fundação do Cinema Brasileiro (FCB), que representavam o tripé de sustentação da política 

cinematográfica em suas diversas vertentes.  

A atividade cinematográfica no país foi duramente atingida em consequência dessas 

medidas. Se o filme brasileiro ancançara 32º expressivo índice de 32,6% de participação de 

mercado em 1982 (SELONK, 2004), menos de dez anos depois o cenário passava a ser 

francamente desfavorável. Em 1990 e 1991, ainda houve um número razoável de filmes 

brasileiros lançados comercialmente, como resultado inercial do período anterior. No entanto, 

em 1992, apenas 3 filmes nacionais foram lançados comercialmente, de modo que a 

participação dos filmes nacionais foi inferior a 1% (ALMEIDA E BUTCHER, 2003). A 

velocidade de aniquilamento do mercado para o filme brasileiro, rapidamente ocupado pelo 

filme estrangeiro, comprovava a fragilidade do sistema de financiamento à produção 

cinematográfica, incapaz de capitalizar as produtoras para um investimento de risco. 

Paulatinamente, após reações da sociedade civil e principalmente do setor 

cinematográfico, houve a reconstrução dos mecanismos estatais de apoio à atividade 

cinematográfica. Ainda no Governo Collor, houve a saída do então Secretário de Cultura, o 

cineasta Ipojuca Pontes, principal responsável pelo desmonte das estruturas federais de apoio 

à produção cinematográfica, substituído pelo embaixador Sérgio Paulo Rouanet. Em 

dezembro de 1991, houve a publicação da Lei nº 8.313/91, a chamada Lei Rouanet, que criou 
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o PRONAC (Programa Nacional de Apoio à Cultura), restabelecendo o apoio estatal à 

atividade cultural. Ainda no Governo Collor, Rouanet foi o primeiro responsável por uma 

reaproximação política com o setor cultural, após o desgaste com o setor provocado por 

Ipojuca (LOPES, 2001).  

No ano seguinte, já no Governo Itamar Franco, foi criada a Secretaria para o 

Desenvolvimento do Audiovisual (SDAv), no restabelecido Ministério da Cultura. Em 1993, 

um ano após sua aprovação pelo Congresso Nacional, houve a publicação de uma lei 

específica para a atividade audiovisual, a Lei nº 8.685/93, conhecida como Lei do 

Audiovisual, que na verdade era uma versão ampliada dos artigos vetados pelo Presidente 

Collor na Lei nº 8.401/92
2
 (CATANI, 1994).  

O apoio do Estado aos projetos cinematográficos passava a ocorrer numa nova base, 

num modelo distinto do ciclo anterior, com a criação dos mecanismos de incentivo, baseados 

em renúncia fiscal, em que pessoas físicas ou jurídicas realizam o aporte de capital num 

determinado projeto, sendo que o valor é abatido – parcial ou integralmente – no imposto de 

renda devido (CESNIK, 2002). Desta forma, o Estado continuava sendo o indutor do processo 

de produção cinematográfica, mas introduzia os agentes de mercado como parte intrínseca 

desse modelo. O Estado passava a agir no processo de desenvolvimento do audiovisual 

brasileiro de forma apenas indireta, estimulando a ação de terceiros, e não mais intervinha 

diretamente no processo econômico, produzindo ou distribuindo filmes. Apesar de os recursos 

em última instância permanecerem oriundos do Estado, a decisão de investir e a escolha dos 

projetos partiam de empresas do setor produtivo, cujo negócio muitas vezes sequer estava 

relacionado à atividade audiovisual. Este modelo, baseado em renúncia fiscal, era, de um 

lado, uma resposta às acusações de clientelismo na escolha dos projetos financiados pela 

Embrafilme, mas, por outro, representava a busca de uma aproximação com o setor privado, 

como desejo de uma reconquista do mercado interno que rapidamente passou a ser 

plenamente ocupado pelo cinema hegemônico.  

A partir de 1991, ainda no Governo Collor, foram implementados os primeiros 

mecanismos de reconstrução do apoio do Estado à atividade cultural, baseados num modelo 

de renúncia fiscal. Nesta seção abordaremos as características dos dois principais mecanismos 

de incentivo para a produção audiovisual criados a partir da década de noventa: a Lei Rouanet 

e a Lei do Audiovisual. Apesar da existência de outros fatores que contribuíram para o 

processo de “retomada do cinema brasileiro” em meados dos anos noventa, como o Prêmio 

Resgate, a criação da RioFilme e a participação dos polos regionais (LOPES, 2001), é 

possível afirmar que os dois mecanismos de incentivo – o Art. 25 da Lei Rouanet e o Art. 1º 

da Lei do Audiovisual – representaram a espinha dorsal do novo modelo de fomento à 

atividade cinematográfica no período. 

 

Lei Rouanet 
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relativa ao fomento de obras. Para mais detalhes sobre os vetos da Lei 8.401/92, ver LOPES (2001). 
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A primeira lei de incentivo à atividade cultural restabelecida nos anos noventa é a Lei nº 

8.313/91, conhecida como “Lei Rouanet”, em referência ao diplomata Sérgio Paulo Rouanet, 

então Secretário de Cultura do Governo Collor, responsável pelos trâmites de aprovação da 

lei.  

Apesar de a Lei Rouanet constituir um sistema programático de apoio do Estado às 

atividades culturais como um todo, através da complementaridade entre três modalidades – o 

Fundo Nacional de Cultura (FNC), os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficart) e o 

Incentivo a projetos culturais (Mecenato) –, na prática, seu modo de funcionamento, em 

especial para as atividades cinematográficas do período, acabaram privilegiando a atuação do 

mecenato privado em detrimento das demais modalidades previstas. 

O aporte de recursos pode ser realizado segundo dois tipos: as doações ou os 

patrocínios. Nas doações, os recursos são repassados ao projeto, de modo que o doador não 

receba nenhum tipo de benefício indireto com o aporte dos recursos, além do abatimento no 

imposto a pagar. Dessa forma, o doador não pode vincular promocionalmente sua marca 

quando da exploração comercial da obra. Além disso, a transferência dos recursos deve ser de 

modo definitivo e permitido apenas para pessoas físicas ou para empresas sem fins lucrativos.  

Já o patrocinador se beneficia indiretamente com o aporte dos recursos além do mero 

abatimento no imposto a pagar, seja com a exposição de sua marca tanto nos créditos da obra 

quanto no seu material de divulgação (pôsteres, cartazes, banners, etc, no caso de uma obra 

audiovisual), ou mesmo com a associação de sua marca a um determinado produto 

audiovisual.  

Existem duas formas de incentivo na modalidade “Incentivo a Projetos Culturais”, 

previstos através de dois diferentes artigos da Lei: o Art. 18 e o Art. 25
3
. 

A principal diferença entre o Art. 18 e o Art. 25 reside no enquadramento, ou seja, no 

tipo de projeto que pode ser aprovado para captação em um ou outro mecanismo. Os projetos 

passíveis de enquadramento pelo Art. 18 (no segmento audiovisual: produção de obras 

cinematográficas e videofonográficas de curta e média-metragem; projetos de preservação ou 

restauração de obras audiovisuais; difusão do acervo audiovisual; construção de salas de 

cinema em municípios de menos de 100 mil habitantes) possuem uma menor possibilidade de 

viabilidade comercial. Por isso, a dedução fiscal no imposto de renda a pagar por parte dos 

incentivadores é integral. Já os projetos enquadrados pelo Art. 25 (obras seriadas e filmes 

documentais) possuem uma maior possibilidade de retorno comercial, havendo, dessa forma, 

uma dedução fiscal apenas parcial. 

Essa diferenciação entre os dois artigos, estabelecida apenas a partir de 1999, com a Lei 

9.874/99, torna ainda mais clara a participação do Estado como complementar à iniciativa 

privada: a dedução fiscal deve ser maior quando as possibilidades de retorno do aporte de 

recursos por parte do incentivador são menores. Ou seja, o Estado deve ser mais presente 

quando o estímulo à participação da iniciativa privada é menor. 

                                                 
3
 Como o Art. 25 lista os tipos de projetos passíveis de enquadramento e o Art. 26 apresenta as deduções fiscais, 

alguns autores preferem referir-se a este mecanismo como Art. 26 da Lei Rouanet. Em termos estritos, o correto 

seria “Art. 25 combinado com Art.26”. Aqui, optei em considerá-lo como Art. 25 da Lei Rouanet, já que se trata 

do primeiro artigo que estabelece o referido mecanismo de apoio, ainda que complementado por artigos 

posteriores da mesma lei. 
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Da mesma forma, o Estado prevê uma maior dedução fiscal para as doações em relação 

aos patrocínios, já que, através dos últimos, o incentivador possui um retorno de marketing, e 

para as pessoas jurídicas em relação às pessoas físicas, já que aquelas incorporam o incentivo 

à sua marca institucional.  

Assim, enquanto o percentual de dedução fiscal para os projetos passíveis de 

enquadramento pelo Art. 18 é de 100% do valor aportado (dedução integral), a dedução para 

para os projetos pelo Art. 25 é apenas parcial, com percentuais que variam entre 30% a 80%, 

dependendo da natureza jurídica do incentivador (pessoa física ou pessoa jurídica) e do tipo 

do incentivo (doação ou patrocínio). 

Portanto, através dessas gradações fiscais, o Estado reconhece que sua participação 

financeira deve ser menor quanto maiores as possibilidades de o incentivador possuir um 

retorno, ainda que indireto, em decorrência de seu aporte de recursos, inserindo uma lógica de 

compartilhamento de responsabilidades entre o Estado e o mercado na produção das obras 

culturais. 

 

Art. 1º da Lei do Audiovisual 

Após a Lei Rouanet, a segunda lei de incentivo à atividade audiovisual foi criada em 

1993. De fato, enquanto a Lei Rouanet era comum a todos os segmentos culturais, a Lei nº 

8.685/93 é específica da atividade audiovisual. Por isso, ficou conhecida como “Lei do 

Audiovisual”. Desse fato se comprova a influência política do audiovisual em relação aos 

demais ramos da cultura, pois se trata do único segmento que possui uma lei de incentivo 

específica. Ou seja, as demais categorias artísticas, como o teatro, a dança e as artes plásticas 

podem captar recursos federais via renúncia fiscal apenas através da Lei Rouanet. 

Na verdade, a Lei do Audiovisual representou um “plano de urgência” para a 

recuperação do cinema brasileiro, em intensa crise no início dos anos noventa, com uma 

participação de mercado inferior a 1%, como já falamos anteriormente. Como um longa-

metragem cinematográfico necessita de um maior volume de investimento e sua realização se 

estende por um período de tempo mais longo, a Lei Rouanet produziu resultados pouco 

perceptíveis nos anos imediatamente posteriores à sua regulamentação. Dessa forma, buscou-

se a aprovação de uma lei específica, que oferecesse a possibilidade de um ingresso de 

recursos imediato na atividade, de forma a interromper uma espiral crescente de 

definhamento. 

A principal diferença entre a Lei Rouanet e o Art. 1º da Lei do Audiovisual reside no 

fato de que os valores aportados por meio deste mecanismo não são meramente um patrocínio 

ou uma doação, como era o caso na Lei Rouanet, mas agora passam a ser contabilizados como 

um investimento. Dessa forma, o agente que aporta recursos não é meramente um 

“incentivador”, como na Lei Rouanet, e sim um “investidor”. 

Os valores investidos por meio desse mecanismo são abatidos no imposto de renda a 

pagar em 100%. Ou seja, os valores aportados são integralmente abatidos na declaração do 

imposto de renda do investidor, aos moldes do Art. 18 da Lei Rouanet. No entanto, o Art. 1º 

possui uma vantagem fiscal adicional em relação a este último mecanismo: além do 

abatimento de 100%, o investidor pode incluir os valores aportados como despesa 
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operacional, nos mesmos moldes do Art. 25 da Lei Rouanet. Isto é, é como se o Art. 1º da Lei 

Audiovisual conjugasse os dois tipos de dedução fiscal da Lei Rouanet, beneficiando-se seja 

do abatimento integral, como no Art. 18, e possibilitando o lançamento desses valores como 

despesa operacional, como no Art. 25. Esse fato torna o percentual de abatimento real no 

imposto de renda a pagar superior a 100%. Ou ainda, o abatimento no imposto de renda a 

pagar decorrente de investimento pelo mecanismo é superior à quantia efetivamente investida. 

Além desses dois tipos de benefício fiscal, o investidor pode vincular sua marca ao 

material promocional da obra, além dos créditos, como na tradicional operação de patrocínio. 

Mas, ainda, o aporte de recursos pela Lei do Audiovisual possui um benefício específico 

para o investidor: ele garante, como retorno do seu investimento, a aquisição de um 

percentual dos direitos de comercialização da obra. Dessa forma, diferentemente da Lei 

Rouanet, em que o patrocínio ou doação não pode se reverter em vantagem financeira para o 

incentivador, no caso do Art. 1º da Lei do Audiovisual, o retorno financeiro existe 

obrigatoriamente, por previsão legal. 

O Art. 1º da Lei do Audiovisual funciona a partir do lançamento de quotas de 

comercialização no mercado de ações. O investidor aporta recursos num determinado projeto 

audiovisual por meio do mecanismo, ao adquirir um número de quotas que lhe darão direito a 

um determinado percentual dos direitos de comercialização da obra. 

O procedimento operacional é o seguinte: a empresa produtora contrata uma corretora 

legalmente constituída e registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A corretora 

irá formular o prospecto junto à CVM para o lançamento das cotas, por meio de um boletim 

de subscrição. O investidor, ao comprar um Certificado de Investimento, que lhe dá direito a 

um certo número de quotas, tem direito a um percentual dos direitos de comercialização da 

obra nas condições dispostas nesse Certificado (quanto aos territórios, segmentos de mercado, 

prazo de duração dos direitos, percentual dos direitos, etc.) (ZAVERUCHA, 1997). 

É importante ressaltar que, ao comprar o Certificado de Investimento, o investidor 

adquire parte dos direitos de comercialização da obra, mas não se torna coprodutor da mesma. 

Em outras palavras, o Art. 1º transfere ao investidor apenas direitos comerciais sobre a obra 

mas não os direitos patrimoniais, que continuam em posse da empresa produtora e dos demais 

coprodutores, se for o caso. 

Dessa forma, podemos facilmente verificar que o agente com interesse em aportar 

recursos na atividade audiovisual terá como preferência a Lei do Audiovisual ao invés da Lei 

Rouanet. A Lei Rouanet servirá portanto como complemento ao investimento da Lei do 

Audiovisual caso o montante investido ultrapasse 3% do imposto de renda a pagar do agente. 

Nesse caso, o aporte pela Lei Rouanet será de até 1% do imposto de renda a pagar no caso das 

pessoas jurídicas, já que, segundo o disposto no Art. 6º, II, da Lei 9.532/97, o valor global que 

pode ser deduzido na atividade cultural, independentemente dos mecanismos de incentivo 

utilizados, está limitado em 4% do imposto de renda a pagar. Já para as pessoas físicas, o 

limite passa a ser de 6%. 

Ainda, é possível verificar que a edição da Lei do Audiovisual provocou uma distorção 

na promoção do Estado às atividades culturais. Contrariando o pressuposto programático da 

Lei Rouanet, com percentuais regressivos de dedução fiscal segundo as possibilidades 

comerciais do produto cultural, a Lei do Audiovisual rompeu essa lógica: o filme de longa-
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metragem de ficção, obra cultural com expressivas possibilidades comerciais, recebe uma 

dedução fiscal superior a todos os demais ramos da produção cultural.  

A princípio, essa distorção serviria como solução de emergência, dada a ínfima 

participação da produção nacional no início dos anos noventa. Dessa forma, a Lei do 

Audiovisual foi criada para vigorar apenas até o exercício fiscal de 2003. No entanto, essa 

solução acabou se tornando permanente, já que, após sucessivas prorrogações, o mecanismo 

continua vigente, mais de quinze anos após sua primeira regulamentação. Surgia então o 

primeiro grave paradoxo na promoção de uma política industrialista, que buscava 

gradativamente menores níveis de participação estatal. Criada como forma de aproximação 

das empresas produtoras aos investidores privados, sua lógica perversa de dedução fiscal, 

superior a 100%, acabou, ao contrário, aprofundando a dependência do setor cinematográfico 

em relação ao Estado, pois não prezou pelo estímulo à busca por recursos não incentivados 

para a realização das obras audiovisuais. 

 

Considerações finais 

Se as bases do processo de reconstrução dos mecanismos estatais de apoio à atividade 

cinematográfica a partir dos anos noventa foram nitidamente industrialistas, com vistas a 

recuperar a participação de mercado do filme brasileiro, que atingiu, no início dos anos 

noventa, níveis inferiores a 1%, as políticas não conseguiram despertar os resultados 

desejados.  

De um lado, houve a implementação do modelo de fomento indireto, através dos 

mecanismos de incentivo fiscal. Primeiro, a Lei Rouanet, comum a todas as áreas culturais, e, 

em seguida, a Lei do Audiovisual, específica para o setor cinematográfico. O binômio Lei 

Rouanet-Lei do Audiovisual fez o cinema brasileiro “sair do coma”, afastando a sombra de 

seu total aniquilamento, que serviu como uma espécie de fantasma a atormentar os rumos da 

classe cinematográfica ao longo de todo o período subsequente.  

O Art. 1º da Lei do Audiovisual surgia tipicamente como uma solução de urgência, 

prevendo um abatimento fiscal superior a 100% dos valores investidos. No entanto, essa 

distorção se manteve como regra, vigente até hoje, e não como dispositivo temporário. No 

final do século passado, eram visíveis as distorções desse modelo de fomento indireto.  

No entanto, a classe cinematográfica, ainda assombrada pelo fantasma da Era Collor, 

concluiu que a solução para um cinema brasileiro de maior ocupação de mercado era, 

paradoxalmente, o reforço da atuação do Estado. No relatório final do III Congresso 

Brasileiro de Cinema, realizado em dezembro de 2000, em Porto Alegre, reunindo 

representantes dos setores de produção, distribuição e exibição cinematográficos e 

audiovisuais (MARSON, 2006), as soluções apontadas, ao invés de uma correção de rumos 

desse modelo, foram no sentido de um aprofundamento do modelo existente, seja pela criação 

de novos mecanismos, seja pelo aumento da dedução fiscal. Concluiu-se, de maneira um tanto 

cômoda, que a solução para a crise de ocupação do mercado interno era o aumento de 

investimentos, possíveis com um aumento da dedução fiscal, que atrairia mais investidores 

para o setor.  
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A formação de um forte órgão central, como a Agência Nacional do Cinema, não 

contribuiu para uma decisiva atuação do Estado na correção de rumos dessa política, já que 

foi criada entre diversos paradoxos, que impossibilitaram que o órgão tivesse um poder de 

fato na implementação de políticas sistêmicas que objetivassem a efetiva ocupação de 

mercado do produto brasileiro. Desse modo, os mecanismos de incentivo fiscal, cujas 

limitações já eram bastante visíveis antes mesmo da criação da ANCINE, continuaram como 

a principal fonte de financiamento das obras cinematográficas brasileiras. Simplesmente 

através do fomento, ou de normas expedidas para o aperfeiçoamento da apresentação de 

projetos incentivados, não foi possível para a agência interferir de fato nos rumos do mercado 

cinematográfico.  

De outro lado, havia o fantasma das acusações de clientelismo e corrupção que 

vitimaram a Embrafilme, além da percepção que o apoio do Estado deveria ser feito em um 

outro contexto, dada a crise do Estado empresário. O modelo das leis de incentivo e a própria 

criação da ANCINE se basearam nesse paradoxo: de um lado, a ambição de um 

desenvolvimento sustentado do mercado audiovisual; de outro, um receio de uma participação 

mais ativa do Estado na formulação de uma política setorial. Por isso, não houve de fato a 

elaboração de uma política estratégica para o setor, que visasse uma ocupação sistêmica do 

mercado cinematográfico. Ao invés disso, houve simplesmente uma política de oferta, que 

supunha que a ocupação do mercado se daria essencialmente com a produção de obras, mas 

sem a promoção de uma política de competitividade que fizesse com que essas obras, uma vez 

concluídas, fossem estimuladas a circular nesse mercado. Essa total despreocupação tanto 

com uma política de demanda quanto com as características específicas do mercado 

cinematográfico brasileiro foram o cerne do fracasso da política de incentivos fiscais, 

enquanto proposta de um modelo industrialista que visava a autossustentabilidade. Ou seja, é 

possível afirmar que, ao invés de uma política industrial de ocupação do mercado 

audiovisual, existiu, simplesmente, uma política de produção de longas-metragens 

cinematográficos. As leis de incentivo fiscal representaram apenas a retomada da produção 

audiovisual, mas não permitiram o aumento de competitividade das produções nacionais num 

mercado pequeno e concentrado, em que o produto hegemônico estrangeiro tinha uma posição 

dominante. As características de criação da ANCINE tornaram-na frágil para reverter este 

quadro. 

As leis de incentivo concentraram-se no apoio a projetos de produção, desconsiderando 

as sinergias e a necessidade de investimentos nos demais elos da cadeia produtiva 

(distribuição e exibição). Análise realizada pela ANCINE (IKEDA, 2007) mostra que entre os 

793 projetos ativos em 2006 – isto é, projetos aptos a captar recursos pelas leis de incentivo 

fiscais administradas pela ANCINE, ou seja, projetos com primeira autorização para captação 

em 2006 ou aprovados em anos anteriores mas com renovação do prazo de captação para 

2006 – 749 projetos, ou 94,5% do total de projetos ativos eram projetos de produção de obras 

audiovisuais. Todos os demais tipos de projetos, como projetos de 

distribuição/comercialização, festivais internacionais, desenvolvimento e infraestrutura 

técnica totalizaram apenas 44 projetos, ou 5,5% do total. 

Ademais, entre os 749 projetos de produção de obra audiovisual, 579 (77,3%) são 

projetos cinematográficos de longa-metragem. Os projetos de típica destinação para a 

televisão – séries, programas de TV ou telefilmes – totalizam apenas 79, pouco mais de 10% 

do total de projetos de produção (10,5%). 
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O estudo ainda aponta que, se considerarmos os valores captados pelos projetos em 

andamento, 91,7% do montante captado para os projetos de produção foi destinado a longas-

metragens cinematográficos. Por sua vez, os projetos de produção correspondem a 97,1% do 

total dos valores captados pelos projetos ativos em 2006. 

Dessa forma, o perfil dos projetos autorizados para captação pela ANCINE revela que as 

leis de incentivo na prática representaram um modelo de produção de longas-metragens 

cinematográficos, desconsiderando a necessidade de investimentos nos demais elos da cadeia 

produtiva, como a distribuição e exibição, e desconsiderando a produção de outras obras 

audiovisuais visando prioritariamente outros segmentos de mercado, como o vídeo doméstico 

e a televisão por assinatura ou aberta. 
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Resumo 

Este artigo consiste-se numa reflexão teórica acerca da relação entre duas crises, recentemente experienciadas no 

Brasil: a crise da identidade e a crise da representação política. O trabalho, que parte do epítome de que a 

representação é parte fundamental do processo de constituição de identidades culturais, objetiva empreender uma 

discussão acerca da lógica jurídica e simbólica subjacente ao sistema de representação política vigente no Brasil, 

em termos da dinâmica entre universalidade e singularidade, imprescindível a toda forma de organização civil. 

Nessa direção, a pesquisa articula, de um lado, o ordenamento sócio-jurídico que orienta, legal e 

constitucionalmente, as questões da representação política no país, segundo a Constituição Federal (1988), e, de 

outro lado, três importantes discussões que têm problematizado a democracia liberal, a partir das noções de 

política, de identidade e de cultura: o pragmatismo de R. Rorty; a tese da impossibilidade da sociedade de E. 

Laclau, em co-autoria com C. Mouffe; e o comunismo de S. Žižek. Ao final, a pesquisa indica que o momento de 

crise de representatividade e de identidade é, em parte, a necessidade de uma crítica da linguagem, uma vez que 

a representação política é uma relação simbólica e ambígua, imprescindível para a constituição e reconstituição 

de identidades culturais e para a formação de (desejos de) coletividades. 

Palavras-chave: Identidade cultural. Representação política. Linguagem.  

 

Abstract 

This article consists in a theoretical reflection on the relationship between two crises, recently experienced in 

Brazil: the identity crisis and the crisis of political representation. The research, which appears the epitome of 

that representation is a fundamental part of the process of formation of cultural identities, aims a discussion 

about the legal and symbolic logic underlying the system of political representation in Brazil, in terms of the 

dynamics between universality and singularity, essential to all forms of civil organization. So, the research 

hinges, on the one hand, planning socio-legal guides, legal and constitutional, issues of political representation in 

the country, according to the Federal Constitution (1988), and, on the other hand, three important discussions 

that have questioned liberal democracy, based on the notions of politics, culture and identity: pragmatism R. 

Rorty; the thesis of the impossibility of society E. Laclau, co-authored with C. Mouffe; and communism S. 
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Žižek. Finally, research indicates that the moment of crisis of representation and identity is, in part, the need for 

a critique of language, since the political representation is a symbolic relationship and ambiguous, essential for 

the constitution and reconstitution of identities cultural and training (desires) communities. 

Keywords: Cultural Identity. Political representation. Language. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Para começar, lembremos as primeiras palavras da Constituição Federal do Brasil 

(1988), em seu preâmbulo: “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia 

Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 

dos direitos sociais e individuais (...)”. Recordemos, agora, uma das palavras de ordem que as 

recentes manifestações no país têm bradado, pelas ruas de diversas cidades: “Povo unido: sem 

sigla, sem partido!”. Certamente, o país compõe o quadro global do que podemos chamar - 

sem pretensão de redução das mobilizações a mais um diagnóstico acadêmico da 

contemporaneidade - de uma crise da representação política. Não é somente o caso de uma 

crise de determinadas entidades políticas e partidárias de representação institucional: a atual 

crise da democracia parlamentar liberal ou neoliberal é também a urgência da necessidade de 

uma reflexão cuidadosa acerca da própria constituição simbólica do sistema de 

representatividade.  

Há, no entanto, pelo menos duas objeções possíveis à interpretação. Primeiro, se a 

representação política está em crise, por que insistir em sua utilidade? Segundo, tratar 

problemas reais, que afetam diretamente nossas vidas, reduzindo-os a símbolos e discursos é 

mesmo uma alternativa séria?  

Inicialmente, penso que é exatamente pelo fato de a representatividade política estar em 

crise que precisamos dela. Em qualquer democracia, a representação é fundamental para a 

organização social, para a participação cívica, para a mobilização popular e para a 

constituição de identidades políticas, mesmo nos modelos deliberativo e participativo. Ela é, 

assim, imprescindível para a política enquanto lugar da pluralidade, da pólis. A única maneira 

de produzir interesse público - e este é o principal argumento que justifica a necessidade da 

representação - é a criação artificial de um corpo de representantes autorizados (não 

necessariamente institucionalizados). Como artificial, refiro-me ao caráter simbólico da 

representação, que evidencia sua natureza irremediavelmente tensa e contra-intuitiva.  

A representação é sempre conflitiva porque se baseia numa ficção segundo a qual 

muitos devem eleger os poucos que irão governar. O paradoxo, que está na raiz etimológica 
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da palavra, diz respeito não somente à crença de que representar significa “estarmos lá, sem 

estarmos lá”, mas também à relação desigual entre o representante e o representado. A 

representação não é, ao contrário do que o nome sugere, uma travessia unidirecional e 

transparente da vontade do representado para o representante. A ficção de uma particularidade 

que se pretende universal, para atender às demandas diversas dos segmentos sociais, precisa 

ser encarada como uma invenção criadora e criativa. Por isso, ao compreendermos a 

representação em termos simbólicos ou discursivos não estamos reduzindo-a, mas ampliando-

a ao ponto de alargar o horizonte de suas possibilidades. A representação é apenas uma 

invenção, mas isso é tudo. 

Há, certamente, uma confusão entre os limites históricos da representação na 

democracia liberal e as limitações teóricas do modelo: o malogro do sistema de representação 

política, no contexto brasileiro dos últimos anos, não deve apontar para o fim da 

representatividade, mas para a urgência de redescrever a lógica que a subjaz atualmente. Por 

isso, acredito que uma das alternativas à questão é discutir a representação política séria e 

criticamente, abrindo espaço para novas lógicas de representatividade.  

Nessa direção, procura-se, aqui, articular o ordenamento sócio-jurídico que orienta, 

legal e constitucionalmente, as questões da representação no país, segundo a Constituição 

Federal (1988), com três importantes discussões que têm pensado criticamente a vida social: o 

pragmatismo de Richard Rorty; a tese da impossibilidade da sociedade de Ernesto Laclau, em 

co-autoria com Chantal Mouffe; e o comunismo de Slavoj Žižek. Este artigo objetiva, então, 

empreender um debate, em termos teóricos, sobre a atual crise da representação política na 

democracia liberal, em termos da articulação entre universalidade e singularidade, que 

constitui qualquer forma de organização social e política.  

Para dar cabo ao propósito, a pesquisa organiza-se em três etapas neste artigo. Primeiro, 

apresento a reflexão teórica empreendida, hoje, em torno da reconceitualização de 

representatividade política, com foco sobre sua atuação nos processos identitários nas 

democracias contemporâneas, especialmente no Ocidente. A seguir, dedico-me a desenvolver 

uma discussão sobre representação política e identidade cultural, à luz do arcabouço teórico 

explorado anteriormente, no contexto brasileiro do ordenamento constitucional-civil do país. 

Ao final, encerro o trabalho chamando atenção para a necessidade de compreender o 

momento de crise, tanto da representação quanto da identidade, como, em parte, a emergência 

de uma crítica da linguagem.  
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A REDESCRIÇÃO DO MUNDO E A CONTINGÊNCIA DA 

LINGUAGEM 

 

Partindo do epítome de que o “mundo em si, sem o auxílio das atividades descritivas 

dos seres humanos, não pode sê-lo” (RORTY, 2007 p. 28), Rorty procura superar um dilema 

antigo, retomado pela Filosofia Analítica, que trata da relação entre o eu e a realidade. 

Mediando os polos sujeito e objeto, haveria, então, um terceiro elemento que teria a função de 

substituição da consciência humana, a linguagem, por que as crenças e os desejos são 

construídos. Esse é pressuposto que subjaz à tese da linguagem como “um meio de 

representação ou de expressão” (RORTY, 2007, p. 36) do mundo e dos indivíduos. Assim, 

inspirado pelo filósofo D. Davidson, para quem “devemos abandonar a ideia de uma estrutura 

comum, claramente definida, que os usuários da linguagem dominem e depois apliquem aos 

casos” (DAVIDSON, 1986, p. 443), Rorty propõe substituir o representacionismo pela 

disposição de enfrentar a contingência da linguagem.  

Assim, o progresso intelectual e moral passa a ser visto como “uma história de 

metáforas cada vez mais úteis, e não uma compreensão crescente de como as coisas realmente 

são” (RORTY, 2007, p. 35).  A ideia de descrição do mundo implica, então, conceber a 

verdade como uma propriedade de entidades linguísticas, ou, como diz Nietzsche (2007, p. 

36), um “exército móvel de metáforas, metonímias, antropomorfismos”. Não sendo, pois, algo 

essencial a ser descoberto, a verdade relativiza-se, à medida que um conjunto de descrições 

torna-se verdadeiro ao servir melhor a certos propósitos, em dado momento. Nessa 

perspectiva, o uso de um vocabulário, em vez de outro, para fazer uma descrição acerca de 

determinado segmento do mundo, não se dá em virtude da aplicação de critérios, nem de 

alguma arbitrariedade, mas a partir de contingências.  

Por isso, em seu impulso romântico, Rorty superestima a arte, especificamente a arte 

literária, em detrimento das demais disciplinas e, em especial, em oposição à filosofia: o 

poeta, como criador de novas palavras, é a vanguarda da espécie humana. Uma vez que nos 

fala da aparência acidental, e não da realidade essencial, o poeta é aquele que “pode 

verdadeiramente apreciar a contingência” (RORTY, 2007, p. 65). Nessa direção, o esteta 

abandona a concepção clássica de verdade, mas não abre mão da procura pelas causas de 

sermos o que somos, como o fez Nietzsche em sua genealogia, de modo que o 

autoconhecimento confunde-se com a própria autocriação. O eu, nessa perspectiva, é 

desdivinizado. Em uma tradição que começa com Nietzsche e, principalmente, com Freud, a 
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quem Bloom (1975, p. 112) chama “criador de ficções”, o eu divinizado por I. Kant é 

desconstruído: com a psicanálise, a consciência, antes compreendida como o centro do eu, a 

razão, ou, em termos kantianos, a consciência moral comum, passa a ser uma “trama de 

contingências” (RORTY, 2007, p. 71). Assim, a identificação, estetizada e individualizada, 

não é outra coisa senão a invenção de novas metáforas, novas linguagens. 

A partir das descrições, constituímos, segundo Rorty, o nosso vocabulário final, um 

conjunto de palavras que mobilizamos para narrar nossa vida, elaborando justificativas, 

elogios, desprezos, projetos, dúvidas e esperanças. Ocorre que a escolha de uma vocabulário é 

sempre subdeterminada, de modo que não há critérios, argumentos não circulares ou razões 

que justificam um vocabulário como certo ou verdadeiro. Essa pretensão, para Rorty, é 

própria da tradição filosófica ocidental, em sua posição metafísica, e mesmo de qualquer 

impulso pragmático, com sua orientação cívica e seu ethos reformista, para quem o herói é 

aquele que trabalha e tenta ser útil à sociedade, em oposição ao herói auto-criador e solitário 

do romantismo.  

Contrariamente à postura metafísica, inicia-se, com Hegel, Nietzsche, Foucault e 

Derrida, a tradição do ironismo, na filosofia contemporânea. Para a posição metaestável dos 

ironistas, a redescrição de nós mesmos só é possível através de narrativas idiossincráticas. 

Nesse sentido, os ironistas são aqueles que “não se levam a sério, por estarem cônscios de que 

os termos em que se descrevem são passíveis de mudanças, e sempre cônscios da 

contingência e fragilidade de seus vocabulários finais” (RORTY, 2007, p. 134). Porque é 

inimaginável, para Rorty, uma cultura em que as pessoas fossem incentivadas a duvidar 

continuamente de seu próprio processo de socialização e de constituição identitária, a defesa 

da redescrição, restrita ao domínio privado, depende de uma delimitação clara entre este e o 

domínio público.  

O impulso confessadamente romântico de Rorty, que dita o ideal de uma cultura 

estetizada e um tipo de democracia idealmente liberal, radicaliza a esfera privada, cujas 

causas fundamentais são o dever do indivíduo consigo mesmo, sua dissociação da 

comunidade e sua preocupação com o próprio self (RORY, 1989, p. 37). A intelligentsia 

literária ou a teoria intelectual é individual e desprovida de qualquer pretensão de 

funcionalidade política ou pública, ao ser compreendida como a produção ex nihilo de novas 

metáforas. A política e espaço público são, então, reduzidos ao senso comum e a um único 

vocabulário possível, o metafísico.  

Reconheço que a cisão absoluta que Rorty faz entre o indivíduo singular e o espaço 

comunitário inviabiliza qualquer reflexão crítica acerca da representação política, constituinte 
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da democracia que ele defende, composta por instituições da sociedade liberal burguesa. No 

entanto, penso que a articulação teórica arguta que o filósofo tece, a partir da pragmática de 

Wittgenstein e da desconstrução de Derrida, e o importante insight acerca da redescrição 

contingente da realidade social, imprescindível a qualquer proposta de transformação 

sociopolítica, são bastante úteis à problematização do tema que estou explorando, desde que 

vistos mais seriamente. É precisamente o que fará E. Laclau. 

 

A IMPOSSIBILIDADE DA SOCIEDADE E A LÓGICA DA 

HEGEMONIA 

 

Esforçando-se para ser mais político que filosófico, ao contrário do que pretendia Rorty, 

E. Laclau apropria-se da mesma base epistemológica daquele, mas radicalizando a 

desconstrução e o pragmatismo a ponto de aproximá-los da principal categoria, segundo o 

pensamento laclauniano, para a reflexão da sociedade atual: a lógica da hegemonia. A 

tradição de pensamento iniciada por Laclau e Mouffe compreende a realidade social 

relativamente na mesma direção de Rorty, orientada pela visão performativa de linguagem 

desenvolvida por filósofos como Wittgenstein e Derrida. Com base na crítica de Althusser à 

categoria hegeliana de totalidade, que identificava as diferenças como mediações necessárias 

para o autodesenvolvimento de uma essência, Laclau e Mouffe apropria-se da categoria de 

sobrederminação, que “significa um tipo de fusão particular que supõe formas diversas de 

(re)simbolização” (ALTHUSSER, 1969, p. 203), para desenvolver uma definição das relações 

sociais em termos simbólico-discursivos.  

Uma vez que “o caráter simbólico, isto é, sobredeterminado, das relações sociais 

implica que estas carecem de uma literalidade última, que as reduziria a momentos 

necessários de uma lei imanente” (LACLAU; MOUFFE, 1987, p. 111), não há possibilidade 

de fixação de um sentido literal. Nessa perspectiva, a sociedade é uma organização sempre 

aberta, uma totalidade impossível, que não existe senão a partir de práticas articulatórias, que 

“estabelecem relações entre elementos, cujas identidades modificam-se como resultado dessas 

práticas” (LACLAU; MOUFFE, 1987, p. 176). À totalidade dessas práticas, os autores 

chamam discurso. Neste momento, Laclau lança mão da psicanálise lacaniana, argumentando 

que a organização das sociedades e a construção das subjetividades não podem ser dissociadas 

das relações materiais e simbólicas de constituição da realidade: trata-se “ainda e sempre de 

símbolos, e de símbolos organizados na linguagem, portanto, funcionando a partir da 
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articulação do significante e do significado, que é o equivalente da estrutura da linguagem” 

(LACAN, 2005, p.22).  

Partindo desse ponto, para pensar a transformação social, de acordo com o projeto de 

democratização radical sugerido pelos autores, é preciso ampliar a desconstrução e o 

pragmatismo, a um nível que Rorty não chegou. Tal expansão é altamente relevante para duas 

dimensões do político, em oposição ao social, que têm sido destacadas acertada e 

demasiadamente na teoria política contemporânea: primeiro, a noção do político como 

momento instituinte da sociedade; segundo, o caráter incompleto de qualquer ato de 

instituição política. Esses aspectos dizem respeito à desessencialização do social, dado que a 

sociedade não é mais concebida como unificada por uma lógica endógena, e à sua reativação 

pela referência ao momento político de sua instituição originária, uma vez que não há um 

lugar de onde um fiat soberano possa ser pronunciado. Disso, implicam-se a politização da 

vida contemporânea, para muito além dos limites da política tradicional, e a descentralização 

da sociedade, com a produção contingente do laço social, tal como observado por Rorty.  

Por um lado, a radicalização da desconstrução alarga, então, o campo da 

indecidibilidade estrutural, isto é, da experiência daquilo que, embora heterogêneo, alheio à 

ordem do calculável e da regra, é ainda obrigado a tomar uma decisão impossível, tendo em 

vista as leis e as normas vigentes (DERRIDA, 1992). Por outro lado, a radicalização do 

pragmatismo amplia as possibilidades de redescrições contínuas de pensamentos e eventos e 

evidencia os antagonismos e as relações de poder inerentes à constituição discursiva da 

realidade. Nesse ponto, a desconstrução e o pragmatismo são muito importantes para o debate 

acerca da representação política. Imagino que a crise da representatividade relaciona-se, em 

parte, à tendência de confundir os limites históricos e, portanto, contingenciais, da 

representação na democracia liberal com as limitações teóricas deste modelo. Uma vez que a 

representação é fundamental para qualquer democracia, é preciso, conforme Laclau aponta, 

procurar redescrever ou desconstruir a lógica que a subjaz.  

Nessa direção, a desconstrução, enquanto gesto de leitura que “desestabiliza as 

propriedades estruturais de uma construção de sentidos” (FERREIRA, 2007, p. 30), desata o 

nó entre os limites históricos e teóricos da representação política, de modo a ampliar seu 

horizonte transcendental. Isso quer dizer que a representação envolve a indecidibilidade dos 

vários momentos que são possíveis em seu interior, isto é, as possibilidades de novas lógicas 

para um modus operandi outro. Com isso, a representação deve ser vista como um campo de 

lutas hegemônicas entre decisões possíveis. Sendo a hegemonia “a relação pela qual um 

elemento particular assume a impossível tarefa de representação universal” (LACLAU, 2011, 
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p. 61), a representação política deve ser considerada em termos da mediação entre a 

universalidade da estrutura/indecidibilidade e a singularidade da decisão, contornando a 

particularidade. Nesses termos, Laclau (2011) afirma que a passagem do universal ao singular 

dá-se por duas razões. Primeiro, porque ela ocorre no campo da identificação, no qual o 

sujeito, ao decidir, divide-se no conteúdo real e na função do conteúdo, impossível e 

imprevisível, de incorporar a tarefa de representação da universalidade. Segundo, porque o 

movimento inverso, que parte do singular para o universal, acontece: os contextos e as 

contingências que limitam a indecidibilidade estrutural também limitam a gama de conteúdos 

que podem assumir a função de representação universal. 

Somente a partir dessa mediação, absolutamente negada por Rorty, é possível ver a 

natureza ambígua da representação política, que nos leva a redescrever o que tínhamos como 

casos desviantes ou perversos. Ao mesmo tempo em que é condição fundamental para nossa 

participação na democracia, a representação política implica o movimento inverso de gerar 

problemas de fragmentação de identidades em torno de questões políticas, culturais e 

econômicas que afetam diretamente nossas vidas. É preciso, pois, que a representação seja 

compreendida como uma relação dialética entre o representante e o representado, de forma 

que o papel daquele não se restrinja ao de “um espelho passivo de interesses pré-constituídos 

no nível da sociedade civil” (LACLAU, 1997, p. 52), mas assuma seu dever na formação de 

desejos coletivos. Para Laclau (1997, p. 52), a tarefa dos representantes políticos “consiste, 

muito frequentemente, em prover as massas marginalizadas de uma linguagem a partir da qual 

se torna possível, para elas, reconstituírem uma identidade política”. 

 

O PARADOXO DA SINGULARIDADE UNIVERSAL E O PROBLEMA 

DO COMUNISMO  

 

O filósofo esloveno Žižek, em acordo com Rorty e Laclau, acredita que qualquer 

mudança social deve ser precedida por uma reflexão crítica acerca da sociedade 

contemporânea, com ênfase nas crises em áreas como a política, a cultura, a economia e a 

ecologia. Partindo de uma base epistemológica distinta daquela mobilizada pelos dois autores 

anteriores, Žižek arquiteta suas discussões a partir dos trabalhos desenvolvidos pelos filósofos 

Hegel e Marx, em especial, e pelo psicanalista J. Lacan. O novo horizonte teórico que Žižek 

articulou influenciou os estudos de Laclau, particularmente no ponto em que ambos os 

pensadores evidenciaram a falha principal de Rorty, da qual decorrem as demais. Ao usar o 



 

ISSN-e: 2316-9982 

termo ironia, Rorty faz alusão a uma ausência da fundação que cria uma lacuna ou uma 

distância entre a força da crença e seu embasamento racional, mas parece reduzir a 

experiência da falta ao ambiente fechado do espaço privado, quando, na verdade, as 

negociações psicológicas da lacuna são a razão e o problema central da política. Devido à 

leitura que os autores fazem da obra de Lacan, ambos compartilham as ideias de construção 

simbólica da sociedade, enquanto realidade social objetivamente impossível, e da relação 

entre universalidade e singularidade como sendo constitutiva do político, em toda e qualquer 

forma de organização social.  

Ao discutir essas questões, Žižek segue, no entanto, uma trilha própria. Enquanto Laclau 

reflete sobre a sociedade, a partir do vocabulário derridiano, em termos de indecidibilidade e 

decisão, Žižek considera-a a partir das noções de realidade e de real. A indecidibilidade, 

definida como o sistema de diferenças mesmo da estrutura, assemelha-se relativamente à ideia 

de que “não existe realidade sem o espectro” (ŽIŽEK, 1996, p. 26). Para Žižek, o espectro é a 

ideologia, a construção de uma fantasia que funciona como esteio à própria realidade, pois se 

dá como uma simbolização que estrutura as relações sociais. A decisão, por seu turno, descrita 

como o momento de loucura (KIERKEGAARD, 1939), aproxima-se do modo como Žižek 

concebe a experiência do real como “um ato (maluco), que muda as coordenadas 

‘transcendentais’ básicas de um campo social” (ŽIŽEK, 2011, p. 45). Não à toa, ambos os 

autores compreendem o espaço da mediação entre, de um lado, a indecidibilidade ou a 

realidade e, de outro, a decisão ou o real como o da constituição do sujeito, seja ele aquele que 

toma uma decisão no terreno do indecidível ou a partícula de liberdade que age sobre a 

realidade, alterando-a. Žižek e Laclau radicalizam suas críticas, assim, rumo ao alargamento do 

horizonte transcendental da política, convidando-nos a pensar não somente as escolhas 

existentes, mas as coordenadas do que tornam estas e uma pluralidade de outras opções 

possíveis. 

No entanto, se observarmos bem, o filósofo esloveno, quando concebe a relação entre o 

real e a realidade como o “espaço para o performativo, em sua oposição ao constativo” 

(ŽIŽEK, 2011, p. 37), entende que esse contato é uma defasagem entre os polos, que se ligam, 

então, de forma relativamente direta, ao contrário do argumento de Laclau, que concebe a 

indecidibilidade, a universalidade da estrutura como absolutamente intangível ao sujeito. Žižek 

defende que o espectro da ideologia não oculta a realidade, mas “seu recalcamento primário, o 

X irrepresentável em cujo ‘recalcamento’ fundamenta-se a própria realidade” (ŽIŽEK, 1996, 

p. 26). Nessa perspectiva, a estrutura, simbolicamente constituída, da realidade social só é 

possível a partir de uma experiência real que se dá "na forma do trauma" (LACAN, 1990, p. 
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57). Diferente de Laclau, que acredita na ideia de que a experiência do real é a do 

deslocamento, Žižek sugere vê-la como a experiência de agir sobre o antagonismo, que 

ressurge, como um retorno do recalcado, para ameaçar “a mentira ideológica que estrutura 

nossa percepção de realidade” (ŽIŽEK, 2011, p. 62) e mascara a clivagem antagônica que 

malogra a sociedade como uma totalidade possível. Logo, não pode haver fronteiras – 

impermeáveis, como desejou Rorty, ou transponíveis, como quis Laclau - entre a 

universalidade da estrutura/a indecidibilidade e a singularidade da decisão/o real, pois o 

universal faz-se presente na forma de um ato ético-político destruidor que faz aparecer o 

antagonismo em cujo recalque a universalidade da estrutura consiste-se. Ora, isso não é senão 

levar as últimas consequências a lógica laclauniana de que o que torna algo possível é o que o 

torna também impossível. 

Nesse sentido, Žižek prefere falar, como o fizeram Kant e Deleuze, em singularidade 

universal: o espaço público da sociedade civil mundial designa o paradoxo da singularidade 

universal, “de um sujeito singular que, numa espécie de curto-circuito, contornando a 

mediação do particular, participa diretamente do universal” (ŽIŽEK, 2011, p. 08). Ao 

contrário do que propôs Rorty, o privado, enquanto espaço de nossas idiossincrasias e 

imaginação, não é a matéria-prima de nossa individualidade oposta aos laços comunitários, ao 

público como espaço da interação social, onde somos obrigados a obedecer às regras para não 

ferir os outros, mas a própria ordem institucional-comunitária de nossa identificação 

particular. Logo, uma política verdadeiramente emancipatória e radical, presente no projeto de 

democracia plural de Laclau e Mouffe, só pode ser gerada, segundo Žižek, a partir de um 

curto-circuito entre a universalidade e o que Rancière chama de parte de parte alguma do 

corpo social, aqueles que, não tendo lugar determinado na ordem privada da hierarquia social, 

participam diretamente do universal.  

Aqui, Žižek invoca um aspecto da relação entre universalidade e singularidade, no que 

diz respeito à representação política, que, de modo tão crucial, faltou nos autores anteriores: 

como representar os interesses daqueles que estão à margem do sistema democrático liberal? 

Embora Laclau tenha atentado para essa questão, como vimos, ele a aborda partindo do 

pressuposto de que, já havendo representantes ou líderes políticos para a massa 

marginalizada, eles devem assumir a tarefa de possibilitar a reconstituição de sua identidade. 

O que Žižek problematiza, no entanto, é: como escolher um representante para atender aos 

desejos de uma coletividade quando esta não há, dadas a dispersão dos indivíduos e a 

precariedade das condições civis de organização e de ação de um grupo social? Žižek chama 

atenção, então, para o que justifica a democracia, desde a Grécia Antiga: “a intrusão dos 
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excluídos no espaço político-social” (ŽIŽEK, 2011, p. 89). Nesse sentido, qualquer debate 

sobre a representação política precisa considerar o comunismo, não como sistema político que 

surge como uma solução para a crise da democracia parlamentar liberal, mas como o nome do 

seu principal problema: o problema do comum, que envolve desde o convívio com o outro ao 

dilema, teórico e histórico, de que “a totalização de um sistema de diferenças é impossível 

sem a exclusão constitutiva” (LACLAU, 1997, p. 21). 

 

IDENTIDADE CULTURAL E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA: UMA 

NOVA LÓGICA DA REPRESENTATIVIDADE 

 

A relação entre, de um lado, a concepção predominante de linguagem como 

instrumento designativo, cuja finalidade é representar objetivamente um estado de coisas no 

mundo, e, de outro lado, a persecução da prática democrática da representação política como 

devendo ser uma transmissão transparente da vontade de uma coletividade social pelo seu 

representante é tão íntima, que se exige “transparência na conduta dos políticos com o mesmo 

espírito com que procuramos tornar o nosso uso da linguagem claro, cristalino, direto, literal, 

enfim, transparente” (RAJAGOPALAN, 2003, p. 32). Frustrados em ambas as tentativas de 

alcançar uma representação que valha o sentido etimológico do termo, a saber, tornar a coisa 

(res, do latim) presente (praesentia), ficamos com as lamentações e os protestos.  

A representação, tanto política quanto linguística, ou melhor, em sua natureza 

política e linguística, não pode ser compreendida como um instrumento secundário cuja 

função é transportar algo de um lugar para outro, como está inscrito no parágrafo único dos 

Princípios Fundamentais da Constituição: “todo o poder emana do povo, que o exerce por 

meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. Vejamos bem 

que o povo e as demandas sociais não são pré-constituídos, a nível da sociedade civil. Quando 

Müller afirma que o “povo não é um conceito simples nem um conceito empírico; povo é um 

conceito artificial”, devemos entender que o povo, enquanto titular da soberania democrática, 

é instituído, isto é, construído, inventado (HALL, 2006). Do mesmo modo, os pedidos e 

vontades individuais que se tornam demandas sociais e, mais organizadas, reivindicações e 

necessidades do país, são (desejos de) coletividades que moldam o perfil do povo, 

performatizando-o e identifica-o, por assim dizer. Logo, o representante deve assumir sua 

tarefa na formação de desejos coletivos, especialmente onde situações como o desemprego e a 

marginalização dificultam a instituição de vontades e de interesses conjuntos.  
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Isso implica o movimento inverso. Os cidadãos, aqueles que se sentem 

representados ou não, não podem aderir à persecução da prática da representação política 

ideal como devendo ser uma relação harmoniosa entre polos, cujo equilíbrio depende apenas 

de um deles, o dos partidos políticos. Jogar em suas mãos as responsabilidades e os poderes 

que também são nossos é uma aposta vencida, cujos resultados conhecemos bem. O inciso 

VIII do artigo 103 da Constituição Federal, ao instituir que os partidos políticos com 

representação no Congresso Nacional podem “propor a ação direta de inconstitucionalidade e 

a ação declaratória de constitucionalidade”, deixa claro que, sem uma organização política e 

institucionalizada de representação, não apenas partidária, não se pode agir, no nível civil, na 

transformação social de um regime democrático. Se representar é, em algum lugar, tornar algo 

presente, que nos façamos mais participantes, para muito além do voto, das consultas 

populares e dos protestos, que são momentos de uma luta maior a caminho: a reforma política.  

A atual crise da democracia liberal ou neoliberal - em países como o Brasil, com 

as manifestações de protestos sob a chamada “Vem pra rua!”; os Estados Unidos, com o 

Occupy Wall Street; e o Egito, com as iniciativas do movimento Tamarod, para citarmos 

apenas alguns casos recentes – é também a urgência da necessidade de uma reflexão séria 

acerca da própria realidade social e de sua constituição simbólica ou semiológica. Quando 

proponho pensar seriamente a representação política em termos da instauração discursiva da 

sociedade, quero dizer que sua crise é, conforme tentei argumentar neste artigo, o desafio de 

uma crítica da linguagem.  

 

CONCLUSÃO 

 

Ao longo do artigo, viu-se como as críticas de Rorty, Laclau e Žižek, delineiam um 

projeto de radicalização da política e da linguagem, que se desenvolve em níveis 

diferenciados em cada autor. Começou-se com a reflexão de Rorty sobre a redescrição do 

mundo e o caráter contingente da linguagem, em virtude da qual o filósofo defendeu o 

processo irônico e singular de autocriação, em contraste com o de socialização, a partir da 

radicalização da esfera privada, em oposição à esfera pública.  

A seguir, passou-se à recente discussão elaborada por Laclau, em co-autoria com C. 

Mouffe, sobre a impossibilidade da sociedade, através da qual os autores expandem as 

categorias de lógica hegemônica e de discurso. Radicalizando a desconstrução e o 

pragmatismo, sob influência da psicanálise lacaniana, Laclau questiona a divisão entres os 
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impulsos românticos e pragmáticos de Rorty, apontando para um tipo de passagem do 

universal ao singular e para a mediação entre o público e o privado. Com isso, o autor propõe 

refletir sobre a representação política como ambígua e constitutiva de identidades sociais.  

Por último, rompendo com ambas as visões anteriores, a crítica de Žižek surge 

radicalizando a relação entre universalidade e singularidade, como a experiência ético-política 

destruidora de como, através do divisor cultural, temos o mesmo antagonismo em comum. O 

filósofo esloveno explora o comunismo como o principal problema da democracia liberal, 

chamando atenção para novas formas de pensar a representação política, com ênfase sobre a 

participação político-social daqueles que são discriminados ou marginalizados segundo a 

lógica que subjaz à ordem vigente.  

Enfim, observamos que o debate levantado para pensar a crise da representação política 

revela-a como parte de um jogo dinâmico e tenso de lutas hegemônicas que se dão entre a 

universalidade e a singularidade, no interior de uma estrutura significante cujo momento 

político instituidor, uma vez radicalizado, possibilita novas lógicas para outras formas de 

representatividade nas democracias. 
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Resumo 
 
 

A relação entre as políticas culturais e o Estado no Brasil variou bastante no 

decorrer de nossa história de acordo com os objetivos do Estado e o contexto social em 

que este estava atuando. O trabalho aqui exposto tem por objetivo apresentar uma 

trajetória histórica analisando estas relações, os paradigmas que embasaram as políticas 

culturais em tais momentos, bem como as concepções de cultura adotadas pelo trabalho 

do Estado neste âmbito. A metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica baseada 

nos autores Rubim (2007 e 2009), Barbosa e Araújo (2009), Barbalho (2007, 2009) e 

Botelho (2007). A partir dos estudos sobre a questão da cultura no Brasil, identificou-se 

que, em um primeiro momento, esta esteve vinculada à formação da nação e à busca 

pela construção da identidade brasileira, ou seja, nacional. Desta forma foi possível 

manter a ordem no país e responder aos interesses do Estado autoritário entre os anos de 

1930 e 1970, não na perspectiva da formação de cidadãos de direitos, autônomos e 

participativos, mas como instrumento de manipulação dos brasileiros pelo Estado. Em 

outro momento histórico, na abertura para o neoliberalismo, compreendeu-se a cultura 

como forma de movimentar a economia do país, através das leis de incentivo fiscal, que 

acabavam por deixar ao mercado a responsabilidade de gerir e escolher o que seria 

financiado ou não na área da cultura, em uma espécie de mecenato, que continua até 

hoje, mas não com tanta força. Por estarem sempre ligadas a momentos de forte 

repressão, as políticas culturais encontram, em tempos democráticos, um desafio, pois 

devem atender a diversidade de culturas presentes em nosso país, através do paradigma 

da Democracia Cultural, que considera e incentiva esta diversidade. 
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Resumen 

 
La relación entre las políticas culturales y el Estado en Brasil fue muy variable a 

lo largo de nuestra historia, de acuerdo con los objetivos del Estado y el contexto social 

en el que este estaba actuando. El trabajo muestra aquí es presentar una trayectoria 

histórica analizar estas relaciones, los paradigmas que apoyaban las políticas culturales 

en esos momentos, así como los conceptos de cultura adoptada por la labor del Estado 

en este ámbito. La metodología se basa en la literatura de autores Rubim (2007 y 2009), 

Barbosa y Araújo (2009), Barbalho (2007, 2009) y Botelho (2007). A partir de los 

estudios sobre el tema de la cultura en Brasil, se identificó que este estaba relacionado 

con la formación de la construcción de la nación y la búsqueda de la identidad brasileña, 

o nacional. Así fue posible para mantener el orden en el país y responder a los intereses 

del Estado autoritario entre 1930 y 1970, y no el punto de vista de la formación de los 

derechos de los ciudadanos, autónomos y participativos, sino como un instrumento de 

manipulación del Estado brasileño. En otro momento histórico, la apertura al 

neoliberalismo, se entiende la cultura como una forma de mover la economía del país a 

través de las leyes de incentivos fiscales, que tuvieron que dejar la responsabilidad de 

gestionar el mercado y elegir lo que sería financiado o no en la cultura, una especie de 

patronato, que continúa hoy en día, pero no es tan difícil. Porque siempre están 

vinculadas a momentos de fuerte represión, las políticas culturales en tiempos de 

democracia, un reto, ya que deben cumplir con la diversidad de culturas presentes en 

nuestro país a través del paradigma de la democracia cultural, que considera y promueve 

esa diversidad. 

 
Palabras-clave: cultura política. Dictadura. Neoliberalismo. Democracia. 

 
 

Introdução 
 
 

Para a realização deste trabalho, partiu-se do pressuposto de que a cultura (as 

políticas e atividades que visam o desenvolvimento e formação humana) não são tão 

valorizadas (nem pelo Estado nem pela sociedade em geral) quanto às demais políticas 

como as de educação, habitação, saúde, etc. 
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A partir de minhas experiências em projetos culturais, observei que, muitos jovens 

(como  eu)  se  esforçavam,  gostavam  de  ir  para  as  oficinas  e  encontros,  mas  a 

necessidade de trabalhar ou outras demandas postas em suas vidas eram maiores que 

eles, então a cultura, a formação cultural/humana, que o projeto proporcionaria, ficavam 

em segundo (ou terceiro) plano. 

 
Além  disso,  presenciei  vários  episódios  em  que os  adultos  deixavam  clara  a 

expressão: “não dá dinheiro, então não tem futuro”, quando eram indagados acerca da 

inserção do filho no projeto. Isso fortalecia a minha ideia da desvalorização da cultura, 

do lazer e do tempo livre, na medida em que as atividades tinham que ser também um 

tempo produtivo do ponto de vista do capital. Quando não dessa forma, acabam sendo 

rotuladas apenas como ocupação do tempo “ocioso”, principalmente quando os jovens 

não estão trabalhando ou estudando. 

 
O Estado brasileiro, por sua vez como encontrei em minhas leituras, em certos 

momentos inverte as Políticas Culturais em ferramenta de cooptação  da sociedade, 

investindo na expansão dessas políticas, primordialmente em momentos de ditadura, a 

fim de formar uma “identidade nacional” em prol da legitimação dos regimes e da 

ordem da sociedade. Além disso, com o neoliberalismo, a cultura foi vista como “um 

bom negócio”, em que as empresas privadas investiam e recebiam abono de seus 

impostos, deixando dessa forma, a cultura ao “sabor do vento” do mercado. 

 
A criação de um Ministério da Cultura apenas no ano de 1985 (após este ser 

inscrito no Ministério de Educação e Saúde e compor o Ministério de Educação e 

Cultura), e o fato de, segundo RUBIM (2002), em dez anos, terem passado pela direção 

dos órgãos nacionais de cultura, dez dirigentes, também chamam bastante atenção. Isso 

porque revela certa inconstância e desorganização. 

 
Para buscar confirmações ou negações de tal hipótese, é preciso analisar cada 

momento histórico e as influências que a sociedade e o Estado impuseram às Políticas 

Culturais e que esta, por sua vez impôs à sociedade. Esta linha analítica do tempo será 

apresentada a seguir. 



1. As Políticas de Cultura e a construção da Identidade Nacional (1930 -1964) 
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No Brasil, de acordo com BARBALHO (1998), o processo de reconhecimento da 

cultura como política pública pelo Estado data da década de 30, quando ocorreram 

intervenções sistemáticas deste, no campo da cultura, principalmente com o intuito de 

formular um sentimento de “brasilidade”, “nação”, unidade para reunir a “... dispersa 

população  em  torno  de  ideias  comuns,  e  elaborar  uma  nova  visão  do  homem 

brasileiro.” (BARBALHO, 1998; p. 3). 

 
Como o presidente e o regime em geral não haviam sido legitimados pela 

população, mas através de um golpe, com a participação de poucos, tinham que 

conseguir a “aceitação” da grande população e, então, passou-se a investir em projetos e 

programas culturais que louvassem o regime de Vargas, dessem atenção a massa 

trabalhadora  e unificasse a  sociedade  em  geral  (todas  as  classes  sociais),  e  assim, 

construísse a nova nação brasileira. 

 
A  imagem  que  a  classe  rica  tinha  dos  mestiços  e  negros  (a  maioria  dos 

brasileiros), como preguiçosos, desonestos, incapacitados, não era interessante para o 

regime, que objetivava o reconhecimento, aceitação e homogeneização da sociedade. 

Pretendia-se desta forma, construir um conceito de povo trabalhador e honesto, de 

nação, composta por cidadãos e, de preferência, a favor do presidente Vargas. Para esta 

construção, as políticas culturais foram fundamentais na “educação” dos brasileiros, por 

esta razão, foram valorizadas e institucionalizadas. 

 
A cultura popular, antes marginalizada, foi exaltada neste período, mas 

metamorfoseada em símbolo nacional, não mais considerada símbolo de uma classe 

social (pobre, mestiça), mas como um retrato do Brasil, cumprindo seu papel de 

aglutinador de massas (BARBALHO, 1998). O samba, por exemplo, desde que contasse 

com letras que enaltecessem o regime e retirasse o “malandro” como personagem 

principal, passou de manifestação apenas da classe pobre, para um símbolo nacional. 

 
As manifestações populares metamorfoseadas em símbolos nacionais contribuíam 

para que se tivesse a ilusão de sua valorização, mas na verdade elas eram censuradas e 

moldadas a serviço desta nova construção que se pretendia, de forma que elas não



 

ISSN-e: 2316-9982 

denegrissem a ordem pública e reforçassem a ideia da ética e do trabalho como valores 

fundamentais, além de exaltar o regime vigente (JUNIOR, 2007). 

 
Essa adequação (e censura) das manifestações populares aos interesses 

“estadonovistas” e a difusão de sua ideologia eram realizadas pelo Departamento de 

Imprensa  e  Propaganda  (DIP),  que  conseguiu  atuar  das  cartilhas  da  escola  até  o 

carnaval, do teatro à propaganda, com aproveitamento máximo, inclusive em parceria 

com   os   Estados,   através   dos   DEIP’s   (Departamento   Estadual   de   Imprensa   e 

Propaganda) e contando com o apoio dos intelectuais da época. 

 
Os  intelectuais  também  foram  parte  importante  nessa  empreitada  a  favor  do 

regime de Getúlio Vargas (1930 -1945), pois segundo BARBALHO (1998), eles 

detinham um conhecimento (das manifestações culturais), que era necessário aos 

objetivos do Estado. Desta forma, foram criados espaços físicos e simbólicos (cargos e 

instituições)  para  que  estes  pudessem  desenvolver  seus  conhecimentos  a  favor  do 

caráter nacional. 

 
Um exemplo desses intelectuais e espaços é a Superintendência de Educação 

Musical e Artística (SEMA), de Heitor Villa-Lobos, que instituiu o ensino de música 

nas escolas, sempre direcionadas ao folclore ou ao ufanismo, para criar o nacionalismo 

(BARBALHO, 1998). Além de Villa-Lobos, outros artistas/intelectuais, como Portinari, 

Mário de Andrade e Gustavo Capanema também tiveram cargos com a pasta da cultura 

neste período, em prol do fortalecimento da “identidade nacional”. 

 
 

As experiências de Mário de Andrade no Departamento de Cultura da Prefeitura 

da cidade de São Paulo (1935-1938) e a implantação do Ministério da Educação e 

Saúde, em 1930, com Gustavo Capanema, de 1934 até 1945, são, para RUBIM (2002) 

os acontecimentos essenciais da gênese das políticas culturais no Brasil, pois 

apresentaram atividades sistemáticas do estado com relação às culturas e propostas 

inovadoras se comparadas com períodos anteriores. Dentre as inovações de Mário de 

Andrade, RUBIM (2002) destaca: 

 
 

1.Estabelecer uma intervenção estatal sistemática 

abrangendo diferentes áreas da cultura; 2. Pensar a cultura como 

algo “tão vital como o pão”; 3. Propor uma definição ampla de 

cultura que extrapola as belas artes, sem desconsiderá-las, e que
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abarca, dentre outras, as culturas populares; 4. Assumir o 

patrimônio  não  só  como  material,  tangível  e  possuído  pelas 

elites, mas também como algo imaterial, intangível e pertinente 

aos diferentes estratos da sociedade; 5. Patrocinar duas missões 

etnográficas às regiões amazônica e nordestina para pesquisar 

suas populações, deslocadas do eixo dinâmico do país e da sua 

jurisdição administrativa, mas possuidoras de significativos 

acervos culturais. (RUBIM, 2002; p. 3). 

 
Apesar dos avanços consideráveis, as propostas de Mário não fogem de críticas, 

como por exemplo, o fato deste (e de suas ações no campo cultural) portarem certa 

visão iluminista de imposição da cultura de elite e desatenção com o tema do 

analfabetismo em uma sociedade tão excludente como a brasileira, em especial nos anos 

30. (RUBIM, 2002). 
 
 

BARBALHO (1998) enfatiza a participação dos intelectuais nas políticas culturais 

da época, como sendo a única voz da sociedade civil ouvida durante o período e os 

únicos (a se sentirem) capazes de construir a identidade nacional, no sentido de que 

eram detentores do conhecimento teórico. Esta ideologia de construção da identidade 

nacional foi o que “conquistou” os intelectuais a trabalharem em prol do regime. 

 
É  importante  salientar  a  existência  de  divergências  entre  os  pensamentos,  a 

respeito do regime e da cultura, dos próprios intelectuais (modernistas, academicistas, 

regionalistas) e entre estes e o Estado. Demonstrando que nem todos aderiram aos 

anseios estadonovistas e nem todos perderam sua autonomia de produção, mesmo 

trabalhando para ele, como é o caso de Carlos Drummond de Andrade, ou mesmo 

alguns que não trabalhavam diretamente para o Estado e, por concordar com as ideias, 

faziam propaganda gratuitamente. (BARBALHO, 1998). 

 
Além disso, artistas que não comungavam com as ideias nacionalistas, eram 

repreendidos e marginalizados, principalmente os que tinham vínculos com o 

comunismo,  enquanto  os  que  não  batiam  de  frente  com  o  regime  (a  maioria)  ou 

recebiam apoio particular para seus projetos, ou trabalhavam no DIP, ou no Ministério 

da Educação (BARBALHO, 1998). 

 
A criação de leis e instituições pelo Ministério da Educação e Saúde, na época sob 

a direção de Gustavo Capanema constituiu-se igualmente como representação da 

intervenção sistemática do Estado na cultura, segundo RUBIM (2002). Podemos realçar
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a criação do SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e a 

concepção de legislações para o cinema, a radiodifusão, as artes, as profissões culturais 

etc. 

 
A educação e a propaganda foram estratégias culturais do Estado Novo, pois 

moldavam, orientavam e edificavam a população em torno do sentimento comum, o 

sentimento nacional. De um lado o Ministério da Educação com a preocupação com a 

cultura erudita e o ensino formal e, de outro, o DIP, orientado para a cultura popular, 

através dos meios de comunicação. 

 
Meios de comunicação estes como a imprensa escrita, que procurava contar a 

história do Brasil sempre enfatizando os heróis, a tradição que era comum a todos os 

brasileiros e, por isso deveria ser enaltecida. O cinema por sua vez, ganhou o Instituto 

Nacional de Cinema Educativo (INCE), que produziu mais de 200 filmes, com sessões 

em mais de mil escolas e institutos culturais e criou uma filmoteca. 

 
Outra função do cinema neste período era também fazer propaganda do governo, 

ao passo que, foi criado o Cinejornal Brasileiro, apresentado sempre antes dos filmes, 

mostrando imagens do presidente inaugurando obras e com a bandeira do Brasil em sua 

abertura. 

 
Mas o rádio era o maior meio de comunicação da época, logo, era o meio mais 

fiscalizado pelo DIP para não irem ao ar programas que não favoreciam a massificação 

das opiniões e ações, ou seja, que eram contrários aos objetivos do regime. 

 
A rígida fiscalização sobre o setor é uma forma de evitar que a 

liberdade de expressão desvirtue a ação educativa do governo. 

Para o regime, numa sociedade imatura, que ainda não consegue 

discernir o bom do ruim, faz-se necessário conquistar a opinião 

pública, esvaziando outros possíveis canais de informação. E é a 

educação popular o principal meio para alcançar esta 

homogeneidade cultural. Naquele momento, o rádio, principal 

meio de comunicação, é o instrumento maior dessa política de 

educação massificada. (BARBALHO, 1998; p. 46). 

 
No Estado Novo, Vargas busca uma centralidade na criação e intervenção 

institucional. O Estado procura institucionalizar tudo, para tentar unificar os diferentes 

campos  social,  econômico,  cultural,  escolar,  político,  etc.  e,  assim,  construir  seu
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monopólio   físico   e   simbólico,   através   da   concessão   de   direitos   trabalhistas, 

reconhecimentos de algumas profissões, criação de órgãos e secretarias, etc. 

 
E  as  políticas  de  cultura  não  foram  institucionalizadas  por  acaso  ou  pelo 

simples desejo do Estado em comanda-las. Na época, o regime estava disposto a 

controlar a sociedade em geral, transformando-a em homogênea e assim, fácil de 

manipular. Para tanto, foi necessário a construção do homem brasileiro (trabalhador, 

honesto),  segundo  os  ditames  da  industrialização  em  curso;  os  incentivos  aos 

intelectuais para que eles trabalhassem para o regime e a divulgação e promoção deste 

governo e, desta forma, as políticas culturais se mostraram fundamentais neste processo. 

 
Ao contrário da ditadura que o Brasil vive a partir de 1964, com armas e 

repressão corporal, a ditadura do estado Novo é ideológica, onde o Estado controla os 

valores, os comportamentos, os pensamentos, de forma “fria” (como a guerra “fria” 

entre EUA e URSS, sem armas materiais) e utiliza a cultura como o “carro chefe” desse 

controle, através dos meios de comunicação e das manifestações artísticas, por isso a 

expansão de investimentos e criação de instituições e cargos nesta área. 

 
Não obstante a isso, como toda realidade é contraditória, o mesmo governo que 

incentiva os projetos culturais que competem para o seu objetivo (a formação de uma 

cultura brasileira hegemônica), marginaliza e censura outros considerados prejudiciais a 

este. E esse mesmo governo que se diz “democrático”, é autoritário, pois se apropria do 

papel de produzir a cultura nacional sozinho, sem a participação dos sujeitos de forma 

geral, impondo uma cultura nacional, e “ensinando aos brasileiros o que é ser um 

brasileiro”. 

 
Segundo RUBIM (2002), esta característica de expansão das políticas culturais 

em tempos autoritários, não é privilégio apenas do estado novo, mas também está 

presente em outro período histórico ditatorial brasileiro, que se inicia a partir de 1964. 

Quando as armas físicas não puderam ser usadas isoladamente, as armas ideológicas (as 

políticas  culturais  como  representações  destas)  entraram  em  cena,  em  prol  da 

manutenção da ordem vigente, como veremos a seguir.
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2. A Ditadura Militar e a expansão das Políticas Culturais 
 
 

Na década de 60, no governo de João Goulart, o Plano Trienal (que contemplava 

Reformas Institucionais de Base - dentre elas a reforma agrária) e as demais reformas na 

educação, no sistema eleitoral, na saúde pública e na organização urbana, provocaram 

inquietações conservadoras da burguesia e da classe média (que temiam o socialismo) 

em prol da retirada de Jango do poder, uma vez que as ações do então presidente 

apresentavam uma proposta mais progressista para as políticas sociais e assim, 

favoreciam à possibilidade de acesso aos direitos sociais. 

 
Já a expansão das políticas culturais, de acordo com RUBIM (2002) está, no 

decorrer de sua história, sempre vinculada a períodos autoritários. Pois, segundo ele, 

predominantemente caracterizados pela dinâmica da cultura midiatizada, os governos 

militares “... controlam rigidamente os meios audiovisuais e buscam integrar 

simbolicamente o país, de acordo com a política de ‘segurança nacional’” (RUBIM, 

2002). 
 
 

De acordo com SOUSA (2011), a doutrina da Segurança Nacional se baseava no 

Slogan “Segurança e Desenvolvimento”, onde o primeiro dizia respeito à proteção da 

nação e da ordem da sociedade brasileira contra a “ameaça comunista” e o segundo, 

seria a esperança do estado autoritário ser legitimado pela sociedade, no caso, se 

alcançasse o desenvolvimento econômico. 

 
Desta forma, na ditadura militar, que se instaura a partir de 1964, é implantado o 

que RUBIM (2002) chamou de “lógica de indústria cultural”, onde foi construído um 

novo mercado de bens simbólicos visando o desenvolvimento econômico e a entrada do 

país nesse fluxo internacional e maior investimento na infraestrutura de 

telecomunicações (criação de instituições como a Telebrás e a Embratel), a fim de 

integrar o país e manter a ordem (vencer os inimigos dessa ordem – os comunistas). 

 
BARBALHO (1998), por sua vez, destaca que as principais diferenças entre esse 

período e o Estado Novo é o fato de não mais ser necessária a construção de uma 

identidade nacional, mas garantir sua integração e, a presença desta indústria cultural, a 

partir principalmente dos anos 1970. 
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O nacionalismo foi retomado como preocupação no regime militar, mas com o 

intuito de integrar a nação, integrando a cultura. É neste período que o Brasil entra de 

fato no circuito capitalista mundial e, o Estado passa a trabalhar em uma lógica cada vez 

mais organizada. (BARBALHO, 1998). 

 
De fato, o Estado brasileiro preocupa-se em criar uma rede de 

comunicação ligando todo o país, ao mesmo tempo que a 

indústria cultural cresce em ritmo vertiginoso, principalmente 

nos anos 70. Com isso, pretende alcançar uma uniformidade nas 

informações que circulam no território e padronizar a cultura e 

seu consumo diante das diversidades regionais. (BARBALHO, 

1998; p. 50). 
 

 

A busca por essa união nacional mostrou-se através de inúmeros encontros 

nacionais de cultura realizados, que culminaram na criação de programas, do Conselho 

Federal de Cultura (CFC), do Plano de Ação Cultural, a Política Nacional de Cultura 

(PNC), todos contribuindo para a integração da cultura brasileira em prol da “harmonia” 

da sociedade, ou seja, da eliminação dos conflitos, inclusive com o Estado militar. 

 
As diferenças regionais, a miscigenação, agora eram fatores “positivos”, e que 

caracterizavam a cultura brasileira, pois demonstravam o quanto o Brasil era sincrético 

e,  apesar  das  diferenças,  conseguia  ser  harmonioso,  eliminando  assim  os  conflitos 

sociais existentes. 

 
A miscigenação revela uma realidade sem contradições, já que o 

resultado do encontro entre as culturas passa por cima das 

possíveis divergências, e acaba por qualificar a cultura brasileira 

como “cultura democrática”, contraposta ao totalitarismo (leia- 

se socialismo). Enfim, o termo democracia passa a constituir a 

“essência da brasilidade”, o que significa o reconhecimento de 

uma “verdadeira” cultura brasileira, espontânea, sincrética e 

plural. A essência dessa cultura define a identidade nacional que 

se realiza no “Ser brasileiro”. (BARBALHO, 1998; p. 61). 

 
O interesse do Estado na cultura neste período veio da sua necessidade de manter 

a hegemonia no país não apenas pela “força bruta”, repressiva, mas pelo controle da 

produção simbólica do país, demonstrando uma expansão das ações na área cultural, 

desde que a produção fosse plenamente comandada por ele. 
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O CFC foi criado em 1966, como mais um espaço para esse controle do Estado 

sobre a cultura e pela integração da Cultura Nacional. Tal conselho reúne intelectuais 

que participam ativamente de sua criação e coordenação, com o objetivo de defender a 

“cultura legítima”, como aponta as “Diretrizes para uma Política Nacional de Cultura”, 

de 1973, que fundamentaram o processo de criação da Política Nacional de Cultura, em 

1975. (BARBALHO, 1998). 
 
 

Os intelectuais, assim como no Estado Novo, tiveram papel importante no período 

militar, pois participaram ativamente no processo de integralização do Brasil, sobretudo 

na transformação do passado em “tradição”, esta, que não poderia ser rompida e teria 

que legitimar o regime vigente. 

 
O Estado alcança também uma continuidade com o passado, e o 

Golpe apresenta-se não como uma ruptura, mas como a 

continuidade  com  raízes  de  um  pensamento  já  estabelecido 

sobre a  cultura nacional,  principalmente nos  anos  do  Estado 

Novo. Ou seja, é função desses intelectuais traçar um passado 

brasileiro   propício   ao   regime   militar   e   transformá-lo   em 

‘tradição’ (BARBALHO, 1998; p. 60). 

 
Outros intelectuais, por sua vez buscavam contribuir com a valorização da cultura 

nacional em detrimento à “invasão” das culturas estrangeiras, mas organizavam-se de 

forma contrária à censura e ao cerceamento dos direitos realizados pelo regime, na 

busca pela conscientização da população brasileira de sua condição de oprimida e ao 

mesmo tempo de sujeito de transformação da situação. 

 
Dentre este, o movimento dos grupos teatrais, como o “Oficina” e o “Arena”, 

tantas vezes censurados por proporem espetáculos que infligiam os objetivos 

nacionalistas e anticomunistas do estado brasileiro, mas que se organizavam enquanto 

artistas em busca da liberdade de expressão. 

 
A classe teatral mobilizava-se contra o arbítrio: em agosto, uma 

carta aberta com 1.500 assinaturas é entregue a Castelo Branco, 

protestando contra os abusos da censura; e, em outubro, um 

telegrama enviado à Comissão de Direitos Humanos da ONU 

denuncia os atentados contra a liberdade de expressão no Brasil. 

O tempo encarregou-se logo de demonstrar a inocuidade de tais 

reclamações. (SANTOS, 2012; p. 2). 
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Existiam também os músicos que não criticavam ou simplesmente ignoravam a 

existência de um período tão violento e arbitrário vivido no país, em sua arte, como foi 

o caso da Jovem Guarda, tão criticada por mostrar letras alienadas ao contexto político 

vigente   e   que   falavam   dos   amores   perdidos   ou   achados,   individualmente, 

subjetivamente. 

 
A “Tropicália” ou “Tropicalismo” como ficou conhecido o movimento cultural 

composto por artistas como Gilberto Gil e Caetano Veloso, de letras musicais 

contestadoras,   ritmos   e   melodias   inovadoras,   também   foi   um   movimento   que 

influenciou principalmente a juventude entre 1967 e 1968 e sofreu críticas por serem 

acusados de serem “modistas” ou influenciados de mais pela cultura estrangeira, sendo 

que na verdade, era buscada a contestação pela via de uma nova cultura, diferente da 

vigente, uma “contra-cultura”. (FERNANDES, 2011). 

 
O controle do  Estado sobre a  criação  dos  artistas  se intensificou  ainda mais 

através do Ato Institucional número 5 (AI-5), em 1968, que de acordo com SOUZA 

(2011), marcou o endurecimento do regime e praticamente anulou a constituição de 

1967, 
 
 

Já que autorizava o presidente a suspender todas as garantias 

constitucionais, cassando mandatos de parlamentares e fechando 

qualquer instituição legislativa por tempo indeterminado. Em 

síntese, o presidente autoritário controlava os destinos da nação. 

(SOUZA, 2011 ;p. 7). 

 
Já na década de 1970, como disse SOUZA (2009), por conta da grande repressão 

e da tentativa do Governo em cooptar as universidades para serem aliadas a construção 

da Cultura Nacional contra os comunistas, os estudantes se dividiram e o foco de suas 

manifestações artísticas não era mais diretamente ligada à conscientização do povo 

brasileiro e a revolução social, mas a luta contra o regime e no convencimento de seus 

colegas estudantes. 

 
A arte política e revolucionária da década de 70... Não se dirigia 

mais exclusivamente ao povo como na década anterior, mas aos 

próprios movimentos juvenis culturais e à ditadura militar... As 

manifestações  culturais  que apareceram  estavam  inseridas  no 

contexto dos jovens universitários e não visavam à 

conscientização  do  povo  sobre  seu  papel  revolucionário.  A
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problemática  era  alertar  os  próprios  estudantes  do  que  se 

passava no ambiente da universidade, sobre a importância dos 

diretórios enquanto espaços de luta etc. A arte tornou-se mais 

uma forma de luta contra o regime do que um instrumento para 

a revolução. Nesse sentindo, havia discordâncias entre os 

estudantes   que   militavam   clandestinamente   em   partidos 

políticos e aqueles que não eram militantes, pois os primeiros 

não concordavam que as manifestações culturais poderiam 

assumir o lugar das manifestações políticas, mesmo estando sob 

o clima de forte repressão. (SANTOS, 2009, p. 503) 

 
Constata-se assim que o período foi de efervescência cultural no Brasil, em uma 

via de mão dupla, pois a arte é um reflexo da sociedade, que estava sendo reprimida e 

encontrava  nela  uma  ferramenta  de  participação  política,  o  que  resultou  no  exílio, 

tortura e até morte de artistas e intelectuais contrários ao autoritarismo vigente, muitos 

participantes  dos  movimentos  culturais  anteriormente  citados.  Não  apenas  com  o 

anúncio do AI-5, mas durante os vinte anos de ditadura militar. 

 
Mas “... paralelo ao papel do estado e em ligação com este...” (BARBALHO, 

 

1998), neste período houve a expansão do mercado dos bens simbólicos, culturais e 

artísticos, que ainda segundo o mesmo autor, foi outra causa (além da questão do 

controle ideológico) do interesse do estado na cultura, o fato do Brasil estar visando na 

época o desenvolvimento econômico e deste mercado estar em expansão. 

 
Fixar essa dimensão econômica é necessário para 

compreendermos o outro lado da presença estatal na cultura. 

Presença que não tinha somente o sentido estritamente 

ideológico, mas também interessada no desenvolvimento 

econômico do país, do qual o mercado de bens simbólicos 

representava uma fatia considerável e em expansão. 

(BARBALHO, 1998; p. 64). 

 
A partir daí percebeu-se que a cultura poderia ser comercializada e com valor de 

troca bastante significativo. Por isso, o Estado de um lado censurava as obras que não 

aderiam  aos  seus  objetivos  e  de  outro,  incentivava  as  empresas  privadas  que 

importavam produtos culturais e faziam propaganda do regime (sobretudo as empresas 

midiáticas), inclusive oferecendo todo o aparato tecnológico para implementações de 

emissoras de rádio e televisão. “No campo da cultura, portanto, o Estado desenvolve o 

papel fundamental de organizador e dinamizador...” (BARBALHO, 2008; p. 65).
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Mas a censura também causou conflitos entre o Estado e os produtores da cultura 

de massa, pois nem tudo que era produzido era permitido ser comercializado, então, os 

mesmos pagavam este preço, de perder algumas produções, e comprometerem seus 

lucros, por acreditarem no futuro promissor do mercado de bens simbólicos e não 

perderem o apoio do estado. (BARBALHO, 2008). 

 
Não obstante a isso, BARBALHO (2008) afirma que houve uma “divisão do 

trabalho” entre a iniciativa privada e o estado, onde a primeira explorou as atividades de 

maios retorno econômico e coube ao segundo, fomentar as atividades relacionadas à 

cultura erudita e popular, não rentáveis no momento, sem deixar de lado, claro,  o 

controle dessas atividades. 

 
O momento é de transformação da cultura em mercadoria e surgimento de uma 

nova cultura, onde se absorve as formas planejadas, racionalizadas de organização do 

trabalho e na produção de bens culturais. E o mercado passa a atuar de forma planejada 

nesse âmbito, o que transforma a cultura em um produto como qualquer outro e, dessa 

forma, o bem cultural não vale mais por si, mas pelo seu valor de troca-social, pela 

significação que a posse dele simboliza, pela moda ou prestígio. (BARBALHO, 2008). 

 
 

Essa nova cultura é a elaborada pela indústria cultural e mais adequada aos 

interesses do regime, passa a produzir bens culturais em série, em consonância com a 

moda, a beleza capitalista, e contribui ainda mais para a unificação, ou massificação dos 

brasileiros, assim, mais manipuláveis pelo Estado. Indo de encontro à produção cultural 

crítica ao regime. (BARBALHO, 2008). 

 
Diante do exposto até aqui, percebe-se o quanto as Políticas Culturais em suas 

origens contribuíram para a manutenção do Bloco Histórico das classes dominantes, já 

que sua expansão se dá em períodos de ditadura e as principais ações desenvolvidas 

nesta  área  foram  os  meios  de  comunicação  de  massa,  a  fim  de  direcionar  os 

pensamentos e comportamentos das classes subalternas a não se revoltarem contra o que 

estava posto. 

 
Concluindo as ideias relacionadas ao período da ditadura militar no Brasil, 

constataram-se várias motivações para o Estado se colocar ativamente com relação às 

políticas culturais no período, que, concordando com BARBALHO (1998), foram
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... A integração nacional... questões de mercado; Preocupação 

em neutralizar a produção crítica do meio intelectual; e, ao 

mesmo tempo promover uma outra mais adequado ao regime. 

(BARBALHO, 2008; p. 74) 

 
Diante  disso,  pode-se  aqui  ratificar  as  considerações  de  RUBIM  (2002)  que 

destaca  a  expansão  das  políticas  culturais  em  tempos  repressivos  como  forma  de 

coerção e pela busca da coesão dos brasileiros a favor dos governos autoritários. 

Contraposto a isso, o autor relata sobre os desafios de se instaurar políticas culturais em 

tempos democráticos, como veremos no próximo ponto a ser discutido. 

 
3.    Políticas Culturais em tempos democráticos 

 

 

3.1. A influência do neoliberalismo nas políticas de cultura 
 
 

De acordo com RUBIM (2002) “O fim da ditadura praticamente torna inevitável a 

criação do Ministério da Cultura...” (p. 7), pois a pressão dos movimentos de oposição à 

ditadura, os secretários estaduais, alguns setores artísticos e intelectuais reivindicavam o 

reconhecimento da cultura e a criação do ministério. 

 
Então, em 1985, após ser inscrita no Ministério de Educação e Saúde (1930) e 

compor o Ministério de Educação e Cultura (1953), a cultura ganhou um ministério 

específico, mas que, segundo RUBIM (2002) era um tanto quanto instável, pois foi 

instituído em 1985, pelo presidente José Sarney (1985-1990); suprimido por Collor 

(1990 – 1992); em 1990 transformado em secretaria, e em 1993 recriado por Itamar 

Franco (1992- 1994). Além do mais, em dez anos, passaram pela direção dos órgãos 

nacionais de cultura, dez dirigentes, instabilidade esta que ganha corpo principalmente 

com as primeiras experiências neoliberais no país. 

 
A lógica neoliberal funcionava de forma que o Estado não mais intervia de forma 

direta nas políticas sociais (nem das culturais), e o mercado seria a base para essas 

formulações. O Estado se ausentaria de sua função de regulador e principal responsável 

por essas políticas, tendo como características a privatização de empresas estatais, 

fragmentação  e  focalização  das  políticas  e,  consequentemente  o  surgimento  de 

iniciativas privadas para intervir nas demandas  não atendidas por esta ausência do 

Estado, onde identificamos neste período, o crescimento esplendoroso das Organizações 

Não Governamentais (ONG’s), Fundações, Institutos, etc. (NEVES, 2008).
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Neste contexto, as políticas de cultura, passaram por um novo processo de 

implementação: através dos incentivos fiscais dados pelo Estado às empresas que 

desejassem deduzir do imposto de renda algum valor em dinheiro, sendo que este seria 

destinado a algum projeto cultural. Sendo assim inaugurada a Lei Sarney em 1986, a 

primeira lei de incentivos fiscais para financiar a cultura no Brasil. (RUBIM, 2002). 

 
A partir daí, o Estado deixa de financiar diretamente a cultura, sob o pretexto de 

escassez de verba, e delega ao mercado (empresas privadas) a função de executar ações 

culturais em troca de isenção de impostos. Era o dinheiro público (não pago ao estado) a 

cargo do poder privado, que poderia propor a ação cultural que preferisse, inclusive de 

acordo com seus interesses de mercado e lucro. Paradoxalmente, no mesmo período, 

estava  em  processo  de  implementação  o  Ministério  da  Cultura  e  várias  novas 

instituições públicas estaduais na área da cultura. (RUBIM, 2002). 

 
Em um período de expansão do neoliberalismo econômico, o presidente Fernando 

Collor de Melo (1990 - 1992) praticamente suprime a área federal no plano cultural, 

pois, além de acabar com o ministério, extingue várias instituições como a FUNARTE, 

EMBRAFILME, PRÓ-MEMÓRIA, FUNDACEM, CONCINE, fortalecendo o processo 

de desresponsabilização do Estado pelas políticas culturais. A lei Sarney de incentivos 

deu lugar a Lei Rouanet
3
, nome do segundo secretário de cultura do governo Collor, e 

 

está em vigor até os dias de hoje, mesmo com as reformas dos governos Fernando 
 

Henrique Cardoso (1995 - 2003) e Lula (2003 – 2011). (RUBIM, 2002). 
 
 

O ideário neoliberal (não intervenção do Estado na economia e na política 

econômica) e a nova lógica de financiamento da cultura (Lei Sarney, Lei Rouanet) 

acabaram por caracterizar as políticas culturais somente como leis de incentivo e o 

Estado,  em  tempos  de  democracia,  ausentava-se  do  campo  das  ações  culturais. 

(RUBIM, 2002). 
 

 
 
 
 

3  
A Lei Rouanet (Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991), instituiu o Programa Nacional de Apoio a 

Cultura (Pronac) e três formas possíveis de incentivo à cultura no país: o Fundo Nacional de Cultura 

(FNC), os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficart) e o Incentivo a Projetos Culturais por meio 

de renúncia fiscal (Mecenato). O projeto cultural passou a ser o elemento central e passou a ser analisado 

pelo  Ministério  da  Cultura  como  passível  de  captação  de  recursos  aptos  à  renúncia  fiscal.  Fonte: 

http://www.culturaemercado.com.br/procultura/lei-sarney-lei-rouanet-procultura-historia-avancos-e- 

polemicas/

http://www.culturaemercado.com.br/procultura/lei-sarney-lei-rouanet-procultura-historia-avancos-e-
http://www.culturaemercado.com.br/procultura/lei-sarney-lei-rouanet-procultura-historia-avancos-e-
http://www.culturaemercado.com.br/procultura/lei-sarney-lei-rouanet-procultura-historia-avancos-e-


 

ISSN-e: 2316-9982 

O governo de Fernando  Henrique Cardoso (FHC) assinala a consolidação do 

neoliberalismo, com a contração do Estado em praticamente todas as políticas sociais e 

a responsabilização da sociedade civil pelas mesmas, sobretudo sob a regulação do 

mercado. As leis de incentivo fiscal se expandiram, pois enquanto no governo de Itamar 

Franco, 72 empresas eram beneficiadas com as leis, em 1999 eram 1040, ocorrendo um 

decréscimo desses números entre os anos 1997 e 1998 por conta da privatização das 

estatais  que,  segundo  RUBIM,  (2002)  investem  mais  em  cultura  que  a  iniciativa 

privada. 

 
Com o Slogan “Cultura é um bom negócio”, o governo de FHC conseguiu esse 

crescimento  principalmente  devido  às  suas  estratégias  de  ampliação  dos  descontos 

fiscais de 2% para 5% e os percentuais de isenção, que ficavam entre 65% e 70%, 

exceto a área de áudio visual, que era de 100% e foi estendido para as áreas de teatro, 

música instrumental, museus, bibliotecas e livros de arte. (RUBIM, 2002). 

 
Dentre outros fatos que caracterizam a falta de importância atribuída à cultura 

neste período, podemos citar o não interesse em colher dados culturais junto ao IBGE e 

o valor de 0,14% do orçamento nacional destinado a esse segmento de política no 

último ano do governo FHC (2003). 

 
Ainda concordando com RUBIM (2002), a partir do governo seguinte, de Luis 

Inácio “Lula” da Silva (2003 – 2011), avanços com relação a essa área podem ser 

encontrados. Ressaltando: o aumento do orçamento destinado às políticas de cultura 

(agora de 1%); o aparente interesse em tornar as políticas de cultura implementáveis e 

executáveis (pelo Estado) em tempos de democracia, construindo propostas junto à 

sociedade realização de seminários, câmaras setoriais, conferências, culminando na 

Conferência Nacional de Cultura); a consideração às culturas populares; a implantação e 

desenvolvimento  do  Sistema  Nacional  de  Cultura  –  SNC  e  do  Plano  Nacional  de 

Cultura – PNC. Conforme veremos no próximo capítulo. 

 
4.  Discutindo Paradigmas: diferentes orientações para as políticas de cultura 

 
 

Pois bem, segundo Barbosa e Araújo (2009) existem duas perspectivas em se 

tratando de Políticas de Cultura, uma que os autores chamam de legitimista e outra,
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denominada por eles de pluralista. A primeira diz respeito à democratização da cultura, 

já a outra, consiste na democracia cultural. 

 
Na visão legitimista (democratização da cultura), há o reconhecimento de que 

existe desigualdade no acesso à “uma certa cultura” legitimada socialmente, e por isso, 

a preocupação em promover sua democratização, facilitando o acesso da população em 

geral a alguns bens, gêneros e modalidades culturais. Já o viés pluralista (democracia 

cultural), através de estudos da vida e de práticas culturais comuns, indica uma 

pluralidade de manifestações culturais e critica qualquer tentativa de fixação de um 

modelo genuíno de cultura, ou mais ou menos legitimado. 

 
No Brasil, pode-se ponderar que tal paradigma (democracia cultural) inicia-se a 

partir da gestão de Gilberto Gil no Ministério da Cultura, que passa por várias 

reformulações inclusive no conceito de cultura adotado como base das ações e o 

crescimento da participação dos sujeitos sociais nas políticas de cultura. 

 
5. A Democracia cultural e o novo conceito de Cultura (Governo de Luis Inácio 

 

“Lula” da Silva) 
 
 

O conceito antropológico de cultura, adotado pelo paradigma da democracia 

cultural, pode ser explicitado em GOMES (2008): 

 
Cultura é o modo próprio de ser do homem em coletividade, que se 

realiza em parte consciente, em parte inconscientemente, constituindo 

um sistema mais ou menos coerente de pensar, agir, fazer, relacionar- 

se, posicionar-se... Enfim, reproduzir-se. (GOMES, 2008; p. 36). 

 
Este paradigma considera que a cultura está presente não apenas nos projetos 

culturais, mas no trabalho, na educação, no cotidiano da sociedade, e se constrói à 

medida que os seres humanos se relacionam entre si. 

 
De acordo com BOTELHO (2009; p. 2) cabe às políticas de cultura “fornecer aos 

diversos segmentos da população os meios de desenvolvimento de expressões que, 

dialogando ou não, com a cultura tradicional, estejam em sintonia com suas próprias 

necessidades e exigências”. Ou seja, a cultura é produzida no seio das relações sociais, 

nas práticas cotidianas, nas formas de expressão das pessoas, do grupo, da comunidade, 

do  bairro,  etc.  Do  lugar  em  que  se  gestam  sociabilidades.  Ao  Estado  caberia  a
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formulação de políticas elaboradas a partir das demandas sociais, juntamente com as 

instâncias representativas dos grupos interessados. 

 
A partir do entendimento de que a cultura e as políticas de cultura são atividades 

educativas e formadoras do indivíduo, duas questões se colocam para nós: a primeira é 

entender porque as políticas culturais não são tratadas pelo Estado com a mesma 

importância e prioridade das políticas de educação, de saúde, de trabalho; a segunda é 

compreender o processo de desvalorização da cultura e suas práticas educativas pela 

sociedade. Supomos que uma não está separada da outra. 

 
De acordo com BOTELHO (2009), da parte da sociedade, isso acontece por se 

disseminar no senso comum a concepção de que cultura é apenas lazer e entretenimento, 

e, desta forma, a sociedade acaba reivindicando apenas espaços de lazer como sinônimo 

de cultura, não a considerando como fator de desenvolvimento humano, autonomia, 

participação e mudança de visões de mundo. 

 
O   fundamental   para   reverter   este   quadro,   parece-me,   será   a 

formulação de políticas onde os poderes públicos coloquem a 

disposição os meios para que cada indivíduo tenha uma vida cultural 

ativa, permitindo-lhe desenvolver sua capacidade de processar as 

diversas linguagens e expressões artísticas, mais do que simplesmente 

lhe dar acesso material ao que tem mais prestígio num determinado 

quadro de valores estéticos (BOTELHO, 2009; p. 2). 

 
Como visto na discussão anterior, para o Estado brasileiro dos anos de 1930 a 

 

1980, grosso modo, a cultura e suas representações cumpriram um papel eminentemente 

ideológico, ou seja, o empenho em “conhecer a cultura do povo” serviu aos interesses 

sociais na construção da ideia de cultura nacional e na busca de afirmar uma “identidade 

nacional”, através da democratização desta cultura. 

 
Não obstante a isso, a partir do governo “Lula”, observa-se nascer uma nova 

percepção de cultura para subsidiar a mudança de concepção para as políticas públicas 

de cultura. Percebe-se aí, subjacente, uma outra perspectiva para a função do Estado, ou 

seja,  este  passa  a  se  responsabilizar  e  assumir  a  dimensão  educativa  das  práticas 

culturais. Ainda que não a ideal e alvo de muitas críticas, mas com ênfase na 

democracia/cidadania cultural.
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Falamos, portanto, da formação global do indivíduo, do investimento 

em sua criatividade, o que vai incidir diretamente em sua qualidade de 

vida e em sua capacidade de dar voz a suas necessidades. É esta 

formação integral do indivíduo que pode constituir o alicerce de uma 

verdadeira cidadania cultural (BOTELHO, 2009; p. 2). 

 
A cultura passou a ser considerada como espaço de construção da cidadania, e o 

Estado, gradativamente, vai assumindo o papel de subsidiar projetos com este fim, 

dentro de uma política de democracia cultural, os grupos que fazem cultura 

cotidianamente estavam sendo incentivados, cultivados, como a etmologia da palavra 

cultura
4
. 

 
Com a Constituição Federal (CF) de 1988 a cultura é considerada um direito dos 

cidadãos e dever do Estado, pois o documento declara 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” (CF, 1988; art. 215). 

Todavia, somente com o governo “Lula” pode-se afirmar maior preocupação do poder 

público em se responsabilizar pelas políticas culturais, após anos de neoliberalismo e 

políticas de cultura sendo sinônimo de políticas de incentivo fiscal. 

 
No governo “Lula” e mais especificamente, na vigência do ministro da cultura 

Gilberto Gil, de acordo com RUBIM (2007) foi enfatizado, inclusive nos discursos 

ministeriais, o papel ativo do estado na formulação e implementação das políticas de 

cultura, criticando as gestões anteriores que favoreceram o mercado como regulador da 

economia e da sociedade, dando ao setor privado o papel de fomentar a cultura, através 

das políticas de incentivo fiscal. 

 
Assim, tal governo parte de outro paradigma: o da democracia cultural, como se 

pode exemplificar com o ministro Gilberto Gil, que relacionou Políticas de Cultura e o 

conceito antropológico de cultura, permitindo ações mais abrangentes do ministério. 

 
A insistência pela abrangência se traduz na opção por um conceito 

abrangente de cultura, dito “antropológico”. A assimilação da noção 

larga permite que o ministério deixe de estar circunscrito à cultura 

culta  (erudita)  e  abra  suas  fronteiras  para  outras  modalidades  de 

culturas:   populares;   afro-brasileiras;   indígenas;   de   gênero;   de 
 

 
4 Cultura vem do latim colere, que é cultivo, em português.



 

ISSN-e: 2316-9982 

orientação sexuais; das periferias; da mídia áudio-visual; das redes 

informáticas etc. (RUBIM , 2007, p.11 ). 

 
Segundo Rubim (2007), o então ministro da cultura, inovou inclusive no que 

compete ao público das políticas, que não seriam apenas os artistas, criadores e 

produtores, mas toda a sociedade, abrindo um diálogo com a mesma e aceitando o 

desafio de formular e implementar políticas culturais em circunstâncias democráticas. 

 
O papel ativo do estado se concretizou em inúmeras áreas culturais. 

Aliás, o próprio Gil disse que a marca de sua gestão seria a 

abrangência,   contra   todas   as   recomendações   de   políticos   e 

profissionais de marketing político que viam nisto um perigo. Para 

além da abrangência de registros, o novo papel ativo do estado se fez 

em conexão com a sociedade. Ele, várias vezes, afirmou que o público 

do ministério não eram apenas os criadores e produtores culturais, mas 

a sociedade brasileira. Deste modo, o diálogo com a sociedade deu 

substancia ao caráter ativo, abrindo veredas para enfrentar outro 

desafio: o autoritarismo. Ou seja, o essencial desafio de formular e 

implementar políticas culturais em circunstâncias democráticas foi 

nitidamente colocado na agenda do ministério. (RUBIM , 2007; 

p.11). 

 
A participação da sociedade foi marca desta gestão. Assim, proliferaram-se os 

seminários, debates, a Conferência Nacional de Cultura, bem como o Plano Nacional, o 

Sistema Nacional e os Conselhos Nacionais, Estaduais e Municipais de Cultura, 

demarcando a maior estabilidade do ministério, e abertura para a participação da 

sociedade, além de sua reorganização com o primeiro concurso público realizado para a 

contratação de funcionários. 

 

A I Conferência Nacional de Cultura
5 

(CNC) ocorreu em Brasília, em 2005, com 

a participação da sociedade civil e dos governos estaduais e municipais e o intuito de 

construir um novo modelo de política pública de cultura, uma inovação nunca vista na 

história deste país. A CNC contribuiu para a formulação das diretrizes do novo Plano 

Nacional de Cultura. 
 
 
 
 
 
 

 
5 

Atualmente acontecem as conferências Municipais e Estaduais de Cultura, com a finalidade de organizar 

a participação da sociedade a nível local.
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No mesmo ano da CNC, o artigo 3 da Carta Magna brasileira passa a instituir o 

Plano Nacional de Cultura (PNC), e estabelece a integração das ações do Estado 

brasileiro em prol da 

 
I. Defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; II. Produção, 

promoção e difusão de bens culturais; III. Formação de pessoal 

qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões; IV. 

Democratização  do  acesso aos  bens  de  cultura;  V. valorização  da 

diversidade étnica e regional (CF, 1988; art. 215). 

 
O Plano Nacional de Cultura (PNC) está inscrito na Lei 12.343 de 2 de dezembro 

de 2010. Traz em seus princípios, objetivos e ações as características de uma vivência 

cultural democrática e por isso, voltada para a cidadania, controle social e 

responsabilização do Estado pelas ações ali propostas. Além disso, é o documento base 

para a operacionalização do Sistema Nacional de Cultura (SNC). 

 
O Sistema Nacional  de  Cultura (SNC)  corresponde à Proposta de  Emenda à 

Constituição (PEC) número 416/2005, que pretende colocar mais um artigo na Carta 

Magna brasileira (216-A) e tornar a cultura uma política permanente (de estado), 

garantindo que os avanços conseguidos até hoje não sofram retrocessos por conta de 

interesses antagônicos entre governos. Além disso, é uma proposta de um sistema que 

regulamentará as ações nacionalmente, assim como acontece que o SUS, SUAS, etc. 

Tal PEC foi tranformada na Emenda Constitucional 71/2012 e ainda não foi sancionada 

pela atual presidenta. 

 
A missão do Sistema Nacional de Cultura é  formular e implantar 

políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas 

entre os entes da federação e a sociedade civil, promovendo o 

desenvolvimento - humano, social e econômico - com pleno exercício 

dos direitos e acesso aos bens e serviços culturais. Ao propor a criação 

de um Sistema, governos e sociedade reivindicam para a cultura o 

mesmo estatuto da educação e da saúde, ao tempo que colaboram com 

o aperfeiçoamento do pacto federativo, um dos elementos fundantes 

da República brasileira. (MinC, 2010; p. 2) 

 
Os  conselhos  são  condições  para  elaboração  e  execução  de qualquer  política 

pública no Brasil, desde a Constituição Cidadã (1988), como espaços de participação da 

sociedade civil nas políticas. O Conselho Nacional de Política Cultural – CNPC foi 

reestruturado a partir do Decreto 5.520, de 2005. É um órgão colegiado do Ministério da
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Cultura e tem o objetivo de “propor a formulação de políticas públicas, com vistas a 

promover a articulação e o debate dos diferentes níveis de governo e a sociedade civil 

organizada, para o desenvolvimento e o fomento das atividades culturais no território 

nacional”. (MinC, 2005). 

 
Conclusão 

 

 

Parti  da hipótese de  que a cultura  como  dimensão da formação  humana,  foi 

historicamente  desvalorizada  e  minimizada  pela  ação  política  do  Estado  e  pela 

sociedade, de acordo com minhas experiências e observações enquanto envolvida em 

projetos culturais. Mas com as reflexões aqui apresentadas, percebeu-se que a cultura 

sempre foi importante para o Estado, como instrumento de manipulação e, de forma 

gramsciana, de manutenção de uma hegemonia. 

 

A partir dos estudos sobre a questão da cultura no Brasil, identificou-se que esta 

esteve vinculada à formação da nação e à busca pela construção da identidade brasileira, 

ou seja, nacional. Desta forma foi possível manter a ordem no país e responder aos 

interesses do Estado autoritário entre os anos de 1930 e 1970, portanto, a cultura foi 

vista como algo importante sim, mas não na perspectiva da formação de cidadãos de 

direitos, autônomos e participativos, mas como instrumento de manipulação dos 

brasileiros pelo Estado. 

 

Em outro momento histórico, na abertura para o neoliberalismo, compreendeu-se 

a cultura como forma de movimentar a economia do país, através das leis de incentivo 

fiscal, que acabavam por deixar ao mercado a responsabilidade de gerir e escolher o que 

seria financiado ou não na área da cultura, em uma espécie de mecenato, que continua 

até hoje, mas não com tanta força. 

 
Por estarem sempre ligadas a momentos de forte repressão, as políticas culturais 

encontram, em tempos democráticos, um desafio, pois devem atender a diversidade de 

culturas presentes em nosso país, através do paradigma da Democracia Cultural, que 

considera e incentiva esta diversidade. 
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Resumo:  O  presente  artigo  trata  da  atuação  do  Escritório  Central  de  Arrecadação   

e Distribuição  (ECAD) no Brasil, enquanto responsável pela coleta de tributos 

originários de utilizações  públicas  de  obras  e  fonogramas  protegidos  pelas  normais  

autorais, especificamente, com relação aos estabelecimentos da rede hoteleira que utilizam 

televisores e  radiodifusores  em  suas  dependências.  A  metodologia  a  ser  utilizada  

envolve  análise doutrinária,  documental  e  jurisprudencial  do  tema.  A  pesquisa  será  

pura,  tendo  como finalidade  a  ampliação  do  conhecimento,  sem  implicações  imediatas  

no  meio  estudado, também será qualitativa, detendo-se nos pressupostos teóricos do tema 

proposto. Com o fito de elaborar um estudo sistemático dos direitos autorais no Brasil, 

sumariza a idealização e a evolução  dos  sobreditos  direitos  autorais,  para,  

posteriormente,  recortar  um  quadro  da realidade  legal  brasileira,  qual  seja:  a  

observação  da  atuação  do  ECAD,  órgão  que  se fundamenta nas prerrogativas de 

associações de diversos gêneros artísticos, e atua por meio de  cobranças   à  terceiros   

que  fizerem   uso   publicamente   de  propriedades   intelectuais resguardas, por autores a 

si conveniados. Analisa-se, na oportunidade, o embate entre a possibilidade  de taxação de 

televisores e radiodifusores  nas dependências  de hoteis, ante a inviolabilidade 

constitucionalmente conferida aos quartos locados, considerados extensões de residência; e 

a existência ou não do fato gerador do tributo. Com esteio na legislação, doutrina e 

jurisprudências pátrias concernentes ao tema, busca-se elucidar dúvidas acerca da 

matéria, bem como valorar, sob o viés constitucional, os atuais posicionamentos tomados 

pelo ECAD acerca das mídias de radiodifusão. 
 

Palavras-chave: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD). Direito autoral. 

Mídias de radiodifusão. Rede hoteleira. 
 

Abstract: The present article analyzes the activity of the Escritório Central de Arrecadação 

e Distribuição  (ECAD)  in Brazil,  while  responsible  for  taxation  of copyrights  from  

public executions of protected contents.   The methodology attempts for a practical analisys 

of the doctrine, documents and jurisprudence over the theme. The research its pure, while 

aiming for the  aplication  of  knowledge,  without  any  instant  aplications  of  the  matter.  

Proposes  a systematic study of brazilian copyrights, summarizing their concepts theories 

and evolution, to focus on the taxation procedure of the ECAD, analyzing the action 

strategies to maintain and prevent unathourized meadia broadcasting of many artistic 

copyrights, by charging these 
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third-party users. The main focus of the article is the clash between the posibility of 

charge hotel  rooms,  that  carries  radios  and  televisions,  and  the  constitucional  

protection,  that considers  rented  hotel  rooms  extensions  of  the  users  home.  Sustained  

by the  legislation, doctrine and previous Courts decisions, we try to clarify common 

doubts over the subject, to finally judge the later positioning expressed by ECAD. 
 

Keywords:  Escritório  Central de Arrecadação  e Distribuição  (ECAD).  Copyrights.  

Media broadcasting. Hotel chain. 
 

Introdução 
 

A criatividade  é  uma das  características  mais  marcantes  do  ser  humano.  Esta  

que, potencializada em alguns, é responsável pela transformação da realidade, em 

contraposição à estática do mero observador. Para Cleusa Kazue Sakamoto (2004, p. 26): 
 

Através de sua  atividade criadora, o homem foi constituindo modos de 
vida e construindo a realidade humana. Através da atividade criativa, o ser 
humano foi modelando  o   seu   potencial  de  desenvolvimento  pessoal,   
social   e   cultural, atualizando sua natureza de Ser em processo. 

 

O protagonismo  humano, como sujeito criador, é constatado  naquilo que ele 

idealiza intelectualmente e importa para a realidade: obras artísticas, literárias, musicais. 

Com efeito, assevera José de Oliveira Ascensão que “A atividade intelectual do homem 

provoca o aparecimento   de  novos  bens  na  sociedade.  Distinguem-se   dos  outros  bens  

por  serem incorpóreos, mas têm também uma existência objetiva, como todos os bens.” 

(1980, p. 1). 
 

A criatividade humana pode ser representada de inúmeras maneiras. Traços e criações 

excepcionais  compõem,  de  maneira  simplista,  o  conceito  de arte que  se imiscui  à 

mente humana.  Os  traços  dramáticos  de  Francisco  Goya
1
,  a  pulsação  das  estátuas  de  

Auguste Rodin
2
,  as desafiadoras  curvas  estruturais  de  Oscar  Niemeyer

3   
e as ferozes  

partituras  de 
Antônio Vivaldi

4 
são inegavelmente exemplos de primeira linha do potencial criativo da 

humanidade. Ainda em esteio ao pensamento  de José de Oliveira Ascensão (1980, p. 1), 
a 

produção  intelectual,  muitas  vezes,  materializa  bens  à sociedade,  contudo,  estes  

guardam essencialmente um valor artístico, que sobrepuja infinitamente o valor material. 
 

A  inserção  desses  bens  na  realidade  torna-os  parte  desta,  mesmo  que  não  

tenham aspecto   físico.   Também   são   expressões   que   adquirem   autonomia,   

distinguindo-se   da existência de seus próprios criadores, pois adentrariam no chamado 

mundo 3, conforme teorização  de  Karl  Popper  (1978,  p.  144-167).  Seria  o  mundo  das  

criações  humanas, distinguidas  do  mundo  natural  (mundo  1)  e do  mundo  dos  

processos  mentais  subjetivos (mundo 2). Nas palavras de Popper (1978, p. 144): 
 
 
 

1 
Pintor espanhol, nascido em Fuentodos, em 1746. Foi pintor de diversos retratos e obras da realeza 

espanhola, contudo, tornou-se famoso por suas referências à moral e ao bizarro da alma humana. Produziu 
uma série de pinturas negras que rendeu-lhe o epíteto: o Turbulento. 
2 

Escultor francês, nascido em Paris, em 1840. Apaixonou-se pela escultura ainda na cozinha de casa, 
enquanto brincava com a massa que sua mãe utilizava para fazer pão. Egresso da Escola de Belas Artes de 
Paris, trabalhou 
como ornamentista, modelador, prático e cinzelador. Atualmente grande parte de suas obras são expostas em 
um 
museu próprio em Paris, o chamado Museu Rodin. 
3  

Arquiteto brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, em 1907. Considerado um dos artistas mais influentes na 
arquitetura moderna. Estudou na Escola Nacional de Belas Artes, hoje parte da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. Foi responsável pelo projeto da sede das Nações Unidas em Nova Iorque, o Museu de Arte 
Contemporânea em Niteroi , o Congresso Nacional do Brasil e inúmeras outras obras. 
4 

Compositor e músico italiano, nascido em Veneza, em 1678. Matriculado, ainda pequeno, na Escola Ducal 
de São Marcos onde aperfeiçoou seus conhecimentos musicais como violinista. Aos 25 anos tornou-se padre, 
contudo, jamais deixou de compor e tocar violino. Foi considerado o maior violinista de sua geração.
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By world 3 I mean the world of the products of the human mind, such as 
languages; tales and stories and religious myths; scientific conjectures or 
theories, and mathematical constructions; songs and symphonies; paintings and 
sculptures. But also aeroplanes and airports and other feats of engineering

5
. 

 

. Segundo Gary Hayden (2012, p. 36), o mundo 3 de Popper conteria “os produtos da 

mente humana, onde se contam as línguas, as histórias, as teorias científicas, os valores 

éticos, as canções, as sinfonias, as pinturas, etc.”. 
 

A existência real desses bens, frutos da atividade intelectual humana, é que os tornam 

objetos de propriedade intelectual, aí inseridos dois ramos distintos, mas intimamente 

relacionados: direitos autorais e propriedade industrial, consubstanciada em patentes. 
 

Os  direitos  autorais,  objeto  sobre  o qual se  debruça  neste  trabalho,  são  espécie  

do gênero propriedade  intelectual,  sendo seu objeto “(...) a obra do espírito,  isto é, o 

vínculo existente entre a obra e o autor, que, nessa perspectiva, é extrapatrimonial, e surge 

com o ato criacional, não dependendo, pois de registro, que se for efetuado tem como efeito 

principal apenas uma declaração de algo que já existe (...)” (TOFFOLI, 2013, p. 83). O ramo 

de estudo jurídico que se atém a tais relações, ademais, seria o Direito de Autor ou Direito 

Autoral que, segundo  Carlos  Alberto  Bittar  (2000,  p. 8),  “é o  ramo  do  Direito  Privado  

que regula  as relações jurídicas, advindas da criação e utilização econômica de obras 

intelectuais, estéticas e compreendidas na literatura, nas artes e nas ciências.”. 
 

Joanna Kostylo tece uma análise das origens comuns dos dois institutos. Para a 

autora, “A  closer  look  at  the  historical  relationship  between  copyright  and  patents  

reveals  the common origins of these two institutions”
6  

(2010, p. 21). Apenas em meados 

do século XVIII é que o tratamento  legal dos direitos autorais e patentes  veio a ser 

apartado (KOSTYLO, 

2010,  p.  21),  remanescendo,  ainda  assim,  uma  relação  umbilical  ideológica  entre  

estas categorias. 
 

O surgimento do gérmen de uma disciplina de proteção e garantia da propriedade 

sobre estes  bens  remonta  à  criação  de  meios  capazes  de  reproduzi-los  com  rapidez,  

como  a imprensa mecânica do alemão Johannes Gutenberg. A exposição maior ao público e 

a possibilidade de proveito comercial oportunizou uma disciplina. É o que explana Dirceu 

de Oliveira e Silva (1956, p. 11): 
 

Com a descoberta da imprensa e da gravura, a obra literária, artística ou 

científica passou a ser explorada industrialmente: tornou-se possível, embora em 

condições iniciais precárias, a multiplicação dos exemplares. Surgiram, então, 

os primeiros editores, e como a atividade econômica destes dependesse 

inteiramente dos autores, passaram os autores a ser titulares de certos direitos 

sobre as obras que produzissem. 
 

Com efeito, antes desse potencial replicador, essa proteção não se fazia premente, é 

o que explica Ascensão (1980, p. 1): 
 

Durante muito tempo não se sentiu a necessidade de uma proteção particular da 

atividade  criadora  destes  bens  culturais.  Enquanto  destinada  ao  círculo  dos 

presentes, a obra não reclamava um estatuto próprio. Se reproduzida num 

exemplar, a proteção da propriedade do exemplar surgia aos olhos de todos 

como suficiente para a tutela dos interesses implicados. 
 
 
 
 

5  
Por mundo 3, quero fazer referência ao mundo dos produtos da mente humana, como as línguas; contos, 

histórias e mitos religiosos; conjecturas científicas ou teorias, construções matemáticas; canções e sinfonias; 
pinturas e esculturas. Também incluídos aviões e aeroportos e outros feitos da engenharia (tradução livre). 
6 

Analisando o relacionamento histórico entre os direitos autorais e as marcas e patentes, observa-se que 
ambos guardam uma origem comum (tradução livre).
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De maneira simplista, isso significava que não seria necessário delinear formais mais 

objetivas à configuração da propriedade, uma vez que não havia outras para confundir-se. 

Tal propriedade era tutelada por todos concomitantemente, de maneira subjetiva. 
 

O crescimento  e o desenvolvimento  social, bem como, o aprimoramento  dos 

sistemas de reprodução, que outrora nasciam com a prensa alemã, trouxe uma nova 

realidade às obras artísticas. Surgiu, assim, a necessidade do estabelecimento de parâmetros 

objetivos que transpusessem a proteção material à proteção intelectual. 
 

Alguns dos primeiros benefícios oferecidos a inventores e autores remontam ao 

século XIII, na cidade de Veneza. Segundo Kostylo (2010, p. 23), “Ever since the 

thirteenth century, the Venetians led Europe in their efforts to attract foreign expertise 

by granting monopoly 
rights to immigrants who brought with them new skills and techniques to the city.”

7
. 

Contudo, 

é no Renascimento, com a ascensão das guildas de editores, que a ideia de direitos 

autorais passa a tomar forma. De início, vê-se que a proteção conferida aos produtos do 

intelecto era mais dirigida aos editores das obras, o que eventualmente motivou um choque 

com os autores. É o que explana Kostylo (2010, p. 30), sobre o surgimento de uma 

consciência autoral: “It was however  in the course of this struggle  that authors 

themselves  began to  consider  the nature of the rights they enjoyed  in their work, and so 

to express ideas about the author’s relationship with his work.”
8
. 

 

No  Brasil,  vários  diplomas  avulsos  trataram  indiretamente  e  inespecificamente  da 

proteção da propriedade intelecutal, como o Código Criminal de 1830 e a Lei de 11 de 

agosto de 1927, que criou os Cursos de Direito em Olinda e São Paulo (ASCENSÃO, 

1980, p. 3). Em termos constitucionais,  o reconhecimento  veio com a Carta de 1891, 

repetindo-se  nas constituições posteriores, à exceção da Constituição de 1937. 
 

No aspecto infraconstitucional, uma compilação só adveio com a promulgação da Lei 

nº 

5.988/73, da autoria ideológica do Prof. José Carlos Moreira Alves. Segundo Ascensão 

(1980, p. 5), “Ficou assim assegurada para o Brasil uma legislação unitária e moderna, 

embora não fosse preocupação do legislador regular exaustivamente a matéria do direito de 

autor.”. Esse diploma é de grande importância para a pesquisa ora desenvolvida, tendo em 

vista a inicial previsão legal de organização do Escritório Central de Arrecadação e 

Distribuição (ECAD) e do Conselho Nacional de Direito Autoral. 
 

Posteriormente, a legislação foi compilada e atualizada por meio da Lei nº 9.610/98, 

de 

19 de fevereiro de 1998, atual Lei de Direitos Autorais. A nova legislação trouxe 

parâmetros objetivos  à  proteção  dos  direitos  autorais,  e substituiu  a antiga  legislação,  

pulverizada  e esparsa.  Neste  diploma  normativo  também  ficou  consignada  a  

manutenção  de  um  único escritório central para a arrecadação e distribuição. 
 

Tendo em vista, portanto, as competências do referido escritório de arrecadação e 

distribuição, o presente trabalho tem por escopo analisar criticamente a atuação do mesmo, 

especialmente no tocante à taxação da rede hoteleira pelo uso de rádios e televisores em 

suas dependências. 
 

A metodologia utilizada envolve a análise doutrinária, documental e jurisprudencial do 

assunto, buscando, por fim, verificar se é devida ou não tal taxação nos modelos em que 

vem sendo praticada e como as cortes pátrias vêm se posicionando sobre a questão. 
 

7 
Desde o século XIII, os venezianos lideraram os esforços, dentro do continente europeu, em atrair 

especialistas de outros países, concedendo, aos imigrantes que trouxessem novas habilidades e técnicas à 

cidade, o monopólio na exploração daqueles direitos (tradução livre). 
8  

Em  meio a  este  embate os  próprios autores  passaram a levar  em consideração a natureza dos  

direitos 

provenientes de suas produções e a relação de suas ideias e o seus trabalhos (tradução livre).
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O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição e a taxação da rede hoteleira. 
 

Como dito alhures, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) é 

classificado  como uma sociedade civil de natureza privada e foi originariamente  

instituído pela Lei nº 5.988/73.  Contudo,  esta foi formalmente  revogada,  quando de sua 

atualização material pela atual Lei de Direitos Autorais, a Lei nº 9.610/98. 
 

Trata-se  de órgão  que  fundamenta-se  nas  prerrogativas  das associações  de 

diversos gêneros artísticos (intérpretes, compositores, produtores fonográficos, editores 

musicais etc.), visando a defender os direitos dos detentores de direitos autorais, a ele 

conveniados individualmente ou por meio de associações, fazendo cobranças pela utilização 

de suas propriedades  intelectuais.  O ECAD é, portanto, patrimônio  destes  associados,  

que, não só dirigem e administram o órgão, como também fixam preços e regras de 

cobrança, distribuição dos valores arrecadados  e todas as informações cadastrais 

pertinentes aos titulares, as suas obras e aos seus fonogramas. 
 

As competências  e abrangência  da atuação  do  ECAD  são  ressaltadas  por  

Leonardo 

Macedo Poli (2008, p. 47), que assevera: 
 

Por exigência legal, as associações mantêm um escritório central (ECAD) para 

a arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras 
musicais, lítero-musicais e fonogramas e da exibição de obras cinematográficas 

e audiovisuais que as incluam. Incluem-se aí a transmissão cinematográfica, 

radiofônica e televisiva, inclusive via cabom e a retransmissão radiofônica 

conematográfica e televisiva feitas por estabelecimentos comerciais como 

hotéis, motéis, bares, restaurantes, academias, etc. 
 

Dentre o vasto rol de direitos e pretensões albergadas por estas associações, em 

defesa de suas propriedades intelectuais, estão: o direito de inclusão ou sincronização
9  

- 

relativo à autorização para que determinada obra musical ou fonograma faça parte da 

trilha sonora de uma produção audiovisual ou peça teatral -; e o direito de execução 

pública
10  

– execução de obras musicais em locais de freqüência coletiva, ambos espécies do 

gênero direitos de distribuição (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2010, 

p. 26-27). 
 

Os segmentos empresariais da rede hoteleira, foco deste estudo, diante das pretensões 

legais do ECAD, também estariam obrigados a recolher as referidas cobranças pela 

utilização de trilhas  sonoras e transmissores,  como  rádios e televisões,  em suas áreas 

de frequência coletiva. O que se perfaz bastante razoável, uma vez que tais disposições são 

agradáveis ao público transeunte e podem assim, angariar clientes e benefícios ao 

estabelecimento. 
 
 
 

 
9 

O direito de inclusão ou de sincronização  é relativo à autorização de veiculação pública de obra musical 
ou fonograma que compõem trilha sonora de produção audiovisual ou peça teatral. Quando se trata de 
uso de obra musical executada ao vivo, a administração é da editora musical, enquanto nos casos de 
utilização de fonogramas,  a  administração  é  da  editora  e  da  gravadora.  Neste  tocante,  Cf.  
ESCRITÓRIO  CENTRAL DE ARRECADAÇÃO        E        DISTRIBUIÇÃO.        O        que        é        Direito        
Autoral?        Disponível        em: 
<http://www.ecad.org.br/viewcontroller/publico/conteudo.aspx?codigo=48>. Acesso em: 24 de julho de 
2013, às 10:20. 
10 

O direito de execução pública faz referência à execução de obras musicais em locais de freqüência 

coletiva, 
independentemente do meio ou do processo utilizado. Ou seja, transmissão, radiodifusão ou exibição 
cinematográfica, desde que expostos ao público, é considerada execução pública. É exercido pelas 
sociedades e titulares   representados   pelo   ECAD.   Neste   tocante,   Cf.   ESCRITÓRIO   CENTRAL   DE   
ARRECADAÇÃO   E DISTRIBUIÇÃO.               O               que               é               Direito              Autoral?               
Disponível               em: 

http://www.ecad.org.br/viewcontroller/publico/conteudo.aspx
http://www.ecad.org.br/viewcontroller/publico/conteudo.aspx
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2013, às 10:25.

http://www.ecad.org.br/viewcontroller/publico/conteudo.aspx
http://www.ecad.org.br/viewcontroller/publico/conteudo.aspx
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A atual Lei de Direitos Autorias (Lei 9.610/98), contudo, deixa muito a desejar, 

quando vem a definir o que consistiriam as áreas de frequência coletiva. Conforme se 

depreende do Art. 68, §3º, da Lei nº 9610/98, que versa sobre o tema: 
 

Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser 
utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, 
em representações e execuções públicas. 

 

§ 3º Consideram-se locais de freqüência coletiva os teatros, cinemas, salões de 
baile ou  concertos, boates,  bares,  clubes  ou  associações de qualquer 

natureza, lojas, estabelecimentos  comerciais  e  industriais,  estádios,  circos,  
feiras,  restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da 

administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de 
passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se 

representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas. 
 

Como ressalta-se acima, perfaz-se bastante justa a consideração de que hotéis são 

locais de frequência coletiva, uma vez que o público está livre para transitar, bem como 

as portas devem estar sempre abertas para receber novos clientes e a utilização  destes 

recursos, por tornar o ambiente mais agradável, gera benefícios ao empreendimento. 
 

A legislação omite-se, contudo, acerca das localidades do empreendimento que 

podem vir a ser consideradas áreas de frequência comum. Uma vez que os hóspedes, bem 

como os clientes em potencial, não têm e nem podem ter acesso a todas as áreas do 

empreendimento hoteleiro.   A  recepção,  os  salões  destinados   às  refeições  e  as  

áreas  de  lazer  podem definitivamente  ser  consideradas  áreas  de  frequência  comum,  

mas  não  há  o  retrocitado transitar de pessoas nos quartos do hotel, por exemplo. 
 

À bem da verdade, aquelas câmaras tornam-se, inquestionavelmente, as casas dos 

hóspedes, pelo tempo em que ali estiverem.  A propósito, não há hoje qualquer dúvida, 

na doutrina e na jurisprudência, quanto à inserção dos quartos de hotel no conceito 

jurídico de 

casa (Art. 5º, XI, da CF/88)
11

, entendida como asilo inviolável da intimidade individual. 
 

Nesse  sentido,  a Terceira  Câmara  de Direito  Civil do Tribunal  de  Justiça  de 

Santa 

Catarina emblematicamente já proferiu valiosas decisões sobre a questão trazida a lume: 
 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL 
CUMULADO COM PERDAS E DANOS. SONORIZAÇÃO AMBIENTAL. 
QUARTOS DE HOTEL. DIREITOS AUTORAIS. UNIDADE DE 
FREQUÊNCIA INDIVIDUAL E DE USO EXCLUSIVO DO HÓSPEDE. 
ARTIGO 23 DA LEI N. 
11.771/2008. CÔMODO QUE SE EQUIPARA AO VOCÁBULO "CASA". 
ARTIGO 150, § 4º, DO CÓDIGO PENAL. INVIOLABILIDADE. ARTIGO 5º, 
XI, 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 
DESPROVIDO. Os quartos de hotel que disponibilizam sonorização ambiental, 

como sinais de TV a cabo e rádios, não estão sujeitos à contribuição de 

direitos autorais, uma vez que, conforme preceitua o artigo 23 da Lei n. 

11.771/2008, são unidades de frequência individual e de uso exclusivo do 

hóspede. "Para os fins da proteção jurídica a que se refere o art. 5º, XI, da 

Constituição da República, o conceito normativo de 'casa' revela-se 

abrangente e, por  estender-se a qualquer aposento de habitação coletiva, desde 
que ocupado (CP, art. 150, § 4º, II), compreende, observada essa específica 

limitação espacial, os  quartos de hotel" (STF, RHC n. 90.376/RJ, rel. Min. 

Celso de Mello, j. em 3-4-2007). RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. ARTIGO 20, § 

4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE    DO    §    

3º    DO    MESMO    DIPLOMA    LEGAL. 
 
 

11 
Constituição Federal. Art. 5º, inciso XI: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo 

penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar 
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
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DESPROVIMENTO. (SANTA CATARINA, Tribunal de Justiça. Apelação cível 

nº 
301.408. Relator Fernando Carioni, 2010). 

 

O posicionamento  adotado  pelo  Tribunal  de Justiça  de  Santa  Catarina  é 

impecável, estando consoante com a interpretação mais escorreita do Art. 5º, XI, da CF/88. 

Entretanto, atualmente  é  minoritário  em  nossas  cortes.  É  inconteste  que  as  residências  

não  são,  de maneira nenhuma, dotadas deste viés público  refletido no animus legis da 

Lei de Direitos Autorais, ao delinear que pelos espaços de frequência comum dos hotéis 

devem ser cobrados os devidos direitos autorais. 
 

Mostra-se inconcebível,  até mesmo, imaginar como local de frequência coletiva 

uma residência. Pelo contrário, quanto a esta se faz necessário procedimento  formal de 

convite, mesmo que feito verbalmente, ao que se compartilha com terceiros a mais intima 

privacidade do lar. É o que explana Ives Gandra da Silva Martins (2010, p. 51): “A nossa 

casa é a nossa fortaleza, é onde vivemos e mantemos nossa privacidade e intimidade, 

onde não queremos que qualquer um entre. A Constituição nos garante isso. Ela diz: ‘a casa 

é asilo inviolável’. A expressão  ‘asilo’,  na  minha  opinião,  é bem  colocada  porque  a 

casa  é,  efetivamente,  um refúgio.”. O mesmo se aplica a um quarto de hotel, recanto onde 

a privacidade e a intimidade do hóspede devem ser garantidas. 
 

No tocante à vinculação de músicas ou fonogramas dentro das câmaras, não há que 

se falar,  portanto,  em execução  pública.  Sequer  há  que  se falar  em execução,  pois 

cabe ao hóspede  decidir  se  utilizará  dos  aparelhos  transmissores,  televisão  ou  rádio,  

ou  não.  Os centros administrativos do hotel não detêm, sobre isso, qualquer ingerência. Ou 

seja, como verificar o surgimento do fato gerador da contraprestação autoral? 
 

Simplesmente  não há como fazê-lo. Fosse o caso, ante o caráter genérico trazido 

pela lei, também poderiam ser consideradas áreas de frequência comum os espaços 

destinados às áreas  administrativas  do  hotel,  vez  que,  indubitavelmente,  também  

estariam  inseridas  no referido empreendimento. 
 

De fato, a própria ideia de fiscalizar e controlar o uso de tais meios de comunicação 

nos quartos   individuais   configuraria   uma   lesão   à   intimidade   e   privacidade   do   

hóspede, analogamente  a um processo  invasivo de vigilância em uma residência.  São 

situações que violam frontalmente a Carta de 1988. 
 

Ante a suposta falha legislativa, o Congresso Nacional já se movimenta no sentido de 

reforma, com o fito de esclareer e delimitar as pretensões e âmbitos de ingerência do 

ECAD, com  relação  a exibições  em  hospitais,  empresas  de transporte,  empresas  

hoteleiras,  entre outros. O Projeto de Lei nº 2.939/2011, de autoria do Deputado 

Ronaldo Benedet (PMDB- SC), encontra-se atualmente sujeito à apreciação do Plenário da 

Câmara dos Deputados
12

. 
 

Tal projeto visa a modificar os artigos 46 e 68, ambos da Lei de Direitos Autorais, 

com o fito de melhor  definir o que podem ser considerados  locais de frequência  

coletiva,  bem como,  a especificar  em  quais  locais  a transmissão  de fonogramas  não  

constitui  ofensa  a direitos autorais. 
 

Com a eventual transformação  do projeto em lei, por exemplo, serão isentos 

taxação pelo referido Escritório os estabelecimentos  hospitalares,  consultórios ou 

escritórios, dentro de   transportes   coletivos,   sejam   eles   terrestre,   marítimo,    fluvial   

ou   aéreo   e   nos 
 
 

 
12 

Informação disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=531320>. Acesso em: 06 de 
julho de 2013, às 11:35.

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao
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estabelecimentos hoteleiros, nas salas de espera e nas unidades de frequência individual e 

de uso exclusivo do hóspede. 
 

Ou seja, o Congresso Nacional busca fulminar dúvidas e controvérsias que envolvem 

os conceitos de locais de frequência comum ou coletiva. Em decorrência da atecnia do 

legislador de outrora,  a norma deverá ser reprograma,  para efetivamente  atender  aos 

anseios  sociais modernos. 
 

Contudo,   ainda   que  não   houvesse   deliberação   acerca   do  projeto   em  

comento, considerando  a legislação  atual,  bem  como  o  conceito  e a proteção  jurídica  

conferida  às residências,  não há qualquer possibilidade  de se sustentar que os quartos 

de hotel estejam inclusos na expressão legal “locais de frequência coletiva”. 
 

Frisa-se  aqui que não se está questionando,  de maneira  nenhuma,  a competência  

da sobredita Associação de fiscalizar e arrecadar as merecidas taxas pela utilização, em 

proteção aos  direitos  autorais  dos  proprietários  intelectuais  da  matéria,  mas  sim  os  

parâmetros utilizados para tanto, vez que a legislação diretora (Lei nº 9.610/98) aponta 

para a utilização dos trechos,  obras e fonogramas  musicais  em áreas de frequência  

coletiva.  A vagueza  da expressão não deve autorizar interpretações desproporcionais e 

desarrazoadas. 
 

Ademais, tal lacuna é devidamente subsidiada pelos ditames da Lei nº 11.771/08, que 

dispõe  sobre  a Política  Nacional  de  Turismo,  ao  definir  acertadamente  o  que podem  

ser considerados meios de hospedagem, conforme se verifica a seguir: 
 

Art. 23.    Consideram-se meios de hospedagem os empreendimentos ou 

estabelecimentos, independentemente de sua forma de constituição, destinados a 

prestar serviços de alojamento temporário, ofertados em unidades de freqüência 

individual e de uso exclusivo do hóspede, bem como outros serviços necessários 

aos usuários, denominados de serviços de hospedagem, mediante adoção de 

instrumento contratual, tácito ou expresso, e cobrança de diária. 
 

Ou seja, a diretriz política timoneira dos empreendimentos da rede hoteleira versa, 

em preclaros termos, que os quartos de hotel, enquanto alugados, são definitivamente 

unidades de frequência  individual,  o  que  não  causa  qualquer  surpresa,  pois,  como  já  

dito  acima,  é impossível visualizar o transitar de pessoas, típico de um local de frequência 

coletiva, em um quarto de hotel enquanto locado. 
 

Contudo, enquanto  este ideário  ainda caminha  em meio ao procedimento  

legislativo, decisões de diversos tribunais, em todo o País, convergem no sentido de que são 

devidos os direitos autorais pelas transmissões radiofônicas em estabelecimentos  

comerciais, e que tais cobranças devem estender-se, também, aos quartos de hotéis, 

restaurantes e estabelecimentos médicos. 
 

Já chegou a decidir o Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial nº 556.340-MG. 

Relator  Ministro  Carlos  Alberto  Menezes  de  Direito.  2004)  que “A Lei  nº 9.610/98  

não autoriza que a disponibilidade de aparelhos de rádio ou de televisão nos quartos de 

motéis e hotéis, lugares de freqüência coletiva, escape da incidência da Súmula nº 63 da 

Corte”. 
 

Em outro caso, a mesma Corte consignou, na ementa do acórdão, as seguintes razões 

jurídicas para justificar a possibilidade de cobrar a contribuição: 
 

A Segunda Secção deste Tribunal já decidiu serem devidos direitos autorais 
pela instalação  de  televisores  dentro  de  quartos  de  hotéis  ou  motéis  
(REsp  nº 
556.340/MG). - O que motivou esse julgamento foi o fato de que a Lei nº 
9.610/98 não considera mais relevante aferir lucro direto ou indireto pela 
exibição de obra, mas tão somente a circunstância de se ter promovido sua 
exibição pública em local de freqüência coletiva. - O mesmo raciocínio, 
portanto, deve ser estendido a restaurantes, já que nenhuma peculiaridade 
justificaria tratamento diferenciado para



 

ISSN-e: 2316-9982 

 

estas hipóteses. (...) (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 

nº- 
938.715-RJ. Relatora Ministra Nancy Andrighi, 2008). 

 

O Superior Tribunal de Justiça, sob orientação do voto da Ministra Nancy Andrighi, 

no voto  supramencionado,   decidiu   serem  devidos  os  direitos  autorais  pela  

instalação   de televisores dentro de quartos de hotéis ou motéis, desconsiderando a 

necessidade, ou potencialidade,  de auferir lucro direito ou indireto  pela exibição  de 

obra. Ou seja, basta a circunstância de promoção de sua exibição pública em local de 

freqüência coletiva, ignorando assim,  o  fato  do  televisor  ser  utilizado  ou  não  dentro  

dos  quartos.  Estende  ainda  o entendimento para quartos de clínicas de saúde ou hospitais: 
 

CIVIL.  DIREITOS  AUTORAIS.  SONORIZAÇÃO  DE  QUARTOS  DE 
HOSPITAL. COBRANÇA DEVIDA. LEI Nº 9.106/98. PRECEDENTES. 

AGRAVO REGIMENTAL. DIREITOS AUTORAIS.   1. A Segunda Seção 

deste Tribunal já decidiu serem devidos direitos autorais pela instalação de 

televisores dentro de quartos de hotéis ou motéis (REsp nº 556.340/MG, Rel. 

Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 11/10/2004). 2. Deve ser estendido 

para os quartos de clínicas de saúde ou hospitais o mesmo raciocínio 

desenvolvido para a cobrança de direitos autorais de transmissões em quartos de 

hotéis ou motéis. Precedentes. 3. Estando o acórdão recorrido em conformidade 

com a jurisprudência deste Tribunal Superior, fica o recurso especial obstado 

pela incidência da Súmula 83 do STJ.4. Agravo regimental a que se nega 
provimento. 

 

(1061962 MT 2008/0128376-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 
Data de Julgamento: 23/08/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: 
DJe 
31/08/2011) 

 

O entendimento  dos Tribunais Superiores é pacifico  em afirmar  que são devidos 

os direitos autorais sob aparelhos televisores e radiodifusores localizados em quartos de 

hotéis, motéis,  clínicas  de  saúde  e  hospitais,  considerando-os  como  se  unidades  de  

freqüência coletiva fossem, indo de encontro às nóveis pretensões legislativas. 
 

Com o advento da nova legislação e sua efetiva vigência, certamente, tais parâmetro 

hão de ser revistos em nossos tribunais, pois, conforme sobredito, poucos são as cortes 

judiciais que reconhecem a impossibilidade de taxação destes quartos localizados em 

estabelecimentos da  rede  hoteleira.  A  própria  exegese  da  nova  legislação  será  

suficiente  para  suprir  a insustentável classificação destes aposentos como unidade de 

frequência coletiva, o que desrespeita os ditames constitucionais. 
 

Considerações finais 
 

Conforme  se  depreende  do  presente  artigo,  há  uma  preclara  dissonância  entre  a 

legislação   atual   e   os   posicionamentos   aventados   por   tribunais   em   todo   o   país.   

A jurisprudência converge em afirmar que dos quartos de hotéis e motéis devem ser 

cobrados direitos  autorais,  enquanto  fazem  parte de uma macroestrutura  considerada  de 

frequência coletiva. Contudo, tais posicionamentos refletem, à bem da verdade, uma 

superficialidade  e uma espécie  de  medo  da imersão  e real  valoração  deste direito,  uma 

vez que,  conforme sobredito, a cobrança só é devida quando a utilização for pública, em 

ambientes de frequência comum. 
 

Reflete  uma  espécie  de  engessamento  do  posicionamento  jurisprudencial, 

principalmente nas instâncias superiores, quando posto em contraposição às pretensões 

legislativas. No empreendimento  hoteleiro há radiodifusores em áreas comuns (corredores 

e salões coletivos)  e áreas particulares  (quartos e salas administrativas),  contudo, nestes  

não deve haver cobrança, uma vez que não guardam este viés comunitário, enquanto 

naqueles a cobrança  pode  ser  feita  pelo  Escritório   Central  de  Arrecadação   e  

Distribuição,   caso configurada a reprodução pública dos fonogramas protegidos. Além 

do que não é razoável
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que seja feita a cobrança de uma taxa, sem que seja sequer comprovado a existência de 

seu fato  gerador.  Neste  tocante,  é preciso  se  afastar  de uma  aplicação  acrítica  da 

legislação, devendo o aplicador adentrar nos fins e valores buscados pela lei, sob pena 

de deturpar a devida aplicação da mesma. 
 

O Poder Legislativo, por sua vez, já se movimenta no sentido de uma readequação. O 

Projeto de Lei nº 2.939/2011 especifica acertadamente quais locais podem ser considerados 

de frequência  coletiva  e  dirime  dúvidas  sobre  a  constituição,  ou  não,  de  ofensa  a  

direitos autorais.  Entretanto,  ainda  se  encontra  sujeito  à  apreciação  do  Plenário  da  

Câmara  dos Deputados, razão pela qual a controvérsia tem espaço para uma indevida 

perpetuação. 
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ENTRE EL SISTEMA NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS POLÍTICAS 

CULTURALES DEL ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Naudiney de Castro Gonçalves
1
 

 

Resumo 

 

Este trabalho apresenta as informações obtidas durante a consultoria que permitiu 

a realização de reuniões com os municípios das regiões do Rio Doce, Central e Sul do 

Estado de Minas Gerais ao longo do ano de 2012. Tais reuniões tinham como objetivo a 

discussão a respeito da estruturação dos respectivos planos municipais de cultura, as 

principais dificuldades para a implantação de um novo modelo de gestão para a cultura 

e o que seria necessário para que os municípios aderissem ao Sistema Nacional de 

Cultura. 

Participaram destes encontros os secretários e suas equipes, agentes culturais, 

conselheiros e em algumas ocasiões os prefeitos. Os encontros aconteceram em 

Câmaras Municipais, Universidades, Secretarias de Cultura e sedes de Associações 

Microrregionais, tendo como participantes desde chefes do executivo até grupos 

tradicionais locais interessados em compreender como as suas vidas poderiam ser 

influenciadas a partir de novas escolhas políticas.  

Partindo de um modelo de sistema adotado pelo Ministério da Cultura buscamos 

identificar quais elementos os municípios já dispunham e quais ainda precisavam ser 

criados para que pudessem exercer o acordo de cooperação federativa a ser firmado com 

o Governo Federal. A maioria dos municípios analisados possuía um órgão gestor para 

a cultura, mesmo que este também fosse responsável por outras áreas, como educação, 

esporte ou lazer. O grande desafio para os que fizeram a adesão ao sistema federativo 

será a elaboração de um plano de trabalho que assegure a criação do plano municipal de 

cultura em um prazo de até dois anos.  

Palavras Chave: Sistema Nacional de Cultura. Políticas Culturais. Direitos Culturais. 

 

Resumen 

Este trabajo presenta la información obtenida durante la consulta que permitió 

celebrar reuniones con los municipios del Río Doce, Centro y Sur de Minas Gerais 

durante el año 2012. Estas reuniones tenían como objetivo la discusión de la estructura 

de los respectivos planes municipales de cultura, las principales dificultades para la 

implementación de un nuevo modelo de gestión de la cultura y lo que sería necesario 

para los municipios que se adhieran al Sistema Nacional de La Cultura. 

En estas reuniones los secretarios y sus equipos, agentes culturales, asesores y, a 

veces los prefectos. Las reuniones se celebraron en los Consejos Municipales, 

                                                 
1
 Mestre em História pela Universidade Federal de Minas Gerais. Especialista em Patrimônio pelo 

Programa de Especialização em Patrimônio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 



 

ISSN-e: 2316-9982 

Universidades, Departamentos de Cultura y de la sede de las asociaciones de micro-

regionales, y los participantes de los ejecutivos principales a los grupos tradicionales de 

la zona interesados en la comprensión de cómo sus vidas podrían ser influenciados por 

nuevas opciones políticas. 

A partir de un modelo de sistema adoptado por el Ministerio de Cultura se busca 

identificar los elementos de los municipios que ya tenían y lo que aún no se habían 

creado para que pudieran ejercer acuerdo de cooperación federal que se firmará con el 

Gobierno Federal. La mayoría de los municipios analizados tuvieron una agencia de 

gestión de la cultura, aunque también fue responsable de otras áreas como la educación, 

el deporte y el ocio. El reto para los que han hecho la adhesión al sistema federal será el 

desarrollo de un plan de trabajo que garantice la creación de la cultura municipal en un 

período de dos años. 

Palabras-clave: Sistema Nacional de La Cultura. Políticas Culturales. Derechos 

Culturales. 

 

 

1. Introdução 

 

A partir do momento em que se discutem formas para melhorar o acesso à cultura, 

inicia-se uma busca por elementos que viabilizem uma proximidade com a população. 

A apropriação desses elementos reflete as políticas adotadas e quais conceitos se têm 

interesse em representar. Perceber o mosaico cultural ao nosso redor é estar atento aos 

bens que fazem referência e agregam identidade à memória dos diferentes grupos que 

formam a nossa sociedade, sejam esses bens artísticos, históricos, arqueológicos ou 

etnográficos. 

Durante a realização da consultoria para o Sistema Nacional de Cultura (SNC) 

buscamos estreitar a comunicação entre o órgão federal da cultura (Representação 

Regional do Ministério da Cultura em Minas Gerais) e a Secretaria de Cultura do 

Estado de Minas Gerais para compreendermos as dificuldades enfrentadas pelo Governo 

do Estado em integrar o sistema federativo. Pudemos perceber que a Secretaria de 

Cultura do Estado já possui uma boa estrutura administrativa, com uma Coordenação 

Estadual que busca englobar a gestão do setor cultural e conta com um importante 

instrumento de gestão, o Fundo Estadual de Cultura. Criado pela Lei Estadual nº 15.975 

de 2006 o Fundo Estadual tem por objetivo repassar recursos para projetos culturais que 

concorrem nas modalidades “Liberação de Recursos Não Reembolsáveis” e 

“Financiamento Reembolsável”. É importante ressaltar que a integração do Governo 

Estadual ao Sistema Nacional não irá acarretar em prejuízo na distribuição de recursos 

para projetos na área da cultura, pelo contrário, é um recurso a mais a ser acessado pelos 

municípios, oriundo do Fundo Nacional da Cultura.  

Atualmente a Secretaria de Estado da Cultura sinaliza para a adesão ao Sistema 

Nacional de Cultura. Após discussões que envolveram as duas esferas de governo 

chegou-se ao entendimento que juntas, a política federal, através do SNC, e a política 

estadual podem contribuir para o desenvolvimento das políticas municipais de cultura 

nos municípios mineiros. Como resultado das reuniões entre a gestão da Secretaria 

Estadual de Cultura e a consultoria UNESCO/Ministério da Cultura ficou definido que 

os municípios que optarem pela adesão ao Sistema Nacional terão um único Conselho 

Municipal de Patrimônio e Política Cultural.  
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2. A gestão estadual da cultura 

 

A Secretaria de Estado da Cultura foi criada em 1983, durante o governo de 

Tancredo Neves, tendo sido estruturada pela Lei 12.221, de 1º de julho de 1996, e 

regulamentada pelo Decreto nº 39.641, de 15 de junho de 1998. 

O primeiro registro da criação de um órgão público cuja função englobasse a 

gestão do setor cultural data de 1963, com a criação da Secretaria de Estado do Trabalho 

e Cultura Popular, durante o governo José Magalhães Pinto (1961-1963). Em 1967, a 

gestão cultural voltou a ser competência da Secretaria de Estado da Educação, através 

da criação do Conselho Estadual da Cultura. Criado pelo então governador Israel 

Pinheiro (1966-1971), tratava-se de um órgão colegiado, normativo e consultivo, 

responsável pelas deliberações para o setor. Em 1969, o governador Aureliano Chaves 

(1975-1978) reuniu todos os programas estaduais voltados para a cultura na 

Coordenadoria Estadual da Cultura. 

O Sistema Estadual de Cultura de Minas Gerais é constituído em sua 

Administração por: 

 

 

Imagem 1. Gráfico representativo do Sistema Estadual de Cultura. 

Fonte: http://www.cultura.mg.gov.br/institucional/sistema-estadual-de-cultura. 
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2.1. Fundo Estadual de Cultura 

 

O Fundo Estadual de Cultura foi criado pela Lei Estadual 15.975 de 2006 com o 

objetivo de repassar recursos para projetos culturais. Para concorrer aos recursos do 

Fundo, os projetos devem concorrer em duas modalidades: a) Liberação de Recursos 

Não Reembolsáveis e b) Financiamento Reembolsável. 

 De acordo com a Secretaria de Cultura do Estado, na modalidade “Liberação de 

Recursos Não Reembolsáveis”, o dinheiro é repassado diretamente à entidade 

proponente do projeto, por meio de patrocínio, não havendo necessidade de devolvê-lo 

ao Poder Público. Podem se inscrever nessa modalidade entidades públicas ou entidades 

de direito privado sem fins lucrativos. Na categoria “Financiamento Reembolsável”, a 

entidade receberá os recursos por meio de financiamento do Banco de Desenvolvimento 

de Minas Gerais (BDMG), sendo que o valor recebido deverá ser devolvido aos cofres 

do banco de acordo com as regras e juros estabelecidos. Nessa modalidade, podem 

participar entidades de direito privado, com ou sem fins lucrativos. 

Para concorrer, as entidades precisam ter pelo menos um ano de existência legal, 

atuação cultural devidamente comprovada e serem diretamente responsáveis pela 

promoção e execução do projeto inscrito. A seguir a legislação que regulamenta as 

ações do Fundo Estadual de Cultura: 

- LEI Nº 15.975/2006. A Lei nº 15.975, que foi sancionada em 12 de janeiro de 

2006, dispõe sobre a criação do Fundo Estadual de Cultura - FEC e outras providências. 

- LEI Nº 19.088/2010. A Lei nº 19.088, que foi sancionada em 22 de julho de 

2010, altera a Lei nº 15.975/2006. 

- DECRETO Nº 44.341/2006. O Decreto nº 44.341, de 28 de junho de 2006, 

regulamenta o Fundo Estadual da Cultura – FEC, nos termos da Lei nº 15.975/2006. 

Nele são detalhados os procedimentos e regras para as modalidades liberação de 

recursos não reembolsáveis e financiamento reembolsável. 

- EDITAL DO FUNDO ESTADUAL DE CULTURA 2012. O Edital, publicado 

anualmente pela Secretaria de Estado de Cultura, estabelece as condições e o prazo para 

apresentação de projetos ao Fundo Estadual de Cultura - FEC. 

 

2.2.Superintendência de Interiorização  

 

 No intuito de descentralizar a política de cultura no Estado, foram criados em 

2011 núcleos de interiorização com o objetivo de atender as Secretarias Municipais de 

Cultura das microrregiões, firmarem parcerias com o Governo Estadual para a 

realização de mapeamentos culturais, oferecerem apoio técnico aos gestores municipais 

e divulgar cursos e ações realizadas pela Secretaria Estadual de Cultura na região. 

 De acordo com a Secretaria, para atender as dez macro-regiões de Minas Gerais 

foram criados cinco núcleos de interiorização.  

Até 2014, outros cinco núcleos serão implementados. Já estão em funcionamento 

os núcleos das macrorregiões Central, com sede em São João Del-Rei; Triângulo 

Mineiro, com sede em Uberlândia; Região Sul, com sede em Pouso Alegre; Rio Doce, 

com sede em Governador Valadares; e Vale do Jequitinhonha e Mucuri, com sede em 

Araçuaí. Até a implementação dos outros cinco núcleos de interiorização, cada um dos 
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cinco núcleos em funcionamento será responsável pelo atendimento de duas 

macrorregiões, sendo elas: 

 

SÃO JOÃO DEL-REI Macrorregiões Central e Noroeste de Minas 

GOVERNADOR VALADARES Macrorregiões Rio Doce e Zona da Mata 

POUSO ALEGRE  Macrorregiões Sul e Centro Oeste de Minas 

UBERLÂNDIA Macrorregiões do Triângulo e Alto Paranaíba 

ARAÇUAÍ  Macrorregiões do Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas 

Tabela 1 – Núcleos de Interiorização em MG 

 

 

 

2.3.O Patrimônio Cultural no Estado de Minas Gerais 

 

A criação da Lei n.º 12.040 de 28 de dezembro de 1995 representou um marco 

legal na preservação do patrimônio histórico e artístico de Minas Gerais. A legislação 

em questão levou em consideração o que determina a Constituição Federal a respeito do 

Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. A Lei Federal 

determina que 75% do ICMS dos Estados devem ser repassados aos municípios de 

acordo com o volume de arrecadação e que 25% devem ser repassados conforme a 

regulamentação dada por Lei Estadual. 

O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – 

IEPHA recebeu a incumbência de elaborar e programar os critérios de repasse de 

recursos do ICMS para os municípios. Visando uma melhor distribuição foi criada uma 

tabela de pontuação que leva em consideração os seguintes pontos: 

 

Política Cultural Local (PCL) Lei Municipal de Proteção do Patrimônio 

Cultural 

Lei de Criação do Conselho Municipal do 

Patrimônio Cultural (Deverá possuir 

regimento interno e apresentar atas das 

reuniões) 

Departamento de Patrimônio Cultural ou 

órgão afim. 

Educação Patrimonial Elaboração de Projeto de Educação 

Patrimonial 

Realização do Projeto. 

Tombamento Dossiês e laudos técnicos nas Categorias: 
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  Núcleo Histórico, 

 Conjunto Arquitetônico e Paisagístico, 

 Bens Imóveis, 

 Bens Móveis. 

 Bens Tombados em Nível Federal e 

Estadual 

 Bens Tombados em Nível Municipal. 

Ações de Proteção Investimentos em Bens e Manifestações 

Culturais Atuação do Departamento de 

Patrimônio Cultural ou órgão afim. 

Tabela 2- Critérios de repasse dos recursos para os municípios 

Fonte: http://www.iepha.mg.gov.br 

 

Como reflexo dessa política de cultura do Estado é possível observar uma 

mobilização dos municípios no intuito de garantir o repasse dos recursos oriundos do 

“ICMS Cultural”. Dados da Fundação João Pinheiro, relativos ao ano de 2010, 

demonstram que dos 853 municípios que compõem o Estado de Minas Gerais, 587 

possuem conselhos de patrimônio. Este é um dado importante, levando-se em 

consideração que 612 municípios ainda não possuem uma secretaria de cultura 

exclusiva, ainda de acordo com dados da Fundação João Pinheiro. Esses números 

refletem uma preocupação dos municípios mineiros em adequar-se às exigências do 

IEPHA, criando os conselhos de patrimônio e buscando alcançar o máximo de 

pontuação dentro dos critérios estabelecidos pela legislação estadual. Contudo, é 

necessário cautela na análise simplesmente quantitativa destes índices, já que os 

números não refletem necessariamente uma atuação eficiente das políticas de cultura 

nos municípios. 

Neste contexto percebemos a dimensão da responsabilidade dos entes municipais 

em legislar e executar no âmbito da política cultural. Francisco Humberto Cunha Filho 

analisa em seu livro intitulado “Federalismo Cultural e Sistema Nacional de Cultura: 

contribuição ao debate” a integração municipal ao Sistema Nacional de Cultura e 

demonstra que: 

Não se pode perder de vista que a integração dos municípios ao 

Sistema deve facilitar o cumprimento de suas obrigações culturais, mas não 

os exime das responsabilidades constitucionalmente atribuídas. 

Institucionaliza-se, de fato, uma grande parceria, que exige a comprovação 

de condições materiais permanentes para o desenvolvimento das atividades a 

ela relacionadas. É neste sentido que se pensa na necessidade da criação dos 

fundos municipais de cultura, como garantia de que cada um terá efetiva 

condição de cumprir sua parte no grande pacto cultural. (CUNHA FILHO, 

2010.p.85) 

 

  

3. O Fórum de Políticas Culturais de Minas Gerais 

 

O Fórum de Políticas Culturais de Minas Gerais foi criado em 2011 com o intuito 

de ser um espaço para discussão e promoção de políticas públicas para a cultura. Com a 

iniciativa de articulação de parceiros da sociedade civil e dos poderes públicos federal, 
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estadual e municipal, o Fórum atualmente congrega o Ministério da Cultura, por meio 

da Representação Regional MG e Funarte MG; Secretaria de Estado de Cultura de 

Minas Gerais; Comissão de Cultura da ALMG; Fundação Municipal de Cultura; 

Associação Mineira dos Municípios; Arcelor Mittal; SEBRAE-MG; SESC-MG; 

Universidade Federal de Minas Gerais e Observatório da Diversidade Cultural. 

A iniciativa do Fórum apresenta-se como uma oportunidade para o debate e 

divulgação das propostas do Sistema Nacional de Cultura e será fundamental para uma 

articulação eficiente no processo de interlocução entre os municípios de Minas Gerais e 

o Ministério da Cultura. Após as primeiras audiências públicas e oficinas realizadas de 

acordo com a programação do Fórum de Políticas Culturais de Minas Gerais foi 

possível avaliar a capacidade de mobilização dos encontros e planejar outras formas de 

levar informações referentes ao SNC às diferentes regiões do estado. A iniciativa de 

levar o Fórum para o interior é imprescindível no momento em que a Secretaria de 

Cultura do Estado avalia a adesão ao Sistema Nacional. 

Como definição do papel dos governos estaduais no Brasil no campo da política 

cultural, Humberto Cunha apresenta que: 

 

A sistemática estadual da cultura, na prática, seria encetada a partir 

da delegação de competência dos municípios; apoio à criação de legislação 

local; criação de banco de projetos culturais; constantes atividades de 

aproximações com os financiadores e apoios técnicos. Caso não haja a 

efetiva integração – porque uma integração sistêmica depende da vontade da 

União e dos municípios -, mesmo assim a Secretaria da Cultura deve se 

instrumentalizar para maximizar a utilização de sua legislação e das outras 

legislações existentes, favorecedoras da cultura. (CUNHA FILHO, 2010. p. 

38-39)  

 

De acordo com a Assembléia Legislativa de Minas Gerais, o Estado conta com 66 

microrregiões e 39 associações microrregionais. Dos 853 municípios, 80% possuem 

menos de 20.000 habitantes e em torno de 60% menos de 10.000 habitantes. De acordo 

com a tabela apresentada abaixo, em uma década (1990 a 2000) foram criados 130 

municípios. Esses números indicam que a melhor forma de os municípios menores 

conseguirem visibilidade e recursos de diferentes programas é em um formato em que 

possam discutir e buscar diferentes meios para o desenvolvimento regional. Para as 

políticas de cultura, as associações podem representar um importante espaço para o 

intercâmbio e promoção das ações nos diferentes níveis de governo.  

O Fórum é um aliado na consolidação do trabalho de institucionalização da 

cultura, mas para além dele é importante considerar a capacidade de mobilização e 

interação dos municípios-pólos com os municípios vizinhos. Com 80% dos municípios 

mineiros contando com menos de 20.000 habitantes, levamos em conta as associações 

de municípios como uma forma de organização que compartilha diferentes políticas 

públicas. Para as políticas de cultura essas organizações podem consolidar encontros 

para a discussão e adesão ao SNC e são uma forma eficiente de congregar um maior 

número de municípios. 
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Imagem 2 – Crescimento populacional dos municípios em MG 

Fonte: CEDEPLAR/UFMG 

 

 

4. Conclusão 

 

Devido a uma carência de informações relativas ao processo de constituição dos 

respectivos Planos de Cultura, a maioria dos municípios do Estado de Minas Gerais 

ainda não contempla o modelo proposto pelo Sistema Nacional de Cultura. Por conta da 

política estadual adotada com o programa ICMS cultural houve uma grande 

mobilização dos municípios mineiros para a criação de conselhos municipais do 

patrimônio e os respectivos fundos municipais para receberem os recursos oriundos de 

renúncia fiscal. É essa estrutura mínima que pode viabilizar uma mudança efetiva nas 

gestões municipais com o compromisso de elaboração dos planos de cultura. Os 

maiores desafios são a readequação dos conselhos, onde muitos não são paritários nem 

deliberativos e a criação de uma Lei Geral da Cultura, onde estariam contemplados além 

dos conselhos, o fundo municipal de cultura e toda estrutura que compõe o Sistema 

Municipal de Cultura. 

O quadro que se apresenta atualmente demonstra a incipiência da definição de 

responsabilidades dentro de um sistema de cultura que pretende abranger os níveis 

federal, estadual e municipal. Contudo, a gestão compartilhada proposta pelo Governo 

Federal ainda pode ser o grande diferencial em relação à integração e a concretização 

das políticas voltadas para a cultura. 

As ações políticas no campo da cultura no Brasil não devem se resumir ao 

discurso da construção do caráter nacional, mas sim, se expandir para uma viabilização 

de formas que possibilitem ao público ter acesso a suas realidades, aproximando-os e 

proporcionando novas leituras tanto do passado quanto do presente, além de 

desenvolver uma sensibilidade crítica para o reconhecimento e construção dos valores 

que os cercam. É compreensível que qualquer ação que tenha como objetivo a 
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sistematização de uma política para a cultura só é possível e duradoura com a 

capacidade do público de se apropriar e se identificar com essa política que pode ser 

interpretado enquanto parte de suas vidas.  
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Resumo 

 

O objetivo desta pesquisa é compartilhar experiências com os professores na implementação 

de   fórum   para   atualizações   sobre   ética   jurídica,   conteúdo   obrigatório   nas   matrizes 

curriculares, com o uso de cortes realidade social (em sentido lato), úteis para a construção do 

conhecimento. Em um sentido amplo, o trabalho visa um contexto genérico da realidade da 

educação na perspectiva da EAD geral e específica na Universidade de Fortaleza. Finalmente, 

a importância desta questão é muito persistente, uma vez que a arte pode ser usada em várias 

formas metodológicas, visando implantar uma interação entre os alunos com o conteúdo 

programático. Além disso, facilita a compreensão do assunto abordado e abre a curiosidade do 

aluno  para  elementos  culturais,  favorecendo,  além  de  um  aprendizado  jurídico,  uma 

percepção artística do mundo científico, o qual se ocupa e investe em parte de sua vida. Por 

outro lado, a técnica adotada favorece ao ambiente virtual de aprendizagem mais integração, 

tendo em vista que a discussão passa a abordar não só assuntos eminentemente técnicos do 

conteúdo, mas aborda também uma interdisciplinaridade cultural, perpassando pela música, 

poesia, prosa, filmes, textos jornalísticos etc. Isto tem repercussão pedagógica na medida em 

que possibilita ao aluno maior interesse pelo estudo. Tal técnica aqui apresentada mostra-se 

dinâmica e rentável à luz da realidade social. 
 

Palavras-chave: Arte. Instrumento. Processo. Educação. Direito. 
 

Introdução 
 

A busca pela formação profissional tem cada vez mais crescido no cenário mundial. 

Inúmeras Instituições de Ensino Superior (IES) instalaram-se no país com vistas a satisfazer 

as necessidades da exigência do consumo pelo saber. 
 

Em  vistas  a proporcionar um  melhor acesso  e  facilitá-lo  a um  número  maior de 

pessoas, as IES, contextualizando-se na sistemática dos ambientes virtuais, implantaram 

núcleos de educação a distância, fazendo com que os interessados em alavancar a profissão 
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de Fortaleza (Unifor). Mestrando em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Advogado e professor 
universitário.



 

 

 
 

 
escolhida pudessem se especializar cada vez mais. 

 
Nesse contexto, os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) precisam, a cada dia, 

estarem munidos de instrumentos capazes de favorecer o aprendizado com a maior otimização 

possível. 
 

Revela-se, portanto, salutar a presente pesquisa acerca das estratégias que foram 

tomadas na disciplina de deontologia jurídica que, conforme linhas a seguir, somaram 

importantes resultados no aprendizado dos discentes. 
 

A metodologia  utilizada  no  presente  estudo  caracteriza-se  quanto  aos  resultados: 

aplicada, segundo a abordagem: quantitativa e qualitativa, quanto aos objetivos: exploratória. 

bibliográfica e descritiva, qualitativa, por meio de estudo de caso, apoiado em análises 

quantitativas. 
 

Relata-se uma experiência a fim de que seja compartilhada com a comunidade docente 

no intuito de aprimorá-la e compartilhar informações que trilhem para o aperfeiçoamento da 

técnica.  Destina-se  aos  professores  de  disciplinas  jurídicas  em  EAD  para  utilização  de 

recursos didáticos e pedagógicos para o desenvolvimento do conhecimento pelos discentes. 
 

Enfocar-se-á na disciplina de Deontologia Jurídica, em EAD, no âmbito do curso de 

direito da Universidade de Fortaleza (Unifor), mostrando-se pertinente, uma vez que o recurso 

artístico é bastante rico em informações transdisciplinares que auxiliam na compreensão do 

conteúdo. 
 
1. A educação a distância e os seus novos contextos educacionais 

 

A educação do ensino superior vem passando por transformações consideráveis no 

cenário mundial com vistas a se adaptar à realidade e a dinâmica que o mercado se porta 

atualmente. 
 

Essas modificações visam favorecer a qualidade do ensino com métodos inovadores e 

instrumentos que otimizam o tempo dos usuários diante das dificuldades que a globalização 

impõe ao homem. 
 

Nesse contexto, a educação em EAD rende importantes e positivos frutos que se 

adequam  de forma revolucionária às  novas  necessidades  sociais.  Por isso,  mais  que um 

saudosismo representa essa realidade, pois a responsabilidade em estruturar o conhecimento 

em um sistema fechado e, ao mesmo tempo, aberto não é atividade simples a ser desenvolvida 

pelo corpo docente. 
 

Revela-se, assim, por demais importante que a sistemática da educação a distância 

mostre-se  abalizada  de  meios  capazes  de  propiciar  a  produção  do  conhecimento  com 

qualidade e direcionada às exigências que o mercado impõe. Tornar os ambientes virtuais de 

aprendizagem mais interessantes aos discentes é o bom caminho para o sucesso dessa tarefa. 
 

1.1 Breves considerações da educação em EAD na perspectiva da Universidade de Fortaleza 
 

Em 2003, surgiu o Núcleo de Educação a Distância (NEAD), voltado para cursos 

internos na Universidade de Fortaleza (Unifor). Percebendo que a experiência poderia render 

novos frutos, implantou-se, em 2005, na graduação, a referida metodologia, iniciando, no 

segundo semestre de 2006, a disciplina de deontologia jurídica, ambas estruturada na matriz



 

 

 
 

 
curricular do curso de direito. 

 
A educação a distância se caracteriza na Unifor em condições semipresenciais, na 

medida em que são realizados, em regra, três encontros entre alunos, professores orientadores 

e tutores, em que são expostas determinadas instruções sobre os trabalhos a serem 

desenvolvidos durante o semestre, além da exposição do conteúdo ora estudado, 

especificamente em determinados itens os quais foram objeto de discussão nos fóruns virtuais 

e que persistem dúvidas pontuais. 
 

Por outro lado, as avaliações parciais e finais são obrigatoriamente realizadas 

presencialmente pelo aluno matriculado na disciplina com a devida apresentação do 

documento  de  identificação.  Há,  também,  avaliações  na  modalidade  de  trabalhos  e 

participação em fóruns virtuais, em que são atribuídas pontuações a serem somadas com a 

nota da prova para finalizar a apuração da média. 
 

Os fóruns, como ferramenta do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 

subdividem-se em espaços destinados à discussão do conteúdo da disciplina por unidades, 

além daqueles usados para subsidiar a dinâmica do ensino que auxiliam na prestação de 

informações e apoio didático aos alunos. 
 

Ferramentas como web aulas e chats incrementam, também, o AVA como forma tornar 

o universo de aprendizagem mais criativo, favorecendo a comunicabilidade no intuito de 

efetivar a educação na perspectiva da criação do conhecimento. 
 

No primeiro semestre de 2012, foi criado, no ambiente virtual, o fórum de atualidades 

que, conforme análise no item específico, obteve resultados que foram de salutar importância 

para a construção do conhecimento dos discentes. 
 

A  experiência  foi  construída  a  partir  do  curso  de  bacharelado  em  Direito  na 

modalidade a distancia na Unifor e destina-se a aparelhar os ambientes virtuais de 

aprendizagem com métodos didáticos capazes de favorecer a produção do conhecimento do 

ensino superior com a realidade social. 
 

A ideia foi lançada para cerca de 300 (trezentos alunos), distribuídos na disciplina de 

deontologia jurídica e desenvolveu-se via internet com foco na interação do conteúdo jurídico 

da disciplina e aspectos do contexto social. Tudo isso porque entendemos que a produção de 

algo inovador na área do conhecimento ora estudado precisa ser antecedida do entendimento 

da realidade social que nos circunda. 
 

No ambiente virtual de aprendizagem, o aluno estuda o conteúdo relacionando-o com 

músicas, poesias, sonetos e filmes que o auxiliam na compreensão da disciplina e desenvolve 

a reflexão crítica. 
 
1.2 Da educação instrucional à educação reflexiva 

 
O novo  contexto socioeconômico  está  sendo  marcado  pelas  novas  tecnologias  de 

informação, dentre elas o uso do computador, da televisão, cinema entre outros. Ocorre que a 

simples  incorporação  do  computador  na  educação  não  retira  seu  caráter  meramente 

instrutório. Então como passaríamos de uma educação de transmissão para uma educação de 

reflexão? De fato, a educação a distância possibilita a ampliação dos meios que proporcionam 

uma reflexão mais profunda sobre o conteúdo educacional construído, mas, para isso, suas 

ferramentas devem ser utilizadas de forma correta.



 

 

 
 

 
Por isso, a utilização de jornais, televisão e cinema devem possibilitar a incorporação 

de referências multidirecionais. Na verdade se busca muito mais do que a mera recepção de 

conteúdo e sim um aprendizado operativo e interativo. O professor, principalmente aquele 

inserido na educação a distância, deve procurar construir o conhecimento com o aluno e não 

simplesmente para o aluno como informa Paulo Freire: 
 

A tendência, então, do educador-educando como dos educandos-educadores é 

estabelecerem uma forma autêntica de pensar e atuar. Pensar-se a si mesmos e ao 

mundo, simultaneamente, sem dicotomizar este pensar da ação. A educação 

problematizadora se faz, assim, um esforço permanente através do qual os homens 

vão percebendo, criticamente, como estão sendo no mundo com que e em que se 

acham (FREIRE, 1983, p.82). 

 

A internet, de fato, possibilita o reconhecimento de contextos culturais, educacionais e 

políticos os mais variados possíveis. E mais do que isso, possibilita a interlocução entre seus 

frequentadores.  Dai se conclui que o  ambiente virtual de educação pode ser um  espaço 

democrático de aprendizagem se forem utilizados meios eficientes para tanto, dentre eles o 

que propormos aqui nesta pesquisa: o fórum de atualidades jurídicas. 
 

O papel do educador se perfaz na disponibilização de múltiplas ferramentas para a 

construção contínua e dual do conhecimento e não simplesmente na transmissão do conteúdo. 

Na modalidade de educação online a interatividade é uma das ferramentas mais importantes 

para a participação e intervenção do aluno. 
 

Nesse sentido, as co-criações ampliam as trocas de informações, possibilitando os 

alunos de intervirem no processo de aprendizado, podendo, inclusive, propor temas novos de 

discussão. Para tanto, a criação do fórum de atualidades foi de suma importância já que os 

alunos seriam livres para buscarem temas correlacionados ao conteúdo programático. 
 

Desta forma, a metarreflexão deve ser tida como o vetor que organiza a formação 

permanente das competências do educando (ver NEVADO; CARVALHO; MENEZES, 2009, 

p.86). O fluxo intenso de informações possibilita o enriquecimento da capacidade de 

aprendizado e de construção social. Quando o aluno pode propor, acompanhar e reconstruir o 

conteúdo ele passa de mero receptor para sujeito do processo educacional. Assim, o educando 

centraliza suas competências, constrói seus argumentos e potencializa seus saberes na prática. 
 

Por isso, o professor-tutor deve estimular e investir nos meios de comunicação que 

auxiliam no processo pedagógico. Na verdade, deve seduzir seus alunos através de imagens, 

sons e movimentos, procurando levá-los ao caminho que tanto desejam: a formação 

(GONZALEZ, 2005, p.79). Entretanto, este caminho não deve ser percorrido de forma 

solitária, mas sim numa ação conjunta educador-educando. 
 

A ação e o conhecimento devem ser estimulados em conjunto, pois as condições do 

meio no qual o aluno se insere podem promover mudanças sociais através de recursos 

disponibilizados ou criados no processo de formação educacional. Afinal, conhecer o contexto 

social, político e econômico no qual está inserido pode ser uma alavanca para transformações 

práticas educacionais e sociais. 
 

As condições do meio em que nos inserimos freiam ou promovem o espirito para 

mudanças e disponibilizam ou restringem recursos humanos e materiais para usa 

realização. Conhecer o entorno socioantropológico no qual se insere a escola e a 

comunidade é fato desencadEADor de transformações. Como podemos propor algo 

inovador se desconhecemos quem spa os sujeitos e quais são suas condições de



 

 

 
 

 
existência? (NEVADO; CARVALHO; MENEZES, 2009, p.86). 

 

As construções de arquiteturas pedagógicas devem buscar trabalhar a educação como 

arte. Ou seja, a construção do conhecimento deve permear as vivências humanas, bem como 

suas ações interativas, buscando promover uma reflexão do educando sobre os fatos e objetos 

que estão a sua volta.  Para tanto, a criação de um fórum interativo onde o aluno pode 

participar como construtor do conhecimento através da utilização de novas ferramentas como 

músicas, internet, filmes e notícias, tornou-se prioridade na educação a distância. 

Apresentamos então, o fórum de atualidades jurídicas no contexto educacional dos alunos do 

curso de direito como instrumento de construção interativa do conhecimento. 
 
2. O fórum de atualidades jurídicas 

 

Conforme vimos acima, o fórum é uma das ferramentas tradicionais, que apesar de 

assíncronas permitem a constante interação entre discentes e docentes, sendo essa ferramenta 

a mais utilizada nas disciplinas em análise. Nesse sentido, e partindo de uma perspectiva de 

inovação, buscamos agregar novas técnicas pedagógicas, o que além de dar uma nova 

roupagem a ferramenta, teve como implemento a concretização de uma pedagogia 

construtivista e interdisciplinar. 
 

Assim nasceu o que batizamos de fórum de atualidades. Tratou-se de um fórum extra, 

além dos tradicionalmente utilizados para avaliar os alunos das disciplinas em EAD. 
 
2.1 Finalidade 

 
A  criação  do  referido  fórum  teve  três  bases  de  sustentação  como  seus  pilares 

principais: i) estimular a participação diária dos discentes, com a finalidade de efetivação de 

um aprendizado construtivista, sendo eles os principais atores do conhecimento; ii) 

proporcionar uma atualização constante, tendo em vista a contínua, diária e crescente variação 

do ordenamento jurídico e, iii) possibilitar um contato interdisciplinar e humanístico através 

da inserção da arte no cotidiano dos conhecimentos jurídicos. 
 

Através desses pilares buscamos oportunizar aos alunos a construção de um 

conhecimento  sólido,  bem  como  uma  humanização  profissional  através  do  estímulo  ao 

contato com a arte em suas mais variadas facetas, compreendendo que é possível a relação 

entre o Direito e as demais áreas do saber. Por meio dessa visão multidisciplinar, buscamos 

incentivar aos discentes na produção do próprio conhecimento, através da participação e 

reflexão contínua. 
 
2.2. As ferramentas utilizadas 

 
Para possibilitar a efetivação dos objetivos pretendidos utilizamos alguns recursos 

especiais dentro do fórum. 
 

Inicialmente tentamos incentivá-los através da curiosidade, relacionando notícias de 

grande   repercussão,   bem   como   notícias   sobre   as   recentes   alterações   legislativas   e 

modificações nos posicionamentos jurisprudenciais. Deste modo, destacamos a utilização de 

notícias, tanto do ponto de vista social, como jurídico, como uma das ferramentas utilizadas 

para tentar incitar o desejo de participação dos alunos. 
 

Após alcançarmos esse objetivo, passamos a utilizar outras ferramentas que nos 

possibilitassem aprimorar os resultados concretizados, bem como alcançar os demais. Assim,



 

 

 
 

 
passamos a utilizar um “direito criativo”, através da correlação entre o direito e a arte. Para 

tanto nos valemos de poesias, letras de músicas e filmes. Essa utilização interdisciplinar teve 

como intuito a inserção de base de formação humanística, o que seria aperfeiçoado com a 

necessidade de reflexão crítica, conforme vimos acima. Defendendo a utilização da arte para 

uma nova concepção do direito Ana Valeska Maia assevera: 
 

Tal como o artista, colhe elementos em sua forma bruta, dedica técnica, vivências de 

mundo e sensibilidade na transformação de um procedimento estabelecido. Desta 

forma nasce a obra de arte. O direito também pode e deve ser artístico. A 

possibilidade de subversão das regras do jogo existe, nada é imutável, basta abrir os 

olhos para novas interpretações (MAIA, 2008, p.66). 

 

Além  das  ferramentas  acima mencionadas  também  nos  valemos  dos instrumentos 

fornecidos pela rede mundial de computadores, isto é, vídeos, sites, e-mails e torpedos, as 

quais contribuíram para uma maior interatividade das ideias, possibilitando a prática constante 

de reflexão dos alunos. 
 

Assim como os jornais, as revistas, o rádio, o telefone, a TV, os filmes e os DVDs 

são produtos de uma cultura e geram cultura e sociabilidade em seu entorno, a 

internet como um artefato cultural tem gerado a cibercultura, produto de uma relação 

de trocas entre a sociedade, a cultura e as novas tecnologias de base microeletrônica 

graças à convergência das telecomunicações com a informática (GOMEZ, 2010, 

p.16). 

 

Não podemos nos esquecer de que a internet é hoje um elemento indissociável para a 

formação de uma cultura globalizada, tendo papel de destaque em vários áreas, seja na seara 

acadêmica, profissional ou apenas recreativa, devendo, assim, ser utilizada para possibilitar a 

construção de um conhecimento reflexivo, sólido e humanístico, características essas que 

devem permear a formação de um bom profissional da área jurídica, encarregado de efetivar a 

justiça. 
 
2.3 Estudo qualitativo 

 
Sob  uma  perspectiva  qualitativa  podemos  perceber  que  o  fórum  de  atualidades 

alcançou os objetivos pretendidos, acima delineados, em especial, uma participação voluntária 

dos alunos, tornando-os os principais agentes de construção do conhecimento, através de uma 

abordagem  humanística  e  reflexiva,  o  que  se  deu  através  da  mescla  entre  informações 

relevante sobre direito, cultura e arte. Insta destacar, como já fizemos em trabalho anterior, 

que a internet pode e deve ser utilizada como meio facilitador e difusor de uma nova 

pedagogia, pois: 
 

O antigo modelo educacional, a pedagogia mnemônica, onde o ensino era apenas 

uma forma de repasse de informações, vem sendo deixado de lado, e as novas 

formas pedagógicas que incentivam a autoavaliação, conhecimento interdisciplinar e 

integração entre professor e aluno por meio de debates e outras formas de discussão 

do conteúdo vem ganhando importância nos campos acadêmicos e sendo aplicada 

com maior frequência, proporcionando um aprendizado mais valorável e  sólido 

frente ao antigo modelo de ensino (MARTINS; EUFRÁSIO, 2008, on line). 

 

Por outro lado, além de superar a pedagogia bancária, as inovações pedagógicas 

proporcionadas pela utilização de um fórum com uma nova proposta de discussão, afastando- 

se  um  pouco  das  temáticas  meramente  teóricas. A contribuição  do  próprio  discente  na 

formação contínua destaca-se como fator positivo na utilização dos fóruns de atualidades.



 

 

 
 

 
Corroborando com esta ideia, de serem os alunos os próprios sujeitos formadores do 

conhecimento, temos o fato de que o fórum de atualidades era opcional, não trazendo nenhum 

bônus quantitativo ao aluno que participasse, salvo, é claro, o aprendizado. Por outro lado, 

apesar de não ser formalmente utilizado como método de avaliação do aluno, sem dúvidas nos 

auxilou nesta tarefa, uma vez que a proximidade da relação entre professor-aluno nos 

possibilitou uma visão geral do nível da turma e o conhecimento dos discentes mais 

participativos e interessados. 
 

Além disso, o fórum minorou o distanciamento inerente às disciplinas em EAD, 

distanciamento este visto como fator negativo nas disciplinas a distância, proporcionando uma 

troca de informação menos formal do que àquelas do cotidiano de fóruns de conteúdo. 
 
Considerações finais 

 

Levando  em  consideração  o  contexto  quantitativo  e  qualitativo  utilizado  nesta 

pesquisa podemos concluir que a ferramenta ora criada – fórum de atualidades jurídicas – foi 

de extrema valia na construção do conhecimento pelo próprio aluno em EAD nas disciplinas 

mencionadas. De fato, a interligação do mundo jurídico com as demais ferramentas modernas 

de  educação  como  a  internet  e  a  arte  se  apresentaram  como  instrumentos  sedutores  no 

caminho educacional. 
 

Os  alunos  passaram  de  mero  receptores  do  conhecimento  para sujeitos  ativos  do 

processo de aprendizagem quando procuraram e postaram conteúdos atuais sobre a disciplina, 

sendo livres para propor novos temas e discussões. O interesse pela matéria cresceu de forma 

satisfatória já que os discentes se viam como construtores da própria disciplina. A interligação 

do  conteúdo  com  matérias  atuais  permitiu  ao  aluno  o  conhecimento  global  acerca  da 

disciplina, mostrando-o que a ciência jurídica está para além das legislações copiladas. 
 

Por fim, acredita-se ter alcançado o objetivo desta pesquisa, máxime no que se refere 

ao relato de experiência que pode ser importante para outros docentes no que tange à adoção 

de elementos artísticos na formação do ensino superior do curso de Direito. A técnica é por 

demais persistente e pode ser usada de várias formas metodológicas, visando repassar o 

conteúdo programático de forma holística. Além disso, facilita a compreensão do assunto 

abordado e abre a curiosidade do aluno para elementos culturais, favorecendo, além de um 

aprendizado jurídico, uma percepção artística do mundo científico, o qual se ocupa e investe 

em parte de sua vida. Por outro lado, a técnica adotada favorece ao ambiente virtual de 

aprendizagem  mais  integração,  tendo  em  vista  que  a  discussão  passa  a  abordar  não  só 

assuntos eminentemente técnicos do conteúdo, mas aborda também uma interdisciplinaridade 

cultural, perpassando pela música, poesia, prosa, filmes, textos jornalísticos etc. Isto tem 

repercussão pedagógica na medida em que possibilita ao aluno maior interesse pelo estudo. 

Tal técnica aqui apresentada mostra-se dinâmica e rentável à luz da realidade social. 
 

Provoca-se, na verdade, uma revolução do conhecimento científico nessa perspectiva 

de interdisciplinaridade aplicada à técnica de ensino jurídico como forma de alargar os 

conhecimentos dos alunos bem como seu raio de percepção. 
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PLANO ESTADUAL DA CULTURA. 

HISTÓRICO. DESCRIÇÃO. ANÁLISE. 

CONCLUSÃO 

RELATÓRIO 

1. O Plano Estadual da Cultura é um documento de alta relevância estratégica para o 

Ceará. Surge na esteira do Sistema Nacional de Cultura, que veio a ser positivado na Lei 

Magna, com a Emenda Constitucional nº 71, de 29 de novembro de 2012, após mais de 

uma década de debates. A referida Emenda acresce o art. 216-A à Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988. Prevê que as ações culturais devem ser levadas 

de forma conjunta, pactuada “entre os entes da Federação e a sociedade”. Segundo o 

texto do próprio Plano Estadual de Cultura, o primeiro Estado a aderir ao Sistema 

Nacional de Cultura - SNC foi o Ceará, dando início ao processo em 2003 e “Fortaleza 

foi a primeira capital do Brasil a assinar o protocolo de adesão ao SNC em março de 

2005”. Cumpre lembrar que a Secretária de Cultura do Estado, em 2003, era a Doutora 

Cláudia Leitão e que, em 2005, ainda não havia Secretaria de Cultura do Município, 

instituição esta que veio a ser criada em Fortaleza em 2007-2008. Em 2005, a Fundação 

de Cultura, Esporte e Turismo da Cidade - Funcet estava sob a gestão do Senhor 

Alexandre Almeida Barbalho. Esse histórico demonstra que o Sistema Nacional de 

Cultura vem sendo construído desde mais de uma década antes de sua 

constitucionalização. 

2. O Plano Estadual de Cultura atual (o primeiro foi do triênio 2003-2006) vem sendo 

trabalhado desde 2012 e baseia-se sobre quatro eixos: 

 Eixo 1 – Diversidade, Educação e Acessibilidade; 

 Eixo 2 – Patrimônio, Memória e Cidadania; 



 

 Eixo 3 – Gestão e Institucionalidade da Cultura e 

 Eixo 4 – Economia da Cultura 

Respeitando a estrutura do Plano, passa-se à análise jurídica, seguindo os quatro eixos 

acima. É o necessário relatar. Em seguida, exara-se o opinativo. 

 

ANÁLISE JURÍDICA 

3. O primeiro eixo “Diversidade, Educação e Acessibilidade” objetiva, em suas 

palavras: “fortalecer a identidade do povo cearense e democratizar o acesso de todos à 

diversidade e à pluralidade da cultura”. Neste tópico, faz-se menção a categorias 

diversas desde afrodescendentes; indígenas; comunidades LGBT – Lésbicas, Gays, 

Bissexuais e Transgêneros; estudantes; além do que chamam de “diversidade etária e de 

saúde mental”. Tem por diretriz primeira “Garantir a diversidade étnica, artística e 

cultural do estado”. Essa expressão não é precisa, porque não se pode garantir a 

diversidade, o máximo que se pode fazer é protegê-la. Outro conceito impreciso aparece 

no item 1.4.3., trata-se de “Literatura Popular Cearense”. É necessário esclarecer a 

acepção de popular. Será o que o povo gosta? Cordel? Que o povo fez? Fácil de ler? 

Que vende muito? Paulo Coelho vende mais que Rubem Fonseca... 

4. O segundo eixo “Patrimônio, Memória e Cidadania” cuida do chamado Patrimônio 

Histórico-Cultural. Merece elogio a intenção de fomento a programas de manutenção e 

restauro de imóveis tombados (tópico 2.2.5), bem como o reforço ao cuidado com os 

arquivos (2.4.1) e à educação patrimonial (2.3.3). Isso pode ser resumido nos termos do 

item 2.4.3: “Criar programas que viabilizem o financiamento para a conservação e 

preservação do patrimônio edificado, documental e museológico do Estado.” Carece de 

maior atenção a parte que se refere a consulta popular para tombamentos (2.3.7). Os 

conselhos já existem para isso. A agilidade e o saber fundamentado são essenciais para 

a efetivação do direito à memória. Obrigar a propositura de uma lei não parece a melhor 

estratégia; 

5. O terceiro “Gestão e Institucionalidade da Cultura” engloba o incremento da 

produção cultural. Talvez seja um dos mais polêmicos, em seu item 3.2 tem por 

estratégia: “Promover e ampliar as políticas de editais contemplando as diferentes 



 

linguagens e os grupos tradicionais, afrodescendentes, indígenas, ciganos, LGBT’s, 

entre outros, valorizando as vocações locais.” Este tópico apresenta uma estapafúrdia 

mistura de categorias. A política cultural tem desprezado os critérios artísticos e de 

qualidade. Ela tem um olhar indiferente à excelência. Suas balizas são estranhas à arte e 

à cultura. Bem melhor estariam numa pasta de inclusão social, de minorias, de direitos 

humanos... É verdade que se deve priorizar sempre os direitos humanos; sem esquecer 

que o direito à arte, à cultura também é um direito humano com guarida constitucional, 

um direito fundamental. A arte não pode ser resumida a um meio, ela também é um fim, 

ainda que este fim seja um processo. É estranho que todo o Plano Estadual de Cultura, 

em momento algum, mencione preparar as pessoas num viés cosmopolita e de 

qualidade. Os critérios são baseados em origem local, grupo étnico ou orientação 

sexual. Em momento algum, fala-se da obra em si, que se destaca do seu autor e pouco 

lhe importa sua cor ou orientação sexual. Quem vai cuidar do direito fundamental à Arte 

e à Cultura em si? Um Plano de Cultura deve debruçar-se sobre isto. É preocupante que 

não seja assim. Se não se faz nesse documento, onde se fará? Qual será o espaço para 

estas demandas? Paternalismo sói enfraquecer potenciais. Uma atitude louvável como a 

de defender e incluir vítimas de exclusão social e de preconceito não tem o condão de 

mudar os critérios da qualidade artística, são assuntos diferentes. 

6. O quarto “Economia da Cultura” pretende incluir a produção cultural no 

desenvolvimento econômico, in verbis: “a cultura assume papel central na promoção do 

turismo, na inclusão social e na valorização da identidade”. Uma de suas diretrizes é 

estimular “empreendimentos criativos”. O conceito “Economia Criativa” permeia este 

tópico. A Economia Criativa tem desviado, dentro da legalidade, verbas da Arte e da 

Cultura, para o que chamam de “modelos de sucesso”. Há poucos anos, num Encontro 

Internacional de Economia Criativa, nesta Capital, a representante para Cultura das 

Nações Unidas disse que o Brasil deveria exportar seus “modelos de sucesso: Carnaval, 

novelas e futebol”. Verba para a Ivete Sangalo e não para um grupo de dança 

contemporânea, nada popular. 

 

CONCLUSÃO 

7. O presente parecer sugere que se inclua um tópico no qual esteja vetado ao Governo 

do Estado patrocinar evento ou atividade cultural sem antes a apresentação da 



 

documentação comprobatória do respeito aos direitos de autor, por exemplo, um filme 

não pode ser rodado sobre determinado romance, sem a juntada da cessão de direitos 

autorais ou sem a autorização do(a) autor(a) ou de sua família. 

8. Entende-se que falta ao Plano a enriquecedora abertura a outras culturas. Em face 

disto, sugere-se como antídoto a implantação de residências artísticas, intercâmbios 

internacionais, artistas daqui em outros países e destes países aqui. Arte não tem 

fronteiras, não se pode pretender dizer o que ela deve ser. Arte é ou não é – e é 

impossível de definir, é inefável. Uma linha isolacionista parece querer disfarçar 

insegurança, como se ser cosmopolita embotasse a admiração pela terra natal. O 

fechamento provinciano asfixia, que os horizontes se ampliem sem preconceitos.  

9. Ao longo de todo o documento em comento, há várias referências a etnias e minorias. 

Mas, de todas minorias, a que, pela natureza do Plano, não poderia ser esquecida, foi a 

mais preterida: a dos artistas, estes profissionais que sobrevivem num mercado 

incipiente e precisam de muito apoio, até que se possa formar uma sociedade com 

capacidade de apreciação e de aquisição de Arte. Eles precisam expor em outras 

cidades, precisam de catálogos, de distribuição de livros, de material, de palcos, de um 

público culto, educado, porque até o olhar se educa. Por um existência hígida da Arte 

em nosso meio é o bem pelo qual lutamos, concordando, discordando, debatendo, mas, 

acreditando que dá para fazer melhor, para crescer como indivíduo e como povo. 

10. É o parecer, ora submetido à douta apreciação superior. 

 

Fortaleza, 14 de maio de 2013 

 

 

Carolina Maria Campos de Saboya 

Presidenta da Comissão de Direitos Culturais da Ordem dos Advogados do Brasil 
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Resumo: O trabalho analisa o filme Umberto D (1952) do cineasta Vittorio De Sica, como 

uma obra clássica do neorrealismo italiano. O filme denuncia a condição de pauperização 

vivida pelos velhos na Itália após Segunda Guerra Mundial. A mobilização por reajuste nas 

aposentadorias é a porta de entrada para a discussão da velhice, a qual é particularizada na 

vida do protagonista. A análise associa velhice à aposentadoria, à solidão e ao direito, bem 

como demarca claramente que o mundo do trabalho é destinado aos jovens e o do não-

trabalho aos velhos, desnudando a lógica do capitalismo. Naquele momento histórico, a 

concepção de velhice ainda estava vinculada à exclusão. A aproximação conceitual entre 

velhice e direito é pertinente porque o filme estampa a utilização, pelo Estado autoritário, de 

violência para sufocar, o que seria considerado legítimo em um Estado democrático e de 

direito. O protagonista, com reduzidos proventos, luta desesperadamente para não ser 

despejado, pois caso contrário seu destino é o asilo. O estudo também assinala as 

comparações com o sistema de aposentadoria no Brasil, cujo debate se produz com cientistas 

sociais brasileiros como Guita Grin Debert, Ecléa Bosi, Neusa Maria Mendes de Gusmão, 

Júlio Assis Simões entre outros. 

Palavras-chave: Cinema. Neorrealismo Italiano. Velhice. Aposentadoria. Direito. 

 

Resumen: El trabajo analiza la película Umberto D (1952) dirigida por el cineasta Vittorio De 

Sica, como una obra clásica del neorrealismo italiano. La pelicula denuncia la condición 

socio-histórica de empobrecimiento sufrido por los ancianos en Italia después de la Segunda 

Guerra Mundial. La movilización de ajuste en la jubilación es la puerta de entrada a la 

discusión de la vejez, que se particulariza en la vida del protagonista. El análisis es asociado 

con jubilación, la vejez, la soledad y el derecho, y delimita que el mundo del trabajo es para 

los jóvenes y no trabajo a los viejos, poniendo al descubierto la lógica del capitalismo. En ese 

momento histórico, el concepto de vejez se asociaba aún a la exclusión social. El enfoque 

conceptual de la vejez y el derecho es relevante debido a que la película expone el uso por el 

Estado autoritario de la violencia para sofocar, que se considera legítimo en un Estado 

democrático de derecho. El protagonista, con una reducción de pensión, lucha para no 

desahuciarse, porque de lo contrario su destino es el asilo. El estudio también señala a las 

comparaciones con el sistema de jubilación en Brasil, cuya discusión se produce con los 
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científicos sociales brasileños Guita Grin Debert, Ecléa Bosi, Neusa Maria Mendes de 

Gusmão, Júlio Assis Simões y otros. 

Palabras clave: Cine. Neorrealismo Italiano Vejez. Jubilación. Derecho. 

 

 

 

 

Introdução 

 

A proposta deste artigo é debater a condição vivida pelos idosos no mundo ocidental 

moderno enfocando, principalmente, se os proventos das aposentadorias são suficientes para a 

satisfação das necessidades básicas. 

O tema velhice tem sido recorrentemente abordado nas mais diversas formas de 

expressão artística e no cinema não é diferente. Muitas películas foram lançadas discutindo a 

relação da velhice com solidão, morte, enfermidade, abandono, sexualidade, amor, amizade, 

memórias, trabalho, direito etc. Assim, destacam-se alguns filmes como: A balada de 

Narayama (Japão, 1983), A cruz dos anos (EUA, 1937), Alguém tem que ceder (EUA, 2003), 

As confissões de Schimidt (EUA, 2002), Cocoon (EUA, 1985) Conduzindo Miss Daisy (EUA, 

1989), Copacabana (Brasil, 2001), Elsa e Fred (Espanha e Argentina, 2005), Morangos 

Silvestres (Suécia, 1957), Parente é serpente (Itália, 1992), Viver (Japão, 1952) e muitos 

outros. 

A escolha do filme Umberto D de Vittório de Sica justifica-se pelo fato de ser 

representativo na temática elegida para análise, isto é, a relação entre os recursos recebidos 

dos proventos e a vida dos velhos, cuja marca estética é o neorrealismo italiano. 

O mundo acadêmico brasileiro produziu diversos trabalhos tendo a velhice como foco. 

Para observar a multiplicidade de obras, basta pesquisar
2
 na Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações do Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil, que serão encontrados 364 

trabalhos defendidos nas universidades brasileiras sobre o assunto. Entretanto, nenhum 

analisou o filme de De Sica discutindo a condição de sobrevivência do protagonista. Há que 

se destacar no universo editorial brasileiro alguns livros que tratam sobre a temática, como 

Cinema, velhice e cultura organizado por Gusmão (2005), A reinvenção da velhice de Derbert 

(2004), Velhice ou terceira idade? organizado  por Barros (2000),  Envelhecimento e imagem 

de Peixoto (2000) além do grande tratado de Beauvoir (1990) intitulado A velhice, os quais 

constituem-se como fontes para o diálogo que será estabelecido ao longo deste trabalho. 

Para muitos, o cinema é identificado como uma nova forma de elaboração artística, a 

qual foi prefigurada desde as pinturas rupestres até as obras de grandes mestres da pintura, 

mas cuja efetivação só foi possível quando a ciência e a tecnologia forneceram as condições 

de viabilidade técnica, o que só ocorreu em plena época industrial (BENJAMIN, 1994). 

Assim, o cinema surge como uma obra de arte própria da revolução burguesa, que teve na 

produção em série hollywoodiana a expressão máxima. 

A problematização que norteia este trabalho baseia-se nas seguintes questões: como a 

dupla De Sica, cineasta, e Cesare Zavattini, roteirista, concebem a noção de velhice? Qual a 
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relação estabelecida entre velhice e aposentadoria, bem como velhice e direito? 

Metodologicamente, o trabalho trilhará pela análise sócio-histórica que, no caso do 

cinema, implica que os filmes são produzidos em um contexto sócio-histórico, não estando 

assim isolados dos setores da sociedade que os produziu. Portanto, no cinema a sociedade não 

é revelada nua e crua, mas encenada, ou seja, como descrevem Vanoye e Goliot-Lété: 

O filme opera escolhas, organiza elementos entre si, decupa no real e no imaginário, 

constrói um mundo possível que mantém relações complexas com o mundo real: 

pode ser em parte seu reflexo, mas também pode ser sua recusa (ocultando aspectos 

importantes do mundo real, idealizando, ampliando certos defeitos, propondo um 

contramundo, etc.). Reflexo ou recusa, o filme constitui um ponto de vista sobre 

este ou aquele aspecto do mundo que lhe é contemporâneo (Grifos das autoras, 

1994, p.5). 

Portanto, a análise sobe velhice está circunscrita ao filme e a discussão teórica 

fundamentou-se em estudiosos das ciências sociais e filosofia como Gusmão (2005), Derbert 

(2004), Simões (2000) e Beauvoir (1990). 

 

O filme 

 

O filme inicia com um plano de conjunto
3
 em que uma passeata de velhos se mistura 

com os carros e bondes. Os créditos da película são anunciados, bem como uma homenagem 

do cineasta ao seu pai. Os manifestantes aproximam-se da câmera com cartazes que 

denunciam a condição de abandono vivida por eles, como: “aumentem as aposentadorias”, 

“justiça para os aposentados”, “somos os párias da nação”, “os velhos também necessitam 

comer” e “trabalhamos a vida toda”. Ao longo da manifestação todos proferem a palavra de 

ordem – aumento.  

Quando os anciãos chegam ao Ministério do Trabalho, querendo uma audiência com o 

ministro, são recebidos por um representante que ressalta a não legitimidade do movimento, 

visto que não tinham autorização para realizá-lo. Os velhos argumentam que o modo como 

são tratados é vergonhoso, pois são contribuintes. O protesto é disperso pela polícia, como se 

os aposentados fossem bandidos, pois lançam os carros sobre os manifestantes.  

Na dispersão, os idosos fogem em todas as direções. Um dos manifestantes é Umberto 

Domenico (Carlo Battisti), que conduz o seu cão vira-lata Filke. No refúgio, o protagonista 

dialoga com outros aposentados. Um chama os organizadores do movimento de canalhas e 

patifes, pois não haviam obtido a autorização. Umberto pondera que com vinte por cento de 

aumento, em um ano, ele conseguiria pagar todas as suas dívidas. Os outros interlocutores, em 

tom de superioridade, pontuam que não têm dívidas.  

Após a retirada da polícia, Umberto caminha com outro aposentado identificado como 

Orazio Valenti, ressaltando a sua condição de não ter nenhum parente que possa ajudá-lo, 

visto que recebe 18 mil liras de proventos, tendo que pagar por um quarto de pensão 10 mil e 

a proprietária aumentou para 15 mil liras. Umberto oferece um relógio por cinco mil, mas o 

companheiro de caminhada rejeita a oferta, pois informa que tem um muito bom. Quando 

chegam à frente de um luxuoso condomínio de apartamentos, o velho se despede de Umberto, 

indicando que reside ali. De fato, estava mentindo, pois quando o protagonista olha para trás 

percebe que o velho caminha na direção oposta. 
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Umberto dirige-se a um restaurante popular onde se alimentam aposentados, mendigos 

e operários da construção civil. O relógio volta a ser ofertado, agora para um mendigo, que 

paga três mil liras com um monte de notas de pequeno valor. 

De volta à pensão em que mora há vinte anos, Umberto depara-se com o seu quarto 

ocupado, pois a dona da residência alugara por mil liras para encontros amorosos. O idoso 

protesta, mas a proprietária esnoba pontuando que ele será despejado no final do mês. Ele vai 

para a cozinha e dialoga com a jovem empregada Maria (Maria-Pia Casilio), que narra sobre 

sua gravidez, mas desconhece a paternidade, pois está saindo com dois soldados, que servem 

no quartel localizado em frente à pensão. Maria informa que os amantes já saíram do quarto. 

Umberto deita-se com febre, decorrente de uma amidalite. O velho solicita que a empregada 

leve as três mil liras para Antonia (Lina Gennari), a proprietária, como parte da amortização 

da dívida, proposta que é recusada.  

O velho aposentado, em um processo de desfazimento de seus poucos bens, sai no meio 

da noite até uma banca de compra e venda de livros usados. Lá oferece dois livros por quatro 

mil liras, mas termina vendendo por duas mil. Voltando à pensão, Umberto, novamente, pede 

a Maria para levar as cinco mil liras obtidas com a venda do relógio e dos livros para a sua 

senhoria, com a promessa de pagar o restante quando receber os seus proventos. Mais uma 

vez, ela rejeita a proposta. Umberto lamenta para Maria, que para pagar as quinze mil liras 

terá que passar um mês sem se alimentar. O velho muda de assunto e indaga à serviçal se ela 

fez a lição, ponderando que muitas coisas acontecem por não saber gramática e muitos se 

aproveitam dos ignorantes. A dona da pensão é uma cantora de ópera amadora, que recebe em 

sua casa alguns amigos para ouvirem música, desenvolvendo uma prática de pequeno 

burguês. 

Umberto buscando livrar-se de suas despesas diárias com alimentação e se aproveitando 

de seu estado febril, telefona para um hospital beneficente, a fim de obter internação. No 

hospital, o médico identifica que o problema é bastante simples, ordena passar iodo nas 

amídalas e que seja liberado no outro dia. Entretanto, o seu vizinho de leito (Memmo 

Carotenuto), um malandro, o ensina a receber favores da freira (Elena Rea), desde que solicite 

um rosário e participe das rezas. Maria o visita, informando que Filke está no pátio com um 

de seus namorados. Ele tenta acenar para o cão, mas este não percebe. Umberto declara a 

Maria que pagará a dívida de sua patroa, mas de forma nenhuma irá para um asilo. 

No dia seguinte, Umberto recebeu alta hospitalar. Porém, ao voltar para a pensão, ele a 

encontra em reforma e seu quarto está uma bagunça. Pergunta a Maria pelo Filke. A 

empregada informa que a patroa abriu a porta e o cão foi para as ruas. Umberto inicia uma 

longa busca pelo seu cachorro, que havia sido capturado. Quando chega ao local onde 

aprisionam os animais, o velho se angustia ao ver os métodos utilizados para matar os cães 

que não foram reclamados pelos donos. Depois de buscas nas jaulas, nos registros, 

finalmente, Filke é encontrado. O velho paga a taxa de 450 liras e obtém a soltura do animal 

de estimação. 

Ao voltar para a pensão tem uma discussão com a proprietária, que exige o pagamento 

da dívida. O idoso argumenta que sempre pagou suas contas, bem como invoca a existência 

de leis, além de ter laborado por trinta anos no Ministério do Trabalho. 

Na rua, Umberto encontra-se com dois amigos, com os quais noticia as suas 

dificuldades financeiras, mas ambos fogem da possibilidade de auxílio não solicitada. Qual 

seria a solução? O protagonista observa como um mendigo ganha dinheiro e ensaia como 

deve proceder ao estender a mão. Um transeunte passa neste momento e ao vê-lo de mão 

estendida puxa uma esmola, mas Umberto vira a mão. Outra alternativa, seria utilizar as 



 

5 

 

habilidades do cão. Ele coloca o chapéu na boca do cachorro e fica escondido, porém passa 

um conhecido e o idoso explica que o animal gosta de brincar. A dignidade resiste. 

Mais uma vez retorna para a pensão. O quarto está todo empoeirado e após a reforma 

dará lugar a uma sala. Maria oferta um pedaço de bolo. Umberto, cansado, vencido e 

desencantado, decide por fim a sua vida. Ele dar algumas recomendações a Maria e presenteia 

alguns de seus poucos pertences. O velho despede-se da amiga e sai com o cachorro e a mala. 

Tenta deixar o cão com um casal imundo, mas desiste ao se dar conta que o destino de Filke 

seria o abandono. Então, vai para um parque, onde muitas crianças brincam e oferta o animal 

para a menina Daniela, mas é dissuadida pela babá. O que resta então? Morrer levando 

consigo o cão, porém ante o barulho do trem o animal se desvencilha dos braços do dono. 

Umberto assustado não morre.  

 

Vittorio De Sica, Cesare Zavattini e a estética do Neorrealismo Italiano 

 

Vittorio De Sica, juntamente com Roberto Rossellini e Luchino Visconti são apontados 

como a “trindade” do neorrealismo italiano (FABRIS, 1996). Quanto aos outros cineastas que 

integraram este movimento cinematográfico não há unanimidade. Entretanto, nomes como 

Giuseppe De Santis, Pietro Germi, Alberto Lattuada entre outros podem ser acrescidos à lista 

do neorrealismo italiano. 

O neorrealismo italiano é muito controverso. Alguns entendem que não se constituiu em 

escola estética ou técnica cinematográfica, outros apontam para um movimento fragmentário 

e outros para um otimismo revolucionário. No entanto, para este trabalho, adota-se a posição 

de Mario Verdone que define: 

Por neo-realismo cinematográfico entende-se um movimento que floresceu na Itália 

em torno da Segunda Guerra Mundial, o qual, baseando-se na realidade e vendo-a 

com simplicidade, criticamente, coralmente. Interpreta a vida como é e os homens 

como são. (apud FABRIS, 1996, p. 117). 

A proposta do neorrealismo italiano como novo é em relação às outras formas de 

realismo cinematográfico, como o realismo mudo italiano, o realismo populista francês e o 

realismo socialista da então União Soviética. Portanto, como aponta Fabris (1996), é um 

realismo de base documentária com forte apelo à conscientização social e voltado aos valores 

humanos.  

Fabris (1996, p. 117-118) seguindo as ponderações de Mario Verdone alista algumas 

características comuns das mais variadas expressões neorrealistas. São elas: 

1 o elemento histórico e temporal, pois o neorrealismo surgiu e se desenvolveu na Itália 

em torno da Segunda Guerra Mundial; 

2 o elemento real e o documentário, considerando que os filmes neorrealistas tomaram 

por base a realidade, sem serem documentários, mais como um testemunho da história; 

3 a simplicidade técnica, pois as produções realizadas com recursos escassos e sem 

estúdios obrigou que as filmagens fossem em cenários reais, bem como deixando de lado a 

busca pelo herói e filmando com pessoas comuns; 

4 o elemento coletivo, visto que o neorrealismo não se interessou por histórias 

individuais, mas coletivas; 

5 a crítica que é desferida contra a sociedade italiana do pós-guerra desnudando suas 
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mazelas. 

O trabalho inaugural da dupla De Sica e Zavattini se deu em 1935. Quando o primeiro 

atuou como ator no filme Darò um milione (Darei um milhão) de Mario Camerini com o 

roteiro de Zavattini, cujos traços da concepção de cinema deste eram os seguintes: 

Senso de humor (às vezes surrealista), que atenua, em parte, uma vocação à 

polêmica; um interesse agudo pelos deserdados da sorte, que o leva estabelecer uma 

oposição muito simplista entre ricos e pobres e a cultivar o mito do pobre (como 

categoria universal) que com sua riqueza espiritual, desbarata o jogo do poder; a 

descoberta da humanidade, entendida como as pessoas que nos circundam no dia-a-

dia e com as quais devemos buscar um contato pessoal (FABRIS, 1996, p. 84). 

Fabris (1996) lembra que estas ideias de Zavattini estariam presentes nos seus próximos 

roteiros, principalmente, nos filmes realizados em colaboração com De Dica. Para Ermano 

Comuzio, “o encontro entre Zavattini e De Dica representou o encontro da consciência de 

classe com o sentimentalismo, em prejuízo daquela” (apud FABRIS, 1996, p. 106). 

A partir de 1946, a dupla inicia uma fase bastante criativa, em que a Segunda Guerra 

Mundial os desloca para a produção de filmes permeados de poesia com um forte componente 

fantástico e simbólico (CAMARGO, 2005). Ressaltam-se obras como Sciuscià (1946), Ladri 

di biciclette (Ladrões de bicicleta, 1948), Miracolo a Milano (Milagre em Milão, 1950), 

Umberto D (1951), Stazione termini (Quando a mulher erra, 1953), L’oro di Napoli (O ouro 

de Nápoles, 1954) e Il tetto (O teto, 1956). 

Portanto, a importância de De Sica para o cinema mundial fica mais evidente nessa fase 

neorrealista que vai de Sciuscià (1946) até Il tetto (1956), cujos roteiros foram escritos por 

Zavattini. Nestas películas, como lembra Camargo (2005), “predominam o elemento alegre e 

vital, o senso de humor, mas também a amargura e desilusão” (p. 110). A poesia de Zavattini 

ganha na câmera de De Sica um realismo permeado de ternura, pois o cineasta soube captar os 

enquadramentos com grande apelo emotivo. 

Umberto D é um filme desta profícua fase, que preenche todas as características do 

neorrealismo italiano apontadas por Mario Verdone e descritas acima. O filme, como obra de 

arte, não tem a pretensão de reproduzir a realidade, mas é um testemunho histórico temporal 

da condição de penúria que passavam os aposentados italianos no pós-guerra. A simplicidade 

técnica é evidente, pois as tomadas, em quase a totalidade, foram em ambientes externos – a 

rua era o cenário. Os atores utilizados por De Sica nunca haviam atuado, exceção feita a Lina 

Gennari, que era atriz profissional. Carlo Battisti, o protagonista, era professor de linguística, 

que após o filme não trabalhou em nenhuma outra película. Maria-Pia Casilio, a empregada, 

também era desconhecida, mas diferentemente de Battisti ainda atou em outros filmes. 

Alguém poderia perguntar: se neorrealismo italiano não se interessava por histórias 

individuais, mas coletivas, como identificar Umberto D como neorrealista, visto que trata da 

história de vida de um indivíduo? De fato, esta era uma estratégia de recorte, tomava-se um 

indivíduo para falar da coletividade. Assim, da passeata de aposentados, escolhe-se um como 

representativo do todo. O mesmo ocorre com Ladrões de bicicleta, pois o filme não trata 

apenas de pai e filho que estão desprovidos do instrumento de trabalho – a bicicleta, mas é 

uma denúncia do desemprego conjuntural nas cidades. 

 

Direito, aposentadoria e dignidade na velhice 

 

A relação entre velhice e aposentadoria é notória em Umberto D. A cena inicial mostra 
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um grupo de idosos que pronunciam “aumento” como palavra de ordem. Aumento de quê? Os 

cartazes alçados pelos velhos indicam que eles são aposentados e que seus proventos são 

insuficientes para as atividades básicas do homem como a alimentação. 

Os manifestantes querem uma audiência com o Ministro do Trabalho, porém são 

dispersos pela polícia. Os idosos ao desejarem falar com um membro governamental põem a 

aposentadoria como discussão de políticas públicas. Mas nem sempre foi assim. 

A história de uma aposentadoria remunerada é recente. Beauvoir (1990) fornece 

informações valiosas do processo em que a inatividade do trabalhador passa da 

responsabilidade doméstica para a gestão pública. 

Nas sociedades pré-industriais, cuja força de trabalho era composta principalmente por 

camponeses e artesãos havia uma coincidência entre a atividade profissional e a existência. O 

trabalhador dividia o seu espaço doméstico com as atividades produtivas. A qualificação de 

um artesão se dava com o passar do tempo. Quando a idade declinava e não era mais capaz de 

desenvolver as atividades de outrora, o artesão era readaptado para outras tarefas, dentro da 

divisão do trabalho, compatíveis com as suas possibilidades. Enfim, quando se tornava 

totalmente incapaz, o idoso tinha a sua manutenção assegurada pela família, pois não era uma 

responsabilidade da coletividade. 

O cenário no mundo industrial muda, pois o trabalhador não divide mais o espaço 

doméstico para a realização das atividades laborativas. A família não participa mais do 

processo produtivo e circunscreve-se aos pais e poucos filhos. O trabalhador ao receber 

parcos salários fica incapaz de assegurar o sustento dos velhos pais. Ele também está 

condenado à inatividade muito mais cedo, seja pelo desemprego ou pela não adequação às 

novas tecnologias, ficando abandonado à própria sorte. 

Assim, no final do Século XIX, o problema da manutenção do idoso sai do âmbito 

familiar para ser assumido pela sociedade. Segundo Beauvoir (1990, p. 274), inicialmente, a 

aposentadoria foi concebida como recompensa. A compensação era destinada aos ocupantes 

de profissões perigosas ou por prestação de longo tempo de leais serviços. A Bélgica e a 

Holanda, a partir de 1884, concedem aposentadorias aos servidores públicos. Na França, os 

contemplados foram os militares e servidores públicos, já no Segundo Império, o benefício foi 

estendido aos mineiros, aos marítimos, aos ferroviários e aos operários dos arsenais. 

No final do Século XIX, a Alemanha foi ambiente para uma significativa expansão 

industrial decorrente de sua rápida ascensão capitalista. Entretanto, o país foi palco para uma 

agitação socialista. Para conter a efervescência socialista, Bismark assegurou ao proletariado 

um mínimo de proteção. Entre 1883 e 1889, ele criou um sistema de seguridade social, que foi 

estendido de 1890 a 1910. O sistema bismarkiano destinava-se a cobertura dos riscos de 

acidentes de trabalho, da invalidez e da idade avançada. A proteção alemã não foi concebida 

como recompensa, mas como um fundo previdenciário, pois contribuições eram exigidas 

tanto dos empregadores como dos operários, sendo o Estado, o gestor dos recursos 

arrecadados e eventualmente, participante com subvenções. Ainda conforme Beauvoir (1990, 

p. 275), este modelo foi seguido por países como Luxemburgo, Romênia, Suécia, Áustria, 

Hungria e Noruega. 

Também no final do Século XIX e no primeiro quartel do Século XX, em países como 

Dinamarca, Nova Zelândia, Reino Unido surge outra concepção de financiamento das 

aposentadorias: o imposto, como mecanismo de proteção dos assalariados. 

No Brasil, mesmo com experiências anteriores de montepios, mas o marco de cobertura 

previdenciária ocorre com o Decreto Legislativo nº 4.682, de 24 de janeiro de 1923, 
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denominado de Lei Eloy Chaves que criou a Previdência Social. A partir deste diploma legal, 

muitas caixas de previdências e de pensões foram criadas, porém sempre vinculadas à 

empresa. Somente, a partir de 1933, com a criação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões 

é que a proteção passa a congregar categorias profissionais. A tentativa de uniformização e 

unificação da previdência social foi buscada por meio do Decreto-Lei nº 6526, de 7 de maio 

de 1945, que criou o Instituto dos Serviços Sociais do Brasil, cujo objetivo era implementar 

um plano único de contribuições e benefícios, porém não foi implantado. Apenas em 1960, 

com a Lei nº 3807, denominada de Lei Orgânica da Previdência Social é que houve a 

uniformização da legislação previdenciária, acrescentando benefícios como auxílio-

natalidade, auxílio reclusão e auxílio-funeral. (DERBERT, 2004). 

Este breve histórico de experiências previdenciárias e a passeata dos idosos em Umberto 

D mostram o papel central desenvolvido pelo Estado, como destaca Beauvoir (1990): 

O Estado fixa a idade em que o trabalhador tem direito a uma aposentadoria; essa 

idade é também a que os empregadores públicos e privados escolhem para despedir 

seu pessoal, e, portanto, a idade em que o indivíduo passa da categoria dos ativos a 

dos inativos. Em que momento ocorrerá essa mudança? A quanto montarão os 

rendimentos pagos? Para determinar isso, a sociedade deve levar em consideração 

dois fatores: seu próprio interesse, e o interesse dos pensionistas. (p. 276). 

A opção adotada neste trabalho é não desvincular aposentadoria de velhice, visto que os 

realizadores do filme sugerem esta condição. Porém, Derbert (2004, p. 59) destaca que a 

experiência contemporânea tende a proceder à dissociação, pois com o aumento da 

expectativa de vida e com o incremento no poder de compra dos aposentados criou-se a 

categoria terceira idade em substituição à velhice. 

A dupla (De Sica/Zavattini) reflete em Umberto D, as teorias que vigoraram até o final 

da década de 1960. Algumas definições de velhice deste período são mencionadas por Derbert 

(2004): 

Burguess define a velhice nas sociedades industrializadas através da idéia de roless 

role – a sociedade moderna não prevê um papel específico ou uma atividade para os 

velhos, abandonando-os a uma existência sem significado (...) Barron considera os 

velhos uma minoria desprivilegiada – nas sociedades industrializadas, baixa renda e 

baixo status seriam o destino inevitável daqueles que atingem os 60 anos e, nesse 

sentido, são uma minoria como qualquer outra. Para Rose, os velhos formam uma 

subcultura, com um estilo próprio de vida que se sobrepõe às diferenças de 

ocupação, sexo, religião e identidade étnica. (p. 71-72). 

Portanto, tais concepções associam à velhice, nas sociedades industriais, a perda de 

papéis sociais e a situação de pauperização e abandono. O protesto dos idosos por aumento 

das aposentadorias no início do filme contrapõe-se a esta lógica civilizatória. Os cartazes com 

as frases “somos os párias da nação” e “os velhos também necessitam comer” retratam 

claramente os conceitos de velhice acima transcritos. 

Quando o grupo de manifestantes é disperso pela polícia, o filme centra-se em um deles 

– Umberto Domenico Ferrari, que vivencia a pauperização e a solidão. Umberto vive os 

dilemas: comer ou pagar o aluguel ou não pagar o dormitório e ir para o asilo. 

O processo de endividamento de Umberto é visível, porque deve a dona da pensão. 

Também é previsível, pois é impossível receber 18 mil liras de proventos e ter que pagar 15 

mil pela mensalidade do dormitório. Desta forma, ecoa um dos cartazes, o qual denunciava 

que “os velhos também necessitam comer”.  

Na luta desesperadora de Umberto para fugir do despejo e saldar a dívida, ele vende 

seus pertences: o relógio e os livros. Para Bosi, citando Viollete Morin, objetos dessa natureza 
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são denominados de biográficos, “pois envelhecem com seu possuidor e se incorporam à sua 

vida”. (1998, p. 441). Entretanto, diante do quadro caótico, só resta a Umberto vender aquilo 

que tem um valor sentimental, portanto desfaz-se de um apêndice de sua existência. 

O protagonista ao ponderar para o comprador de livros usados, que os seus têm um 

valor intangível, pois estão vinculados a sua história de vida, ele os associa à sua memória. 

Entretanto, a urgência na busca de recursos não permite que Umberto rememore.  

Entre os que rememoram, os velhos têm um papel relevante. Halbwachs (1990) situa em 

sentidos diferentes as memórias dos adultos e dos velhos. Os primeiros vivem tão atarefados 

pelo trabalho, pela disputa por prestígio, que não têm tempo para buscar na infância eventos, 

que se correlacionem à vida adulta. Os idosos, por sua vez, já aposentados, com tempo livre, 

ficam propensos a lembrar. Assim, um velho “ao lembrar o passado ele não está descansando, 

por um instante, das lides cotidianas, não está se entregando fugitivamente às delícias do 

sonho: ele está se ocupando consciente e atentamente do próprio passado, da substância 

mesma da sua vida”. (BOSI, 1998, p. 60).  

De Sica e Zavattini concentram toda a ação do protagonista no presente. Mesmo 

aposentado, Umberto não rebusca o passado nem por alguns instantes. Quando conversa com 

Maria, sua fala não é evocativa, mas prática.  

O filme demarca claramente que o mundo do trabalho é destinado aos jovens e o do não 

trabalho aos velhos (PEIXOTO, 2005, p. 61), desnudando a lógica do capitalismo. Antunes 

(2009, p. 25) lembra que no capitalismo há a personificação do trabalho, em que os operários 

são personificados como trabalho, estabelecendo assim uma associação de “dependência com 

o capital historicamente dominante”. Umberto, como aposentado, portanto é um 

despersonificado do trabalho. Isto fica evidente, quando ele ao sair da passeata cruza com 

alguns jovens trabalhando. Entretanto, o ócio decorrente da aposentadoria, não é como pensa 

o comendador no diálogo com Umberto: 
Comendador: O que tem feito? 

Umberto: Nada. Sou aposentado e, sendo assim, vou levando, não faço nada. 

Comendador: Sorte sua não fazer nada.       

O tempo do “não fazer nada”, para Umberto, não é destinado ao lazer, mas à fuga 

desesperada do destino implacável que se avizinha – o asilo. Na relação entre trabalho e ócio, 

De Sica e Zavattini ressaltam dois paradoxos. Umberto trabalhou por trinta anos no Ministério 

do Trabalho e agora seus proventos são insuficientes para sua manutenção. Quando viaja no 

bonde para o local onde pretende suicidar-se, ele passa em frente ao Banco do Trabalho, 

instituição que não fomenta ações de crédito para aposentados. Assim, para os realizadores, 

estes exemplos demonstram a incapacidade dos órgãos estatais italianos no pós- guerra na 

promoção de políticas públicas para os aposentados. 

Assim, após se desfazer de seus poucos bens, de não encontrar guarida nos amigos, de 

não obter sucesso na internação e de relutar para não ingressar na mendicância, Umberto, não 

ver outra saída – o suicídio. Sobre dilemas semelhantes, relata Beauvoir (1990): 

Uma decência hipócrita proíbe a sociedade capitalista de se livrar de suas “bocas 

inúteis”
4
. Mas ela lhes concede exatamente o que é preciso para manter-se no limiar 

da morte. “É demais para morrer, e não basta para viver”, dizia tristemente um 

aposentado. E outro: “quando não somos mais capazes de ser um bom trabalhador, 

estamos mesmo bons para virar um cadáver”. (p. 300). 

                                                 
4
 Esta “decência” hipócrita das sociedades capitalistas não se ver em algumas sociedades tradicionais como a 

abordada no filme A balada de Narayama (Japão, 1983), em que o filho tem que levar a mãe idosa, após 

completar 70 anos, para esperar a morte sozinha nas montanhas geladas de Narayama. 
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Durkheim, em sua obra O suicídio, realizou um levantamento estatístico, mostrando que 

os suicídios aumentam dos 40 a 80 anos. Muitos velhos vivendo, assim como Umberto, em 

condições tão intoleráveis, preferem a morte à angústia de viver. O quadro mapeado por 

Durkheim, na França entre 1889 e 1891, por um milhão de habitantes, mostrou os seguintes 

números: 

 

Suicídios Homens Mulheres 

Solteiros Casados Viúvos Solteiras Casadas Viúvas 

40-50 anos 975 340 721 171 106 168 

50-60 anos 1434 520 979 204 151 199 

60-70 anos 1768 635 1166 189 158 257 

70-80 anos 1983 704 1288 206 209 248 

Acima 1571 770 1154 176 110 240 

 

O estudo de Durkheim revelou que o suicídio entre os homens é muito mais elevado que 

entre as mulheres. Gruhle citado por Beauvoir (1990) também afirma que: 

A psicose raramente é a causa do suicídio dos velhos. São fatores sociais e 

psicológicos que o explicam: declínio físico e mental, solidão, ociosidade, 

inadaptação, doença incurável. Segundo esse autor, o suicídio nunca resulta de um 

episódio singular, mas da história de toda uma vida. (GRUHLE apud 

BEAUVOIR, 1990, p. 342). 

Portanto, a opção de Umberto pelo suicídio se enquadra tanto na estatística 

durkheimiana, quanto nas explicações de Gruhle. A companhia de Filke não supera aquilo que 

Elias (2001) denominou de estar sozinho como uma das muitas variantes do conceito de 

solidão, que também pode significar o amor ferido de uma pessoa no passado, cuja lembrança 

no presente faz evocar as dores e as marcas. Desta forma, indivíduos assim atingidos, 

involuntariamente, ocultam seus sentimentos em relação aos outros, vivendo uma forma de 

solidão. Também pode significar o fato de pessoas viverem no meio de outras, mas que já 

perderam o sentido para estas, como é o caso dos mendigos e bêbados deitados nas calçadas e 

ignorados pelos transeuntes. A forma extrema de solidão, destacada pelo sociólogo alemão, 

diz respeito à condição como os judeus eram levados para as câmaras de gás nos campos 

nazistas - reunidos ao acaso, homens, mulheres, crianças e velhos, todos nus, rumo à morte, 

desconhecidos entre si, sozinhos no meio de muitos. 

Ainda seguindo os ensinos de Elias (2001), no atual estágio civilizatório
5
, as pessoas 

quando estão próximas aos moribundos são incapazes de demonstrar afeição e carinho, 

mediante um toque de ternura. Tocar e acariciar
6
 um moribundo passou a ser “contagioso”, 

portanto, só resta afastar-se para não se contaminar. Assim, a separação involuntária ou não, a 

que os moribundos e velhos são submetidos, provoca neles a sensação de não pertença e de 

                                                 
5
Elias (1994) chama de processo civilizador, numa análise sociológica da história dos costumes, o modo como 

no mundo ocidental, a partir da Idade Média, ocorreram múltiplas mudanças das regras sociais, bem como a 

maneira como o indivíduo as percebia, modificando sentimentos e comportamentos. 
6
 Bolongne (1998) assinala que desde o Renascimento o beijo passou a ser um gesto de ternura que toca, mas 

não compromete. Até o beijo familiar se tornaria suspeito, principalmente, em sociedades que desde cedo 

assimilaram o tabu do incesto. 
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exclusão. 

A exclusão, consoante a concepção de Elias (2001), é sentida pelos velhos na passeata, 

quando expressam em um dos cartazes que são os párias da nação. São excluídos que clamam 

por justiça. Assim, De Sica e Zavattini estabelecem a associação entre velhice e direito. 

Os velhos ao irem para as ruas exigindo aumento de seus proventos demonstram uma 

conscientização política. Não aceitam a exclusão, porque ainda são atuantes na sociedade 

como contribuintes, além de terem produzido riqueza para o país ao longo de suas vidas. Os 

velhos desejam buscar uma solução para a miséria a que estão submetidos. Eles querem ser 

ouvidos, assim batem à porta do Ministro do Trabalho. Entretanto, em vez de se estabelecer o 

diálogo com o representante estatal, este aciona um dos aparelhos de repressão do Estado – a 

polícia, em nome de uma burocracia
7
, ou seja, a passeata foi dispersa porque não tinha 

autorização, que foi solicitada, mas negada. Assim, a violência se legitima.  

De Sica e Zavattini expõem uma Itália ainda herdeira do ranço autoritário da época de 

Mussolini, que prefere o uso da violência ao diálogo. Conforme noticia Camargo (2005), o 

então Vice-Ministro Giulio Andreotti reagiu publicamente contra o filme. 

Portanto, os realizadores do filme denunciam que a manifestação dos idosos é inócua 

em um Estado que não é democrático e nem de direito. A democracia é sufocada, porque 

ações livres e pacíficas de seus cidadãos são criminalizadas. Não é Estado de direito, pois 

direitos fundamentais como liberdade, moradia, alimentação etc. são negados. Beauvoir 

(1990) lembra que cabem às democracias capitalistas definições de políticas públicas para os 

idosos: 

Nas democracias capitalistas, o envelhecimento da população suscita uma nova 

questão. É o “monte Everest dos problemas sociais atuais” – disse um ministro 

inglês da Saúde, Ian Mac Leod. Não somente as pessoas idosas são muito mais 

numerosas do que outrora, mas elas não se integram mais espontaneamente à 

sociedade; esta vê-se obrigada a decidir sobre o estatuto delas, e a decisão só pode 

ser tomada em nível governamental. A velhice tornou-se objeto de uma política. (p. 

273). 

A luta dos velhos e depois particularizada na história de vida de Umberto constitui-se na 

busca pela dignidade, a qual foi ultrajada pela falta de amparo estatal. Por esta razão, um dos 

cartazes clamava: “justiça para os aposentados”. 

A análise da busca pelos direitos dos velhos no filme circunscreve-se na relação do 

cidadão com o Estado. Entretanto, quando a narrativa desloca para descrever o drama do 

protagonista, a discussão sobre direitos passa para a relação indivíduo-indivíduo. A 

proprietária da pensão invoca o direito de receber pelo aluguel e Umberto argumenta que 

mora há mais de 20 anos sem nunca ter sido inadimplente.  

De Sica e Zavattini não tinham o interesse em debater sobre alguma lei do inquilinato, 

mas objetivavam denunciar que os proventos eram irrisórios, os quais impossibilitam uma 

vida digna, empurrando os velhos para mendicância e para a morte solitária nos asilos.  

 

Considerações finais 

 

A análise sócio-histórica possibilitou, a partir do filme Umberto D do cineasta Vittorio 

                                                 
7
 Uma discussão sobre burocracia em Max Weber (1998) e a experiência amarga vivida por um idoso, consta da 

análise empreendida por Barreira Jr.; Oliveira (2008) no filme Viver (Ikiru, 1952) de Akira Kurosawa. 
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De Sica, identificar a condição de abandono, miséria, solidão, penúria e pauperização vivida 

por grande parte dos velhos no mundo ocidental moderno. 

O estudo contextualizou o filme e o momento histórico vivido pela Itália nos anos após 

a Segunda Guerra Mundial. Umberto D é uma das obras-primas do que foi denominado 

neorrealismo italiano, pois denúncia o abandono dos velhos e os parcos rendimentos das 

aposentadorias; a utilização de atores não profissionais, os ambientes externos como cenário e 

a abordagem do coletivo. 

Assim, a história de vida de Umberto é considerada como a luta pela dignidade de cada 

velho naquele momento histórico da sociedade italiana. A busca pelo aumento das 

aposentadorias era um primeiro passo para fugir da condição indigna denunciada por eles.  

A velhice foi conceituada vinculando-se à aposentadoria, pois não poderia ser diferente, 

visto ser esta a proposta imagética de De Sica e Zavattini desde as primeiras cenas do filme. 

Naquele momento histórico, a concepção de velhice ainda está associada à exclusão. Também 

se buscou uma aproximação conceitual entre velhice e direito, porque o filme denuncia que a 

voz dos velhos não é ouvida, mas o Estado com raízes autoritárias utiliza seus meios 

repressores para sufocar, o que seria considerado legítimo em um Estado democrático e de 

direito. 

Portanto, conclui-se que a visão dos realizadores é sombria quanto à velhice, pontuando 

que a indignidade vivida pelos idosos, os arrasta para os asilos, a fim de morrem em profunda 

solidão. 
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DWORKIN E O “ROMANCE EM CADEIA”: UM BREVE ESTUDO SOBRE AS 

CONEXÕES ENTRE O DIREITO E A ARTE LITERÁRIA 

 

 

RESUMO: Estudos jurídicos contemporâneos sobre a interseção entre Direito e Artes 

ganharam relevância acadêmica a partir da década de 1960 por meio das teorias norte-

americanas reconhecidamente classificadas de “direito na literatura”; “direito como literatura” 

e “direito da literatura”, tendo tido maior repercussão as duas primeiras vertentes. Propondo 

conexões entre a decisão judicial e a arte literária no que se refere ao estilo de redação das 

sentenças judiciais (e às suas categorias estéticas), a segunda vertente interpretativa tem 

passagem obrigatória por Ronald Dworkin e o “romance em cadeia”. Nesse sentido, o 

presente trabalho pretende apresentar a lógica do pensamento dworkiano junto a esse 

importante (e recém-nascido) movimento que procura não menos que o despertar para a 

necessidade de uma humanização jurídica frente ao rígido formalismo. 

Palavras-chave: direito & literatura. Ronald Dworkin. romance em cadeia. 

 

RESUMEN: Estudios jurídicos contemporáneos sobre la intersección entre el Derecho y las 

Artes ganaron relevancia académica a partir de la década de 1960 por medio de las teorías 

norteamericanas reconocidamente clasificadas de “el derecho en la literatura”;  “el derecho 

como literatura”, habiendo mayor repercusión las dos primeras vertientes. Proponiendo 

conexiones entre la decisión judicial y el arte literario en lo que se refiere al estilo de 

redacción de las sentencias judiciales (y a sus categorías estéticas), la segunda vertiente 

interpretativa tiene pasaje obligatorio por Ronald Dworkin y “la novela en cadena”. En ese 

sentido, el presente trabajo pretende presentar la lógica del pensamiento dworkiano junto a 

ese importante (e recién nacido) movimiento que busca no menos que el despertar para la 

necesidad de una humanización jurídica frente al estricto formalismo. 

Palabras clave: derecho y literatura. Ronald Dworkin. la novela en cadena. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Apesar da cristalizada visão de que Literatura é arte e Direito é profissão, sendo por 

isso, áreas estanques, tem despontado investigações jurídicas contemporâneas sobre a 

interseção entre ambas as ciências, especialmente no tocante à estrutura textual, argumentação 

e interpretação.  

Esses estudos ganharam relevância acadêmica a partir da década de 1960 por meio das 

teorias norte-americanas reconhecidamente classificadas como “direito na literatura”; “direito 

como literatura” e “direito da literatura”, tendo tido maior repercussão as duas primeiras 

vertentes.  

A primeira vertente, “direito na literatura”, investiga conteúdos jurídicos em escritos 

literários, com fins pragmáticos. Essa busca do jurídico no estético teve como precursor John 

Henry Wigmore.  



 

A segunda, “direito como literatura”, inaugurada por Benjamin Cardozo, trata da 

interpretação jurídica como interpretação literária, valendo-se da narrativa. Propondo 

conexões entre a decisão judicial e a arte literária no que se refere ao estilo de redação das 

sentenças judiciais (e às suas categorias estéticas), esta vertente interpretativa ganhou força 

com o proposto “romance em cadeia” de Ronald Dworkin: proposta alternativa de vínculo 

entre direito e literatura que justifica a prática jurídica como exercício interpretativo, como 

um novo método de interpretação.  

É por esse viés – do “romance em cadeia” - que o presente trabalho pretende estudar a 

interseção do direito e da literatura à luz de Dworkin. Dada a amplitude (e densidade) do 

assunto, o intuito é apresentar uma visão panorâmica que pincele a lógica do pensamento 

dworkiano junto a um importante movimento que procura não menos que o despertar para a 

necessidade de uma humanização jurídica frente ao excessivamente rígido direito.  

Para o desenvolvimento do trabalho procurou-se indicar estudos brasileiros, tanto da 

área jurídica, notadamente do constitucionalista Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy e das 

pesquisadoras brasileiras Ada Bogliolo de Siqueira e Brisa Paim, bem como da filosofia, a 

exemplo de Lilian Furquim. 

 

 

DIREITO & ARTES 

 

As teorias jurídicas contemporâneas - nascidas no bojo do neoconstitucionalismo, que 

fomentaram discussões sobre uma nova racionalidade e espraiaram diversas frentes de 

pensamentos, a exemplo da hermenêutica jurídica –, para além de um estudo do fenômeno 

jurídico formado por regras e princípios, lança novos olhares para a racionalidade das regras e 

princípios, especialmente pelas lentes da argumentação jurídica, em que a atividade criativa 

passa a ser valorizada no fazer jurídico, especialmente nas redações de decisões judiciais dos 

casos difíceis. 

Ada Bogliolo de Siqueira (2011), em sua pesquisa intitulada de Notas sobre Direito e 

Literatura: o absurdo do Direito em Albert Camus, apresenta uma interessante discussão 

sobre a literatura enquanto método de distanciamento do direito capaz de mostrar que o 

positivismo jurídico afastou o direito das relações humanas intersubjetivas gerando um 

excesso de ordem (que leva à desordem) e um excesso do direito (que o separa da 

subjetividade e da justiça). A autora vislumbra na literatura uma alternativa de resgatar o 

humanismo perdido no direito kelseniano. Nos seus dizeres, “o direito não se limita à 

legislação e seu estudo não deve limitar-se à mera legalidade.” (SIQUEIRA, 2011, p. 26)  

Para Siqueira (2011), o tecnicismo dogmático acolheu um rígido formalismo que 

esconde manifestações sociais, políticas, econômicas (e de outras ordens) na estrutura legal. O 

caráter da neutralidade às proposições jurídicas, explica a autora, “consolidou-se uma 

dogmática de valores congelados no tempo, supostamente objetivos e impessoais.” 

(SIQUEIRA, 2001, p.31-32) 

Reforçando apontamentos sobre a razão, já mencionada anteriormente, Ada Siqueira 

aponta que, a obra Teoria Pura do Direito (1979) de Hans Kelsen, foi definidora para 

consolidar o positivismo do direito que defende uma ciência racional e livre de influências 

empíricas. Para a autora, o entendimento kelseniano é o de que  os juízos valorativos não são 

próprios da ciência e isso, nos dizeres “consagra a teoria do direito num caráter 



 

eminentemente formal capaz de agregar tudo o que o direito possui de universal e tornando-o 

legítimo em qualquer contexto ou ordenamento.” (SIQUEIRA, 2010, p.32) 

Segundo Siqueira (2010, p.32), a separação entre valoração e desvaloração das 

assertivas jurídicas, pressuposto primordial do positivismo, segue na contramão da natureza 

cultural da própria linguagem que faz da afirmativa jurídica uma narrativa, visto que, pela sua 

ótica, valor e julgamento são indissociáveis. 

Há que se pensar ainda, que a tentativa positivista de codificar uma vastidão de 

condutas humanas representa um empecilho de compreender o direito como um sistema 

coerente e íntegro. Ademais, no pensamento kelseniano, ao invés de desempenhar uma função 

criadora, a ciência jurídica limita suas atividades no exercício do conhecimento produzido 

pela autoridade jurídica, isto é, face a uma demanda não prevista no ordenamento jurídico, o 

pensamento  kelseniana é o da possibilidade de que o juiz ignore o litígio, compactuando com 

uma situação injusta. (SIQUEIRA, 210, p.33)  

E é nessa compreensão jurídica, assevera a pesquisadora, que se insere o princípio da 

certeza do direito, o qual exige do juiz uma constante atividade criativa devido a necessidade 

de respostas para conflitos. Citando Bobbio, Siqueira (2010, p.34) diz que, face a quaisquer 

controvérsias, o juiz não pode, jamais, se eximir de uma resposta. Assim, nas suas palavras, 

[...] Unem-se algumas proposições juspositivistas a fim de ressaltar a importância da 

atividade criativa no direito, aqui entendida como caminho para inserção da 

literatura no meio jurídico. Aliadas as premissas da completitude do direito à 

questão das lacunas do direito e, por fim, a impossibilidade do magistrado de abster-

se de resolver uma controvérsia, percebe-se um novo momento na atividade de 

criação do direito. Torna-se clara e verdadeira “lacuna” teórica aqui presente. O 

entendimento do processo criativo do direito por meio de sua coerência narrativa e 

lógica interpretativa encontra seus paralelos mais semelhantes na teoria literária. 

(SIQUEIRA, 2010, p.34)  

Infere-se daí que a liberdade criativa, característica maior da literatura, representa, de 

certo modo, a contramão do pensamento kelseniano que reafirma, nos dizeres de Siqueira, “o 

papel inventivo, descritivo e constitutivo do sistema legal.” (SIQUEIRA, 2010, p.34) 

Postas lado a lado a teoria de Kelsen e a literatura, várias diferenças surgem. Também, 

pontos de interseção, a exemplo da linguagem, cujo foco possibilita o entendimento de que é 

inviável a separação entre descrição e valoração adotada pela teoria positivista. Com bem 

aponta Siqueira, o direito é, por essência, interpretação, portanto, estudar o direito por esse 

viés, possibilita o diálogo com outras áreas do conhecimento e, nas palavras da autora, “o 

coloca numa perspectiva da contínua narratividade, determinada pela transição jurídica e 

social de suas significações.” (SIQUEIRA, 2010, p.34) Ademais, explica a autora, no tocante 

aos pontos básicos da teoria juspositivista, a literatura sugere uma nova óptica para a 

desconstrução.  

Quando observadas pelas lentes lúdicas literárias, sugere Ada Siqueira, a teoria jurídica 

tradicional oferece variações, tendo em vista que a literatura esmiúça e dispõe para a 

sociedade várias possibilidades históricas. Nessas possibilidades históricas, a arte literária
1
, ao 

relatar fatos, apresenta razões. Racionalidade para além das razões das ciências exatas. Pode-

se pensar numa razão lúdica, não menos importante, porém. Assim, essa mudança de ponto de 

referência, possibilita ao direito uma nova racionalidade. Valendo-se dos ensinamentos de  

Garcia Amado, Siqueira ensina que: 

É nas humanidades, e particularmente na literatura, onde podemos recuperar uma 

perspectiva integral do ser humano, de sua natureza, suas necessidades, seus desejos, 

                                                 
1
 Considerados os diversos gêneros literários: prosa, verso, teatro e poesia.  



 

seus medos, etc., e a partir desta perspectiva podemos dar valor assim como criticar 

as insuficiências e os defeitos do direito e de seu ponto de vista míope e cúmplice 

das opressões sociais mais diversas. (AMADO apud SIQUEIRA, 2010, p.39) 

Por essa perspectiva, Melina Girardi Fachin (2005), em seu texto Diálogos entre o 

direito e a literatura: arquipélagos a descobrir, esclarece que as abstrações advindas do 

diálogo entre Direito e Literatura geram efeitos práticos: 

[...] A teoria jurídica tradicional apresenta profundas variações quando mirada 

através das lentes lúdicas literárias. Destarte, obrada esta mudança de referencial, é 

factível que haja uma mudança de racionalidade no discurso jurídico tradicional 

pretensamente hermético e autopoiético. (FACHIN, 2005, p.5) 

Melina Fachin apresenta, a partir de estudos literários, uma importante reflexão do 

direito e os direitos humanos no que tange à busca dos mecanismos efetivos da proteção dos 

direitos humanos fundamentais face ao discurso teórico: o paralelo entre fragmentos da 

realidade jurídica e os escritos literários de Saramago possibilita pensar que “um direito se 

possa desconstruir apontando as suas incompletudes e insuficiências”. (FACHIN, 2005, p.4)  

Fachin vislumbra a reconstrução do direito em bases democráticas (e justas) a partir 

desconstrução dos antigos e falhos discursos jurídicos (e não da conservação e reprodução 

destes discursos). E essa desconstrução é possível por meio das lentes literárias. Nos seus 

dizeres, “pela construção de metáforas, formando uma espécie de direito literário.” (FACHIN, 

2005, p.4) 

É sabido que tanto o direito quanto a literatura são frutos da subjetividade humana. 

Ambos narram discursos reais e formulam decisões, seja no imaginário do juiz (em casos 

reais), seja no imaginário do leitor (em escritos literários). É tênue a linha que separa ficção 

de fragmentos da realidade. Se a imaginação de um juiz materializa-se em realidade, muitas 

realidades narradas nas ficções literárias possibilitam a lucidez na hora decisiva: a sentença 

judicial. Como bem pontua Fachin, a literatura pode ser “um espelho invertido da prática que 

abrolha do discurso jurídico” (FACHIN, 2005, p.11), que nos leva a captar o individual, o 

singular, mas também, o coletivo. Assim, ainda valendo-se de Fachin (2005, p.10), o 

“exercício hermenêutico mostra-se deveras importante em um país com uma conjuntura social 

como o Brasil, pois é necessário para o abrandamento do fosso social.” 

Ao apresentar um estudo sobre a relação de profissionais jurídicos com a arte literária,
2
 

no livro Direito & Literatura. Anatomia de um desencanto: desilusão jurídica em Monteiro 

Lobato
3
, o constitucionalista Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy (2003) observa que a Arte 

exprime opiniões sobre o Direito (contribuindo para a compreensão do meio social) e conclui 

que a literatura demonstra um desconforto com o Direito. Dadas as inúmeras possibilidades 

de estudar o Direito por perspectivas menos kelsenianas (e distanciá-lo do seu ambiente 

puramente normativo), Godoy optou pelo estudo de autores
4
 e obras literárias, notadamente 

Monteiro Lobato. Nos seus dizeres, a Literatura revela realidades de épocas e instituições por 

meio das palavras e oferece subsídios para uma melhor compreensão social, portanto, jurídica. 

                                                 
2
 Notadamente literatos com formação jurídica. 

3
 Dissertação publicada em formato de livro pela Editora Juruá, em 2003. O prefácio é assinado pelo orientador 

da pesquisa, professor Dr. Luiz Antonio Rizzatto Nunes, para quem “o cientista do Direito deve lançar-se à 

busca da alma humana, onde quer que ela se encontre. Não apenas nas letras escritas e frias da lei, mas também – 

por que não? – nas profundezas da literatura, no ponto em que a essência do ser se revela.” (GODOY, 2003, p. 

12) 
4
 Aristófanes; Morus; Erasmo; Rabelais; Gregório de Matos; Eça de Queirós; Martins Pena; Graça Aranha; 

Humberto de Campos; Lima Barreto, dentre outros. 



 

Segundo o autor, dentre as várias formas de expressões artísticas, os textos literários 

transmitem valores jurídicos,
5
 abordagens difíceis de serem captadas por meio da pintura, da 

escultura e da música erudita (e lírica). Assim, citando Paulo Ferreira da Cunha, “a reflexão 

sobre o Direito é um jogo de espelhos. Pois o Direito se pensa, e assim se vê ao espelho. Aí 

verá imagens de si próprio. E ao ver, teorizará. E ao teorizar, verá. Ver para teorizar, teorizar 

vendo.” (CUNHA apud GODOY, 2003, p. 19)  

Em seu livro O Texto no Teatro, Sábato Magaldi (2008) observa alguns espetáculos 

teatrais fundamentados em casos jurídicos, a exemplo de O Processo, de Franz Kafka (uma 

sátira do poder judiciário) e aponta que o conflito estabelecido entre acusação e defesa, 

especialmente em tribunais, gera um núcleo dramático espontâneo que atrai a atenção do 

espectador: “um processo, conduzindo a julgamento, traz em si muito de teatral. Não são 

poucas as peças que fundamentam sua trama no desvendamento de um caso jurídico, em que 

o conflito se estabelece através da acusação e defesa.” (MAGALDI, 2008, p. 324) 

Bernard Dort (1977) no livro O Teatro e sua Realidade, apresenta propostas 

contemporâneas de trabalhos teatrais que visam levar ao público fragmentos da realidade, a 

exemplo do “teatro-documento” ou o “teatro de fatos”, que consistem em levar para o palco 

acontecimentos reais na sua grande maioria extraídos de documentos judiciais. Montagem 

clássica de “teatro-documento” é o espetáculo O Interrogatório, escrito pelo alemão Peter 

Weiss, a partir de depoimentos verbais do julgamento de Frankfurt, após o extermínio de mais 

de dois milhões de judeus no campo de concentração de Auschwitz. Para o crítico teatral, O 

Interrogatório estabelece o jogo entre palco e mundo e provoca no espectador a reflexão 

sobre a sociedade neocapitalista que, nos seus dizeres “tem todo o interesse em silenciar sobre 

o sistema dos campos de concentração como produto nacional do sistema capitalista” (DORT, 

1997, p. 30).  

Para Magaldi, o trabalho em questão apresenta os membros da Justiça (um juiz, um 

promotor e um advogado de defesa) conduzindo o depoimento de dezoito acusados, com a 

mera função de levantar a verdade: dos depoimentos e da frieza narrativa, extrai-se a verdade. 

Para o autor, o trabalho é uma advertência permanente: Peter Weiss “soube levantar, em 

termos simples e objetivos, um dos problemas capitais que atormentam o homem 

contemporâneo: o da responsabilidade individual e coletiva.” (MAGALDI, 2008, p. 474).  

A partir desses apontamentos é possível observar que, para as artes, o valor das 

narrativas contidas em documentos jurídicos (autos processuais, inquéritos policiais, dentre 

outros), não se limita a servir de inspiração para as criações artísticas, mas, sobretudo - e 

especialmente com o “teatro-documentário” -, leva ao público a realidade e tira o espectador 

do entorpecimento, da ilusão e das certezas de uma realidade imitada
6
.  

Por outro lado, é possível perceber que algumas narrativas jurídicas que se ‘deslocam’ 

para as artes (como fonte de inspiração para a criação artística) e se transformam em trabalhos 

artísticos, retornam para o direito no formato de objetos de pesquisas acadêmicas. Em outras 

palavras, trabalhos artísticos com temáticas jurídicas tem fomentado investigações jurídicas 

contemporâneas sobre a interseção entre Direito e Artes, de maneira especial, entre Direito e 

Literatura no tocante à linguagem: estrutura textual, argumentação e interpretação. 

                                                 
5
 “É o individualismo triunfante em Robinson Crusoé; o republicanismo em Paulo e o monarquismo em Pedro, 

no Esaú e Jacó, de Machado de Assis; o ideário da tradição burguesa em Os Budenbrook, de Thomas Mann; a 

burocracia de Weber no Sr. K. de Kafka; a bioética em Frankenstein, de Mary Shelley; a eficiência em Drácula, 

de Bram Stroker; o juiz corrupto em Filocleôn, de Aristófanes; o juiz irresponsável em Bridoye, de Rabelais; o 

bacharelismo oco no Conselheiro Acácio, de Eça de Queirós.” (GODOY, 2003, p.16) 
6
 Realidade imitada faz referência aos espetáculos teatrais naturalistas que consiste em reconstituir no palco uma 

aparência de realidade.  



 

Pensando sobre as teorias jurídicas contemporâneas e sobre a  influência das Artes para 

formação da consciência jurídica (e humana), sobretudo sobre a aproximação entre o Direito e 

a Literatura, a ideia deste tópico é apresentar uma visão panorâmica sobre o consolidado 

movimento intitulado de Law & Literatura Movement. 

 

O Movimento Direito e Literatura 

 

Face ao abismo entre as proposições da Teoria Positivista do Direito e a sua real 

eficácia, a aproximação entre Direito e Literatura é reconhecida por muitos estudiosos como 

uma alternativa de resgatar o humanismo perdido no direito kelseniano. Estudos sob esta 

perspectiva ganharam relevância acadêmica a partir da década de 1960 por meio de teorias 

norte-americanas - com propostas antipositivistas – reconhecidamente classificadas como 

“direito na literatura”; “direito como literatura” e “direito da literatura”, tendo tido maior 

repercussão as duas primeiras vertentes
7
. 

Em seu texto DIREITO E LITERATURA: Introdução a um diálogo, Paulo Ferreira da 

Cunha explica que a comunhão entre as duas áreas vem de tempos antigos, a começar pela 

retórica no mundo clássico: muitos juristas celebrados valeram-se da interseção entre as duas 

áreas, a exemplo de Jhering, Radbruch,
8
 Benjamin Cardozo e até mesmo, nas suas palavras, 

“o aparentemente frio e lógico Kelsen estuda Dante na teoria do Estado, e não deixa de referir 

o mito de Midas na sua Teoria Pura do Direito.”  

No referido texto, o autor compara constituintes e juízes à romancistas de uma obra-

aberta (a Constituição), considera que Constituições são utopias em artigos e pontua que 

Constituição e Literatura é um tema recorrente na alta literatura jusconstitucional 

contemporânea. Nas suas palavras, “longe de serem uma flor na botoeira meramente 

decorativa dos curricula e das investigações, estes estudos estão a florescer e a ganhar raízes.” 

(CUNHA, p.4)
9
  

No Brasil, é comum o uso do termo “Direito & Literatura”, sendo Arnaldo Sampaio de 

Moraes Godoy, um dos primeiros estudiosos a respeito. No livro Direito & Literatura – 

ensaio de uma síntese teórica (2008), Godoy esclarece que as investigações sobre “direito e 

literatura” ganham espaço em contraponto à tradição positivista, analítica e tecnicista que 

suprimiu a conexão dos estudos jurídicos com outros saberes. Para o estudioso, a relação entre 

os dois saberes rompe as fronteiras conceituais clássicas e estabelece uma ponte entre o 

Direito e a Literatura: se de um lado, os textos jurídicos (decisões, documentos judiciais, 

petições, materiais burocráticos) apresentam conteúdos discursivos, do outro, os textos 

ficcionais contém aspectos jurídicos.
10

(GODOY, 2008, p.09) 

Ada Bogliolo de Siqueira (2011), como já mencionado anteriormente, entende que a 

literatura propicia um distanciamento do direito legalista e a percepção de um direito para 

além da mera legalidade.  Nesse campo investigativo, afirma a autora, embora o movimento 

seja pouco explorado no Brasil, as pesquisas nunca deixaram de existir
11

, sendo as 
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 Cunha (p.4) sugere uma quarta vertente: “José Calvo González, sempre fecundo em inovações reveladoras, 
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9
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sonho e transgressão. Do Direito, ordem, decisão e medida. 
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 Comumente denominado de literatura no direito e  direito na literatura, respectivamente. 
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 “No Brasil, embora o movimento Direito e Literatura continue pouco explorado, as pesquisas nunca deixaram 

de existir. Tal movimento teve como importantes testemunhos de análise do texto literário as publicações de 



 

proposições de Ronald Dworkin um ponto de passagem obrigatória. Para a pesquisadora, a 

proposta de aproximação entre o estudo do direito e da literatura surgiu como uma das várias 

tendências antipositivistas, atuando na formação do profissional do direito. Nas suas palavras: 

A centralização do direito no positivismo kelseniano levou à redução gramatical de 

seus enunciados e à análise estritamente sintática e semântica de suas normas, 

tornando-o incapaz de atender às demandas sociais postas ao direito. Como resposta 

a essa insuficiência do reducionismo positivista, o movimento Law and Literature 

proporcionou uma miragem crítica e inovadora capaz de construir alternativas 

teóricas para o direito, acusando seus limites, incompletudes e contradições. 

(SIQUEIRA, 2010, p. 36) 

Segundo Godoy (2008), as aproximações entre direito, literatura e hermenêutica foram 

estudadas especialmente por Ronald Dworkin, James Boyde White e José Calvo Gonzalez. 

Dworkin, em sua proposta de vínculo entre direito e literatura que justifica a prática jurídica 

como exercício interpretativo, busca na literatura meio alternativo para sugerir o “romance em 

cadeia” como um novo método de interpretação, conforme será apresentado adiante.  

 

Direito na literatura 

 

A primeira vertente, “direito na literatura”, investiga conteúdos jurídicos em escritos 

literários, com fins pragmáticos, cuja busca do jurídico no estético teve como precursor John 

Henry Wigmore.  

Segundo Godoy, estudos desta vertente mostram-se marcados por formulações 

pragmáticas e justificam-se por percepções que o profissional jurídico não teria não fosse pela 

arte literária, a exemplo de indicações de efeitos retóricos. Também, de modo menos 

pragmático, pontua o autor, investiga-se também a presença do direito na literatura, por um 

viés moralista. Nas suas palavras “textos literários, nos vários gêneros, da prosa à poesia, 

indicariam circunstâncias de referência ética. Essa leitura ingênua presta-se para captar a 

anatomia de um desencanto.” (GODOY, 2008, p.10) 

Para Godoy (2008, p. 31), o pensamento de Wigmore era marcado pela literatura como 

um fundamento pedagógico: o jurista devia ir à literatura para aprender ciências jurídicas, 

dizia o pensador. A literatura como instrumento para apreensão do direito não seria aleatória, 

                                                                                                                                                         
Eliane Botelho Junqueira, Literatura e direito: uma outra leitura do mundo das leis (1998) e de Arnaldo Sampaio 

de Moraes Godoy, Direito e literatura: a anatomia de um desencanto (2004). Existe também a análise de 
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imaginário e normatividade, obra organizado por André Karam Trindade, Roberta Gubert e Alfredo Copetti 

Neto, resultando num rico aprofundamento dos temas que unem o direito à literatura. As citadas obras, em seu 

conjunto, representam uma tentativa de se firmar a literatura e o estudo literário como contribuintes válidos ao 

estudo e à construção do direito.” (SIQUEIRA, 2010, p. 38) 

 



 

haveria uma lista destinada especificamente, ao advogado (e não a um leigo). Nas  palavras de 

Godoy: 

[...] Reconhecendo que não há tempo para que se leia tudo, Wigmore sugeria que se 

fizesse seleção muito criteriosa. O jurista, no entanto, deveria conhecer os livros 

mais importantes, tal como identificados na lista proposta. A familiaridade com a 

profissão exigiria intimidade com a literatura ficcional ligada à atividade. (GODOY, 

2008, p.32) 

Citando Wigmore, Godoy (2008, p.31)  informa que para o teórico o romance era um 

catálogo de caracteres humanos. Inquieto sobre onde os escritores encontrariam assunto 

jurídico para desenvolver seus enredos, Wigmore constatou que muitos escritores de assuntos 

jurídicos eram formados em Direito e deixavam escapar nos seus escritos, nuances de 

experiências profissionais. Nesse sentido, é oportuno trazer a baila, o livro O Caso dos Irmãos 

Naves – o erro judiciário de Araguari sobre o clássico erro jurídico brasileiro. 

Na mesma época do início desse movimento de estudos sobre Direito e Literatura, no 

Brasil, o advogado João Alamy Filho publicou, em 1961, o livro O Caso dos Irmãos Naves – 

o erro judiciário de Araguari
12

: um relato sobre a história de dois irmãos condenados por um 

crime inexistente, cujo desfecho foi a decisão histórica que condenou, pela primeira vez, o 

Estado a indenizar uma família por erro judiciário. O livro que se tornou um clássico do 

Direito Penal brasileiro traz uma narrativa jurídica mesclada de escrita literária, trechos de 

autos processuais e matérias jornalísticas da época.  Na apresentação do livro, o autor diz que 

tal relato é direcionado para os advogados, nos seus dizeres, classe injustiçada e 

incompreendida.  

O livro de Alamy Filho, se lido pela perspectiva de Godoy, não só denuncia as mazelas 

do Judiciário
13

 mas, principalmente, demonstra desilusão com os jornais (e à classe jurídica 

que publicou matérias nos jornais), com a falta de aplicabilidade da lei e a falta de reparação 

de danos. 

A intenção de apresentar esta obra literária escrita por um advogado surge do 

entendimento de que a injusta prisão dos irmãos (e desenrolar do  Caso) tem relação com um 

movimento que despontava.  

Para Godoy (2003), a literatura, ao enfocar épocas e instituições, consegue captar o 

jurídico como produto cultural. Muito embora a sua referência seja para estudos de obras 

literárias ficcionais e não à “literatura como narrativa de memória”
14

, é possível extrair desse 

pensamento a considerável importância que teve e tem o registro literário de Alamy Filho.  

O livro O Caso dos Irmãos Naves – o erro jurídico de Araguari escrito a partir das 

recordações do advogado, não somente ilustra partes das histórias dos personagens reais, mas 

também, confere voz para um fato que, ainda hoje, desperta a atenção: o período da ditadura 

militar.  

 

Direito como literatura 

 

A segunda, “direito como literatura”, inaugurada por Benjamin Nathan Cardozo, trata da 

interpretação jurídica como interpretação literária, valendo-se da narrativa. Propondo 
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conexões entre a decisão judicial e a arte literária no que se refere ao estilo de redação das 

sentenças judiciais (e às suas categorias estéticas), esta vertente interpretativa ganhou força 

com o proposto “romance em cadeia” de Ronald Dworkin.
15

  

Segundo Godoy (2008, p. 93), juízes, advogados e promotores não escapam da 

influência política
16

 em suas atividades. Para o melhor exercício dessa política dworkiana que 

empresta ao direito o sentido de escolha, decisão é necessário o emprego da interpretação, o 

que Dworkin propõe sugere, por meio da literatura, para uma melhor compreensão das 

circunstâncias que circundam os casos, notadamente, os casos controversos. 

Explica Godoy que, a concepção dworkiana – da corrente interpretativa do direito – 

estabelece um vínculo entre o direito e a literatura, de forma semelhante a de um crítico e uma 

trabalho artístico. Nos seus dizeres: 

Criação e interpretação seriam instâncias muito distintas, embora ligadas por uma 

corrente , que tem como ponto comum vínculos indissociáveis entre criação, 

interpretação, intérprete, crítica e crítico. A relação é recorrente em exegese literária. 

Ronald Dworkin pretende o uso de modelos de interpretação literária como método 

de análise jurídica. Casos difíceis [...] exigem mecanismos hermenêuticos que 

qualificam exercícios de análise e de crítica literárias. (GODOY, 2008, p.100) 

Brisa Paim (2009), em sua dissertação  Considerações acerca das aproximações 

alegóricas entre Direito e Arte: na tentativa de uma conexão de autoria juridicamente 

compromissada,  entende que o direito realiza-se como literatura e que o problema da 

interpretação jurídica não é hermenêutico, mas prático-normativo. A pesquisadora diz que 

Dworkin (dentre outros) se valeu dos princípios de uma técnica muito utilizada em arte - na 

construção de uma ideia de maneira figurada  (ou na construção de uma ideia por meio de 

outra(s)) -, para esculpir os seus modelos teóricos ou para facilitar o acesso a determinadas 

construções. 

 

A PROPOSTA IMAGINÁRIA DE DWORKIN 

 

Em contraposição ao liberalismo político de John Rawls, Ronald Dworkin propôs o 

liberalismo abrangente calcado no argumento de que as pessoas que partilham um patamar 

comum em princípios políticos básicos discutem sobre as políticas apropriadas que refletem 

esses princípios.  

Em sua pesquisa O Liberalismo abrangente de Ronald Dworkin, Lilian de Toni 

Furquim (2010) ensina que no liberalismo abrangente os princípios de liberdade, igualdade e 

comunidade integram um único ideal político. Para a autora, Dworkin “parte do direito 

abstrato de que todos devem ser tratados com igual consideração e respeito para definir o que 

venha a ser a melhor interpretação daqueles conceitos.” (FURQUIM, 2010, p.11-12) 

Dworkin vislumbra a possibilidade de descobrir princípios partilhados que concebam  

um debate político profícuo, sem ter que recorrer para a razão pública. Dworkin oferece um 

patamar comum para os norte-americanos, mas que pode ser pensado para outras democracias 

constitucionais. (FURQUIN, 2010) A integridade na legislação pede que a criação do direito 

por legislação leve em conta a coerência com os princípios.  
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 Pelo menos desde Ronald Dworkin que se sabe  como um processo judicial  é afinal uma narrativa, feita  de 

várias narrativas adversas, e  que  a  sentença  é  a conclusão,  o capítuloepílogo (ainda que a estória consinta 

continuações... ou recursos) (CUNHA, p.4) 
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 A política a que se refere não é a política partidária. 



 

Para a construção desta versão alternativa de liberalismo (em que ética e moralidade 

estão irmanadas), Dworkin utilizou-se do método interpretativo construtivo (e não o 

contrato
17

 ou o construtivismo político
18

) e indicou, em seu texto Integridade no direito, em 

1986, o conceito de direito como integridade
19

. Este estudo é a terceira concepção de direito 

(além do convencionalismo e o pragmatismo) tratada pelo autor no livro O Império do 

Direito, cuja proposta rejeita as manifestações do direito como sendo relatos factuais do 

convencionalismo (passado) ou programas instrumentais do pragmatismo (futuro) e insiste 

nas afirmações jurídicas como sendo opiniões interpretativas. (DWORKIN, 2003, p. 271) 

Nos dizeres de Furquim (2010, p.53), “o direito como integridade se propõe a responder 

o que as demais teorias gerais não fazem: como os cidadãos devem se comportar e como os 

juízes devem decidir os casos.” 

A nova teoria, direcionada para a prática de juízes em decisões de casos difíceis, aponta 

um direito interpretativo – mais inflexivelmente interpretativo do que o convencionalismo ou 

o pragmatismo - que exige uma coerência de princípios mais horizontal.  

O direito como integridade, segundo Dworkin, é o resultado da interpretação abrangente 

da prática jurídica e, ao mesmo tempo, a sua fonte de inspiração. A integridade oferece 

princípios práticos, a exemplo da integridade de legislação e de julgamento. É o julgamento, 

diz a autora, que revela a visão de forma integrada do juiz, do todo, e não uma visão 

fragmentada. (FURQUIM, 2010, p. 53) 

Esse novo método não se restringe a uma técnica instrumental. Brisa Paim  ensina que 

essa nova concepção consiste numa “interpretação de uma história, de um conteúdo que vai 

além do texto para desembocar numa prática, de uma tradição que vem a se manifestar sob a 

forma de verdadeira narrativa.” (PAIM, 2010, p.24) 

Para Dworkin (2003), os juízes tanto descobrem, quanto inventam o direito, sendo 

corretas as proposições jurídicas que constam (ou derivam) dos princípios da justiça; equidade 

e devido processo legal. Segundo o autor, os juízes devem decidir com base em princípios e 

não em política. Os direitos e deveres decorrentes de decisões coletivas do passado, para além 

de um conteúdo explícito, apresentam o sistema de princípios necessários à sua justificativa. 

Ao ajustar elementos passados e futuros o juiz interpreta a prática jurídica contemporânea 

como uma política
20

 em processo de desenvolvimento.  

Para Dworkin, em casos novos (e difíceis), a integridade poderá ser o modelo ideal nas 

hipóteses de conflito entre justiça e equidade. Como ilustração, ele exibe o caso McLoughlin, 

em que uma senhora requereu indenização por danos emocionais advindos do recebimento da 
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resultado de mecanismos de interpretação.” (GODOY, 2008, p.93-94) 



 

notícia (por telefone) da morte (acidente de carro) de parentes próximos. “Dados os 

precedentes de indenização nesses casos, pela integridade, a decisão poderia ser favorável a 

ela, mas podemos argumentar que, por uma questão de justiça, não caberia.” (FURQUIM, 

2010, p.56) 

Valendo-se do nome de Hércules, personagem da mitologia grega, Dworkin idealizou 

um modelo de juiz que interpreta os casos difíceis e que, para esse juiz imaginário, todas as 

pessoas deveriam ser conduzidas (em todas as ocasiões) pelos mesmos objetivos e estratégias 

políticas. Para sustentar a sua teoria, Dworkin cunhou a expressão “romance em cadeia”, cuja 

proposta é um método de interpretação jurídica construtiva.  

Em tal projeto um grupo de romancistas redige um romance em série. Assim explica 

Dworkin: “cada romancista da cadeia interpreta os capítulos que recebeu para escrever um 

novo capítulo, que é então acrescentado ao que recebe o romancista seguinte, e assim por 

diante.” (DWORKIN, 2003, p. 276). Inspirada em técnicas interpretativas literárias (e de 

outras artes), a perspectiva dworkiana é a de que a aproximação da interpretação jurídica com 

a da literária permite uma coerência na estrutura de sentido e palavras, dada a própria 

praticidade que o direito demanda (para além de uma mera aplicação legal, as decisões 

requerem uma integração entre a norma e os princípios)
 21

.  

Ao comparar o juiz com um romancista, o pesquisador norte-americano anuncia que “os 

Juízes são igualmente autores e críticos.”(DWORKIN, 2003, p.275). Daí, a interseção entre as 

duas áreas, em que a busca de significado dos textos interpretados trabalham com 

possibilidades criativas e interpretativas.  

Nessa teoria, interpretações judiciais são oferecidas como capítulos de um romance. 

Para a escrita conjunta desse romance em série, explica Dworkin, cabe ao romancista avaliar 

o material recebido (os capítulos anteriores) e adotar um ponto de vista para decidir o que 

considerar como continuidade (e não como um novo começo). Analogamente à interpretação 

de um texto literário, o juiz, no processo de construção decisória, trabalha elementos como 

personagens, trama, gênero, tema e objetivo. Um romancista em cadeia trabalha com casos 

difíceis. Cria um “novo texto” a partir do caso jurídico. As sentenças são verdadeiros 

capítulos que continuam o texto inicial. Capítulos coerentes ao caso jurídico e seu histórico. 

Dworkin compara o juiz a um crítico literário que disseca as várias dimensões de valor 

em um trabalho artístico. Para ele, uma interpretação leva em conta tanto a essência decisões 

anteriores, quanto o modo como essas decisões foram tomadas (por quais autoridades e em 

que circunstâncias).  

Segundo Godoy (2008, p.100), o desejo de Dworkin é o alcance da identidade, 

coerência e integridade, marcados pela atuação do intérprete na escolha do  melhor princípio 

e, portanto, na busca do melhor resultado. 

A leitura do texto Em que medida o Direito se assemelha à Literatura?
22 

de Dworkin 

(2005) permite um olhar mais atento sobre a sua proposta do “romance em cadeia” junto à 

teoria interpretativa “direito como literatura”
23

. Nele, o autor problematiza as proposições 
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jurídicas como sendo descritivas
24

 (como as coisas “são no Direito” e não como “deveriam 

ser”); aponta falhas nessa descrição (principalmente nos casos mais difíceis) e sugere como 

alternativa para os juristas, o estudo da interpretação literária (e outras formas de interpretação 

artística).  

Dworkin se interessa por temas que ofereçam algum tipo de interpretação do significado 

de uma obra como um todo. A hipótese estética
25

. por ele sugerida é a de que “a interpretação 

de uma obra literária tenta mostrar que maneira de ler (ou de falar, dirigir ou representar) o 

texto revela-o como a melhor obra de arte.” (DWORKIN, 2005, p.222)  A intenção do autor, 

tal qual num trabalho artístico, é sempre relevante. Para  Dworkin, um autor é capaz de 

distanciar o que escreveu de seus interesses e crenças anteriores, de tratá-lo como um objeto 

em si e de alcançar novas conclusões sobre sua obra, fundamentadas em juízos estéticos. As 

intenções dos autores dependem de juízos interpretativos cujo acerto muda com o que é 

produzido e que podem ser alteradas de tempos em tempos. 

Analisando a proposta dworkiana, Godoy (2008) diz que um romance propicia várias 

leituras. Pode ser lido de várias formas. Não há interpretação única. Para o constitucionalista, 

a hipótese estética “não assume que todo intérprete de literatura conte com uma teoria estética 

plena e adequadamente desenvolvida, ou mesmo que pertença a alguma escola de 

interpretação.” (GODOY, 2008, p.98) O intérprete da obra de arte o faz com base em 

conjunto que reflita determinada linha ou escola de interpretação. Esse conjunto existe, ainda 

que de modo tácito. Não é simples reação do intérprete. No entender de Dworkin trata-se de 

uma crença genuína.” (GODOY, 2008, p.98) 

O estudioso norte-americano espera de cada romancista a tarefa de interpretar, criar
26

 e 

decidir de acordo com os personagens e o universo em que estão
27

. Cada romancista deve 

reconhecer o dever de inventar um romance único e conexo (ao invés de contos independentes 

com personagens de mesmo nome). Nesse exercício imaginário, ao mesmo tempo em que 

Dworkin questiona e vislumbra a fragilidade da teoria (por entender que a melhor teoria da 

arte exige um criador único, ou, quando mais de um, o controle por parte de todos), ele retoma 

(e reforça) o seu argumento da possibilidade da construção decisória conjunta. Para ele, os 

juízes-romancistas tem condições de produzir, independente dos temores (DWORKIN, 2005, 

p.237). 

É curiosa essa passagem, porque nas entrelinhas da sua dúvida, está a lucidez do seu 

pensamento no sentido de demonstrar que, antes de propor uma teoria ele analisou 

“probabilidades” para fechar a ideia de que, 

[...] Cada juiz, então, é como um romancista na corrente. Ele deve ler tudo o que 

outros juízes escreveram no passado, não apenas para descobrir o que disseram, ou 

seu estado de espírito quando o disseram, mas para chegar a uma opinião sobre o 

que esses juízes fizeram coletivamente, da maneira como cada um de nossos 

                                                 
24

  Os positivistas jurídicos acreditam que as proposições de Direito são, na verdade, inteiramente descritivas: são 

trechos da história. Uma proposição jurídica, a seu ver, somente é verdadeira caso tenha ocorrido algum evento 

de natureza legislativa do tipo citado; caso contrário, não é. Isso parece funcionar razoavelmente bem em casos 

muito simples. (DWORKIN, 2005, p.218) 
25

  “Para Dworkin a hipótese estética não assume que todo intérprete de literatura conte com uma teoria estética 

plena e adequadamente desenvolvida, ou mesmo que pertença alguma escola de interpretação. Dworkin 

acrescenta que não há interpretação única. Um romance pode ser lido de várias formas. O intérprete da obra de 

arte o faz com base em conjunto que reflita determinada linha ou escola de interpretação. Esse conjunto existe, 

ainda que de modo tácito. Não é simples reação do intérprete. No entender de Dworkin trata-se de uma crença 

genuína.” (GODOY, 2008, p.98) 
26

  Pois precisa ler tudo o que foi feito antes para estabelecer, no sentido interpretativista, o que é o romance 

criado até então. 
27

  Circunstâncias que os orientam; o tema ou o propósito do romance em desenvolvimento.  



 

romancistas formou uma opinião sobre o romance coletivo até então [...] Ao decidir 

o novo caso, cada juiz deve considerar-se como parceiro de um complexo 

empreendimento em cadeia, do qual essas inúmeras decisões, estruturas, convenções 

e práticas são a história; é seu trabalho continuar essa história no futuro por meio do 

que ele faz agora. Ele deve interpretar o que aconteceu antes porque tem a 

responsabilidade de levar adiante a incumbência que tem em mãos e não partir em 

alguma nova direção. Portanto, deve determinar, segundo seu próprio julgamento, o 

motivo das decisões anteriores, qual realmente é, tomado como um todo, o propósito 

ou o tema da prática até então.  (DWORKIN, 2005, p.238) 

Uma interpretação de qualquer área jurídica, segundo Dworkin, deve explicar seu valor, 

em termos políticos, evidenciando o melhor princípio ou política a que serve. O dever do juiz 

é interpretar a história jurídica que encontra, não inventar uma história melhor. A teoria do 

ajuste de qualquer juiz muitas vezes não conseguirá produzir uma interpretação única. A 

opinião de um juiz sobre a melhor interpretação será a consequência de convicções que outros 

juízes não precisam compartilhar.  

Percepção contrária dos positivistas, Dworkin entende que as proposições de direito 

formam-se pelo somatório das assertivas descritivas e valorativas. Aceito é o seu argumento 

de que direito é por essência, uma interpretação
28

. (SIQUEIRA, 2011, p.141) 

Uma das principais críticas ao modelo imaginário dworkiano é sobre a liberdade criativa 

dos romancistas face ao caso concreto. Segundo Brisa Paim (2009, p. 45), Stalen Fish “expõe 

que o primeiro romancista é o único que tem liberdade para criar e conduzir a história, ao 

passo que os demais são autores-intérpretes.” 

Um fio de novelo a ser desfiado por várias mãos pode servir de metáfora para uma das 

críticas ao modelo imaginário. Assim como um fio de novelo a ser desenrolado, cabe ao 

primeiro romancista escolher qual o “ponto” a ser esmiuçado, a ser desembaraçado, 

desenrolado e desenvolvido. É a partir da sua escolha que os demais romancistas continuarão 

a desfiar e a esmiuçar o fio (caso jurídico). Assim, não há que se falar em liberdade criativa.  

Por outro lado, o simples fato de o primeiro romancista optar pela melhor estratégia no 

início de um texto (que será continuado futuramente), não restringe (ou condiciona) a 

amplitude de temas a ser abordados no primeiro capítulo.  

Há que se pensar na limitação do primeiro romancista referente à sua posição. 

Diferentemente da literatura, o exercício de uma interpretação jurídica para a elaboração de 

uma decisão é restrito às ambiências de um caso específico (tempo, lugar, personagens e 

circunstâncias). Não há a mesma liberdade criativa que o processo de escrita literária permite. 

Porém, Dworkin, não se apresenta tentar provar que a interseção das áreas se dá no quesito 

“criatividade”. Ao contrário, ela apenas enuncia um método interpretativo para uma possível 

circunstância criativa de decisão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

                                                 
28  “Por criar-se através da interpretação, o direito torna-se político e pode ficar sujeito à subjetividade e à irredutibilidade se 

não houver limites para essa criação interpretação. Encaixa-se aí o papel da literatura para o estudo do direito: a interpretação 

comum de ambos. Dworkin não para por aí, ao entender que o desenrolar do direito dá-se da mesma com que se apresenta um 

romance [...] ele atesta que a coerência do direito está para a coerência narrativa de um romance: buscando a melhor solução 

possível para a hipótese artística ou política apresentada.” (SIQUEIRA, 2011, p.141)  



 

Mesmo que ousada e ampla, a idealização dworkiana não perde sua importância por 

sinalizar um tecnicismo jurídico por vezes ineficaz na prática. Estudos desse perfil servem de 

alerta para que os lidadores jurídicos
29

 reflitam sobre o abismo das teorias jurídicas e a sua 

aplicabilidade.  

A propósito, o “recém-nascido” movimento “Direito e Literatura” buscou (busca) 

justamente retirar os véus do tradicional positivismo e escancarar algumas de suas falhas. A 

proposta de casamento entre os dois saberes revelou um caminho alternativo para ser 

explorado na tentativa de suprir algumas dessas lacunas.  

Simbólico é o paralelo com as artes. Talvez seja este o campo do conhecimento com 

maior liberdade criativa e autonomia para denunciar as mazelas da sociedade. “O direito só 

existe fora do Direito”
 30

, enuncia um ditado. Assim pensando, é possível considerar os 

trabalhos artísticos como grandes “intérpretes da lei” a fortalecer a crença de que a justiça é 

um ideal e “caminha” distante do universo do Direito, justamente porque o direito ainda 

permanece longe da “humanidade”.  

A teoria imaginária dworkiana pode ser pensada como o primeiro capítulo de um 

“romance” acadêmico-jurídico a ser desembaraçado e desenvolvido por outros “romancistas” 

acadêmicos-jurídicos demonstrando aberto o caminho para futuras teorias que funcionem no 

campo real. 

O modelo hercúleo não passa de um ideal, pois a realidade jurídica não oferece cenário 

propício para que o ‘herói’ grego faça justiça. No entanto, esse modelo ideal, pode ser 

recebido como uma matéria bruta a ser transformada numa escultura. E nesse processo de 

“criação”, muitos outros métodos (jurídicos) podem ser descobertos.  
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RESUMO 

 

A presente pesquisa busca resgatar a memória que marcou o período de Internação, de 

adolescentes em conflito com a lei, vivenciada nas oficinas de Teatro dos Centros 

Socioeducativos. Para tal estabeleceram-se encontros com jovens egressos desses 

Centros e foram realizadas oito entrevistas com jovens de 17 á 26 anos de idade, 

moradores de bairros periféricos de Ribeirão Preto SP (Parque Ribeirão Preto, Jardim 

Progresso, Jardim Juliana, Campos Elíseos, Parque dos Servidores). As entrevistas 

foram realizadas de maneira semi-estruturada, a fim de se obter melhor compreensão do 

mundo do jovem entrevistado, através da forma como fundamenta suas opiniões 

Buscou-se dessa forma, por meio da análise das entrevistas recolhidas, compreender  

como as vivências de um “ fazer teatral” tiveram influência  no comportamento 

individual e coletivo do jovem em conflito com a lei. 

 

PALAVRAS CHAVE 

 

Adolescentes (em conflito com a lei)|, lembranças do “fazer teatral”, Ressocialização. 

 

Theatre at CASA: Memories of "doing theater" of juveniles in conflict with law 

Abstract: This research seeks to rescue the memory that marked the period of detention 

of children in conflict with the law, experienced in the workshops of the Centers Socio 

Theatre. For this set up meetings with young graduates of these centers and eight 

interviews were conducted with 17 young people will be 26 years old, living in the 

suburbs of São Paulo Ribeirão Preto (Ribeirão Preto Park, Garden Progress Garden 

Juliana, Elysian Fields, the Park servers). The interviews were conducted in a semi-

structured, in order to obtain a better understanding of the world of youth interviewed 

by how grounded their opinions was sought in this way, through the analysis of 

interviews collected, understand how the experiences of a "doing theater" influenced the 

individual and collective behavior of the juvenile in conflict with law. 

 

Key Word: Teens (in conflict with the law)  , souvenirs "doing theater" resocialization. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa surgiu a partir de uma experiência como arte-educadora 

ministrante de oficina de Teatro  nas  Unidades da  Fundação CASA  em Ribeirão Preto 

SP,  para adolescentes em conflito com a lei em cumprimento de medida socioeducativa 

de Internação. 
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   Atriz, educadora social, arte educadora, Bacharel em Artes Cênicas pelo Centro Universitário Barão de 
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Indagada por essa experiência ingressei no Mestrado em Educação na 

Universidade Estadual de Campinas na área de concentração Educação Linguagem Arte 

e Conhecimento, inicialmente com o projeto intitulado Teatro na CASA: A contribuição 

da arte-educação no contexto de privação de liberdade, o projeto tinha como objetivo 

observar os resultados alcançados através de uma oficina de Teatro Jornal procedimento 

de trabalho de Augusto Boal que eu ministraria nas Unidades de Internação. 

A ideia inicial desse projeto era norteada pelas seguintes questões: Pode o teatro 

contribuir com a ressocialização de um adolescente em conflito com a lei? Qual o 

papel de vivências proporcionadas pela arte, no trabalho com adolescentes que 

cumprem medida socioeducativa? As aulas de teatro são realizadas, almejando a 

transformação dos adolescentes através dessa prática ou como uma atividade 

ocupacional para preencher o tempo ocioso da rotina das Unidades?  

Para realizar pesquisas de campo no espaço físico da Fundação CASA é 

necessário realizar alguns protocolos com o Centro de Pesquisa e Documentação Escola 

de Formação e Capacitação Profissional – Fundação CASA SP, que está de acordo com 

a Portaria Normativa 155/2008. 

Após realizar os procedimentos necessários obtive o Indeferimento do projeto, a 

autorização me fora negada não sendo possível naquele momento realizar o trabalho de 

campo com adolescentes internos nos Centros. 

Ao me deparar com a impossibilidade de realizar a minha proposta inicial, passei 

por um período em que precisei repensar meu projeto e decidir novos rumos para o 

trabalho. 

Analisando o meu percurso como arte-educadora nos Centros Socioeducativos, 

percebia que o que era mais forte no meu interesse como pesquisadora era a figura dos 

adolescentes que eu atendia, pois era com eles o meu contato direto e foi com eles que 

eu aprendi  tantas coisas através das aulas de teatro: 

 

“Ao pensar sobre o dever que tenho, como professor, de 

respeitar a dignidade do educando, sua autonomia, sua identidade em 

processo, devo pensar também como já salientei, em como ter uma 

prática educativa em que aquele respeito, que se deve ter ao educando, 

se realize em lugar de ser negado. Isso exige de mim uma reflexão 

crítica e permanente sobre minha prática através da qual vou fazendo 

a avaliação do meu próprio fazer com os educandos” (FREIRE, 2011, 

p.63) 

 

 



 

 O projeto teve continuidade sem realizar a pesquisa de campo dentro da 

Fundação CASA, e apenas adotando a Instituição como referência espacial que inspirou 

o desenvolvimento dessa pesquisa. 

Com novos rumos traçados para a pesquisa o adolescente passou a ser 

investigado pós-oficina de teatro em um contexto parcial de reintegração a sociedade, 

sendo utilizado  a entrevista semi-estruturada como um recurso para estabelecer um 

dialogo com os jovens ,   dessa forma a nova proposta de trabalho passou a ter como 

objetivo  resgatar através dos discursos dos jovens  e arte educadores sujeitos dessa 

pesquisa  os principais conflitos entre fragilidades e potencialidades  para o 

desenvolvimento de oficinas culturais em Centros socioeducativos. 

A partir da nova proposta esbocei novas questões: Como compreender o valor 

pedagógico de vivências proporcionadas pela arte no período de Internação em 

Centros Socioeducativos? O que foi vivenciado nas aulas de Teatro teria tido 

desdobramentos na vida do adolescente egresso? 

Para essa discussão foram adotados como referenciais teóricos Violeta Vaz  

(2011)  e Vicente Concílio (2006). 

Concílio (2006) propõe uma discussão referente à sobrevivência de “vivências 

artísticas” em um ambiente prisional onde a arte sempre se esbarra nas regras 

promovidas pela instituição, apresentando o panorama histórico do desenvolvimento de 

processos teatrais com população carcerária, a partir dos referenciais: Frei Betto, Ruth 

Escobar, Maria Rita Freire Costa, Roberto Lage entre outros. 

Violeta Vaz (2011) analisa ações destinadas ao público jovem em comunidades 

populares, através de oficinas de dança em projetos socioculturais como um local de 

uma possível experiência estética educativa entre jovens e professores, a autora buscou 

analisar as narrativas de jovens e educadores a respeito de suas experiências com a 

dança e com projetos socioculturais. 

Esses autores contribuíram para enriquecer a discussão acerca do oferecimento 

de oficinas culturais para jovens privados de liberdade, para compreender qual o valor 

pedagógico de vivências proporcionadas pela arte para os adolescentes,  no período de 

Internação em Centros socioeducativos? 

 

 

 

 



 

2-  FUNDAÇÃO CASA ANTIGA FEBEM 

 

Ah, fala pro cê, a gente lá dentro reflete muito hein!? Mais quando nós 

sai tamém, a reflexão, reflexão acaba, né senhora! Na rua, a reflexão 

acaba né, que quando cê já tá na rua tromba com os  seus parceiro, 

então o vazio que você sentia lá dentro já não tem mais aqui né. É  

isso aí.” ( Moleque do Juliana) 

 

Através de um panorama histórico das políticas públicas no que se refere ao 

atendimento do adolescente em conflito com a lei, foi apresentado nessa pesquisa o 

percurso histórico da FEBEM a atual Fundação CASA. 

A FEBEM passou por um amplo processo de mudanças, a primeira delas foi à 

mudança de nomenclatura de FEBEM (Fundação de atendimento ao bem estar do 

Menor) para Fundação CASA (Centro de atendimento sócio educativo ao adolescente) 

essa mudança ocorreu após uma nova proposta do projeto pedagógico e com a 

descentralização das unidades de Internação que permite que o adolescente durante o 

período de Internação fique próximo a sua família na cidade de origem e região. 

Desse modo a Fundação CASA tornou-se uma instituição vinculada a Secretaria 

do Estado da Justiça e da defesa da cidadania, tem como missão primordial de aplicar 

medidas socioeducativas, de acordo com as diretrizes previstas no Estatuto da Criança e 

do Adolescente ECA, e no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo SINASE, 

presta assistência a jovens de 12 á 21 anos incompletos em todo estado de São Paulo. 

 

 

3 ARTE E CULTURA COMO UM DIREITO AO ADOLECESCENTE 

PRIVADO DE LIBERDADE 

 

Para atender as exigências previstas no  ECA e no SINASE, foi criado a 

Gerência de Arte e Cultura GAC pertencente a Superintendência Pedagógica é a área 

responsável pela política cultural da Fundação CASA, bem como pelas diretrizes de 

ação cultural em relação aos adolescentes que cumprem medida socioeducativa. 

Art.124 São direitos dos adolescentes privados de liberdade, entre outros os 

seguintes: 

XII realizar atividades culturais, esportivas e de lazer. 

XIII ter acesso aos meios de comunicação social (2008, p.26) 

 



 

6.3.4 Eixo Esporte Cultura e Lazer  previstos no SINASE propõe: 

 

2- Propiciar o acesso a programação culturais, teatro, literatura, 

dança, música, artes, constituindo espaços de oportunização da 

vivência de diferentes atividades culturais, e artísticas, e  também o 

favorecimento á qualificação artística respeitando as aptidões dos 

adolescentes.  

5 Assegurar no atendimento socioeducativo espaço a diferentes 

manifestações culturais dos adolescentes (2008,p.60) 

 

Para atender as exigências previstas no SINASE a Fundação CASA estabelece 

parceiras com ONGS para o desenvolvimento das oficinas culturais nos Centros, as 

oficinas são compostas das seguintes linguagens: teatro dança circo, hip hop (grafite, 

rap, street dance) literatura, fotografia, vídeo (oficina de imagem), fanzine (história em 

quadrinhos), capoeira, artes plásticas. Também são realizadas atividades extras como 

palestras e workshops. 

 Segundo Carvalho (2008) as ONGS são hoje uma realidade sociológica no 

Brasil. Muitas dessas entidades têm obtido admirável êxito ao criar alternativas e 

facilitar a inclusão social, ao prestar serviços de educação integral e a trabalhar em 

defesa dos direitos da criança e do adolescente que vivem em circunstâncias 

especialmente difíceis. Examinando as diversas propostas pedagógicas desenvolvidas 

em seus programas, observa-se um traço comum: praticamente todas utilizam atividades 

artísticas em suas diretrizes educacionais. (p.16) 

 Dentro dessa proposta foi discutido o que CARVALHO (2008) ressalta em sua 

pesquisa referente ao "ensino de artes em ONGS, “é grave a questão de não haver 

exigência  de  formação superior dos arte educadores, se pensarmos que o ensino nestes 

projetos não é simples, pois neles estão inseridos , jovens que vivem em uma condição 

social precária , a qual exigiria do “ educador” posicionamentos políticos , éticos e 

estéticos alinhados aos da instituição e “ qualidade e aptidões pessoais que vão além das 

habilidades técnico profissionais” (p.46) 

O relato dos oito jovens entrevistados nessa pesquisa mostra que eles não 

tiveram acesso a projetos que ofereciam atividades culturais gratuitas nos bairros 

visitados durante a infância e  a adolescência, desse modo o encontro com oficinas 

culturais foi estabelecido durante o período de Internação. 

 

 



 

“As desigualdades sociais constituem, por si sós, uma grave 

problema por ensejar a desintegração e a vulnerabilidade social, além 

de impedir que uma arte expressiva de nossa população possa usufruir 

dos direitos mais elementares para a sobrevivência do ser humano: 

subsistência, a saúde, habitação, segurança, educação e lazer. O 

impacto dessa realidade afeta de forma mais dramática aqueles que, 

como as crianças e os adolescentes, ainda se encontram em processo 

de formação” (CARVALHO, 2008, p.13) 

 

     Nesse sentido percebe-se que as atividades culturais oferecidas no Centro 

Socioeducativo, pode ser o primeiro contato dos adolescentes com uma “vivência 

artística” ele não se sente capaz de participar de uma aula de circo, dança ou teatro, pois 

esta   impregnado um rótulo de “infrator” , e um infrator não canta, dança ou interpreta, 

ele rouba, mata e vende droga! Parece preconceituoso, mas é esse o raciocínio. 

 A metodologia utilizada nessa pesquisa qualitativa foi à entrevista semi-

estruturada. Durante esse processo foi realizado oito entrevistas com jovens de 17 a 26 

anos, moradores dos bairros Campos Elíseos, Jardim Juliana, Parque dos Servidores, 

Parque Ribeirão Preto, Jardim Progresso. 

  “Recorrer ao trabalho de campo como sua mais importante forma 

de coleta de dados, pois acreditará que sem um intenso e prolongado 

contato do pesquisador com o grupo será impossível descobrir como 

uma determinada rede de significações está organizada” (MELLO, 

2006, p.125) 

 

Segundo BAUER (2007) O principal interesse dos pesquisadores qualitativos e 

na tipificação e variedade de representações das pessoas no seu mundo vivencial. As 

maneiras com as pessoas se relacionam com os objetos no seu mundo vivencial, sua 

relação sujeito objeto é observada através  de conceitos tais como opiniões, atitudes, 

sentimentos , explicações , estereótipos , crenças, identidades, ideologias, discurso 

cosmovisões, hábitos e práticas. 

Atentei-me por conduzir a entrevista com perguntas simples e garantindo ao 

jovem a confidencialidade da sua identidade. Os nomes dos jovens foram substituídos 

por nomes fictícios Motoqueiro, Kadu, Pedrinha, Moleque Juliana, Moleque da 

Pracinha, Moleque Chave, Moleque Progresso, Bracinho. 

Dos oito entrevistados 6 jovens continuam envolvidos no tráfico de drogas. 

 

“Ah me levou foi o seguinte né, a minha família inteira já é 

desse jeito ai, na onde eu tenho meu espelho.” ( Pedrinha) 

 



 

“Ah fala procê agente lá dentro reflete muito bem? Mas quando nós 

sai tamém a reflexão, a reflexão acaba né senhora! Na rua a reflexão 

acaba né, que quando cê já tá na rua tromba com os seus parceiro, 

então o vazio que você sentia lá dentro já não tem mais aqui né. É 

isso ai  né! ( Moleque Juliana) 

 

 

Os jovens que foram “ressocializados” ambos mencionaram a ilusão que é 

desenvolvida referente aos ganhos que podem alcançar com o envolvimento com o 

tráfico, como mencionado por um dos jovens entrevistados: “É de momento, que às 

vezes você quer se iludir, sei lá achando que é uma coisa”, “ganhar dinheiro fácil”, 

“você acaba indo, você vai se envolvendo cada vez mais”. 

Essa condição ilusória de obter um rápido retorno financeiro ilude os jovens 

como na afirmação a seguir: “A vida que eu levava eu achava que iria dar um futuro 

melhor para minha mãe, e meus irmãos, mas ai só foi gerenciando maldade na minha 

vida cada vez mais” (Bracinho) Você pode ter a sorte de ficar rico, mas tem que pensar 

pelo lado ruim.” (Kadu) 

Os relatos que apresentam a relação dos adolescentes com o ato infracional 

mostram jovens conscientes, do envolvimento com atividades ilegais e com referências 

próximas ao convívio das consequências desse comportamento. 

Com o tempo o jovem torna-se conhecedor das perdas e ganhos de atividades 

ilícitas. São cientes do risco de morte, da possibilidade de “virar o jogo” e tornar-se 

usuário e dependentes das drogas que comercializam, do sofrimento e decepção que 

causam aos seus familiares. 

A palavra ilusão definida pelo dicionarista Aurélio como “Sonho, devaneio, 

coisa êfemera, passageira”, define a condição dos jovens entrevistados nessa pesquisa, 

que acreditam   que irão conquistar uma vida melhor com o dinheiro do tráfico. 

Esses jovens correm risco frequente de serem mortos. O envolvimento crescente 

dos jovens nesse universo dificulta o ato de desligar-se justificado na expressão a 

seguir: “Pensar duas vezes antes de entrar porque depois que você entra você não sai”. 

Os jovens que entrevistei nessa pesquisa que se encontram estruturados no 

tráfico de drogas apresentam em seus discursos que estão conscientes que como 

consequência de suas atitudes, em breve irão conhecer o sistema penitenciário que para 

Amorim (2006) todo bandido sabe que em um presídio é preciso seguir os 

mandamentos da lei do cão o primeiro deles é bem claro: “Cadeia é lugar de homem” 

(p.73) 



 

 

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 

 Como compreender o valor pedagógico de vivências proporcionadas 

pela arte no período de Internação em Centros Socioeducativos? O que foi vivenciado 

nas aulas de Teatro teria tido desdobramentos na vida do adolescente egresso? 

Pude obter como resultado parcial da pergunta norteadora dessa pesquisa o que é 

apresentado o discurso de um dos sujeitos: 

“Aprender nóis aprende senhora! Só que as amizade ainda 

continua, as amizade é verdadeira com os moleque aí, só que invorve 

outras caminhada que agente acaba, acaba levando para vida 

também né.È isto ai né’’( Moleque da Pracinha) 

 

 Pude perceber  através do relato dos jovens  que o primeiro contato com oficinas 

culturais foi estabelecido durante a Internação. 

 A proposta de Arte e Cultura mostra-se fragilizada diante das regras promovidas 

pela Instituição, visão que se  reflete nos adolescentes que revelam nas entrevistas que 

participar das oficinas era sinônimo de bom comportamento “ aprendi nada, fazia 

porque tinha que fazer, quem fazia ia embora mais rápido” ( Motoqueiro) 

Os adolescentes que participaram por longos períodos das oficinas 

compreendem melhor a proposta das oficinas e conseguem estabelecer relações entre as 

vivências artísticas e a vida  pessoal. 

Após o período de “ressocialização” o adolescente retorna para a mesma 

comunidade que enfrenta os mesmos problemas de tráfico e violência, dessa forma a 

realidade em que estão inseridos anula qualquer possibilidade de mudança. A partir 

dessas considerações as vivências artísticas no período de Internação foram 

consideradas situações pontuais que pouco impacto tiveram na vida dos jovens 

entrevistados. 
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A ARBITRARIEDADE QUE MARCA: A TRANSVERSALIDADE 

ENTRE O DIREITO, A LITERATURA E O CINEMA A PARTIR DA 

OBRA MEMÓRIAS DO CÁRCERE, DE GRACILIANO RAMOS. 

Larissa Maciel do Amaral
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RESUMO: O drama humano vira um drama real e acessível a todos nas obras de 

Graciliano Ramos. Da escassez do Nordeste às amarguras do cárcere, a sinestesia ganha 

relevo, independentemente se o leitor já viu, ao menos por “ouvir dizer” que esta 

realidade existe. O alagoano nascido em 1982 não ameniza no estilo. A escassez do 

drama salta às páginas e permite a elaboração de textos sem floreios. Fez surgir um 

novo estilo: meio drama, meio moderno, meio jornalístico e até documentarista. A 

história do período ditatorial no Brasil se mescla com o Direito – ou a ausência dele- e 

este relato literário é traduzido com perfeição pelo cineasta Nelson Pereira dos Santos. 

Através de seus personagens, Graciliano conta a História e a sua história, apresenta sem 

reservas a sua vida. Submersos nesta tríade de artes: Direito, Literatura e Cinema, será 

desenvolvido o presente estudo, tendo como ponto de partida a obra Memórias do 

Cárcere, de 1953, já em sua 44ª edição no ano de 2008. 

 

Palavras- Chave: Graciliano Ramos; Literatura; Direito; História; Cinema. 

 

ABSTRACT: The human drama becomes a real drama, accessible to all in the works of 

Graciliano. From aridity of the Northeast to the bitterness of prison, the synesthesia 

gains reliefs, regardless if the reader has seen, at least by the "hear you say" that this 

reality exists. He was born in Alagoas in 1982 and does not mitigate in style. The 

shortage of drama jumps from the pages and allows the elaboration of texts without 

flourishes. Created a new style: half drama, half modern, half and even journalistic 

documentary. The history of dictatorial period in Brazil merges with the Law - or lack 

of it - and this literary narration is translated to perfection by filmmaker Nelson Pereira 

dos Santos.  Through his characters, Graciliano tells History and its history, without 

reservations about his life. Submerged in this triad of arts: Law, Literature and Film, 

will be developed in this study, taking as its starting point the piece of work of 

Memórias do Cárcere, 1953, now in its 44th edition in 2008. 

 

Key words: Graciliano Ramos. Literature. Law. History. Cinema. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

Graciliano Ramos é (foi) autoridade na literatura brasileira. A opressão, a dor, a 

“coisificação” ou animalização dos personagens são traços marcantes de suas obras. 

Antes de Memórias do Cárcere, já tinha um legado precioso para a cultura brasileira: 

São Bernardo (1934), Angústia (1936), Vidas Secas (1938), são algumas das obras do 
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autor. Vidas secas inclusive possui adaptação para o cinema por intermédio do mesmo 

diretor de Memórias do Cárcere, Nelson Pereira dos Santos. 

De sua infância, pouco estudo formal ou na atuação política, deixou um legado de 

um homem que não se quebrava às pressões do mundo, sequer o sentir do chamado da 

morte impediu-o de deixar um relato de suas memórias do cárcere. 

Outro traço que lhe é característico é a rudez da escrita, talvez para traduzir com 

perfeição a seca nordestina (Vidas Secas), o machismo (São Bernardo) e, como o 

próprio título denota, a Angústia de um servidor público, aos 35 anos, no regime 

ditatorial da Era Vargas (no romance Angústia). A escrita sem floreios prende o leitor 

de forma prática, contundente, real. Assim, promove um perfeito casamento entre a 

linguagem e o que ele queria exprimir. 

Aufere-se da obra muito do que o artista viveu na realidade. Segundo uma de suas 

bibliografias mais conceituadas: 

Graciliano deixou na obra, principalmente na obra de ficção, indícios bem 

acentuados de seu “eu” e de seu “id” freudiano, isto é, tanto aa personalidade 

adicta aos fenômenos do mundo exterior, como aquela inerente à dinâmica 

espiritual do inconsciente.
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Assim, a literatura conta a História, mas não só a história do autor a história de 

vários personagens (dos quais não se omitem os nomes) a fim de que a obra, destarte 

contada depois de passados dez anos, traduza bem a realidade vivida por vários ilustres 

médicos, doutores, literatos, oficiais, etc. durante a época que o autor apelidou de 

“facismo tupinambá”. 

Também por oportunidade deste introito, mister faz apresentar em breve síntese a 

vida deste autor pois, como típico de um livro de memórias, sua experiência de vida 

perpassa várias etapas da obra literária. 

Graciliano Ramos Nasceu aos 27 de Outubro de 1892, em Quebrangulo, Estado 

de Alagoas. A partir de 1898 começam seus exercícios de leitura e, seis anos depois já 

publica seu primeiro conto, “Pequeno pedinte”, no jornal do internato onde estudava. 

Atua como colaborador para alguns jornais até que em 1915 retorna do Rio de Janeiro à 

Palmeira dos Índios por ocasião da morte de três irmãos e um sobrinho, acometidos de 

peste bubônica. No mesmo ano, casa-se com Maria Augusta de Barros, que morre cinco 

anos após. por complicação no parto. Em 1927 é eleito prefeito em Palmeira dos Índios.  

Em 1928 tomou posse como prefeito de Palmeira dos Índios e ficou conhecido pelos 

relatórios que foram publicados em alguns jornais no Rio de Janeiro, no mesmo ano 

casou-se com Heloisa Leite de Medeiros (Ló, vivida por Glória Pires na adaptação para 

o cinema); Em 10 de Abril de 1930 (Ano da “Revolução de 1930”, que na verdade 

traduziu-se no “Golpe de 1930” pelo oposicionista gaúcho Getúlio Vargas) renuncia ao 

cargo de prefeito; em 1933 é nomeado diretor da instrução pública de Alagoas, cargo 

equivalente a secretário estadual de educação. Em 1936 é preso, em casa, em Maceió, 

no mês de Março.  

Todas as referências da obra Memórias do Cárcere, objeto deste artigo, serão 

correspondentes à 44ª edição, do ano de 2008.
4
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É aqui que esta introdução acaba, pois a história começa. 

 

2 A OBRA 
 

Resolvo-me a contar, depois de muita hesitação, casos passados há dez anos 

– e, antes de começar, digo os motivos porque silenciei e me decido. Não 

conservo notas: algumas que tomei foram inutilizadas, e assim, com o 

decorrer do tempo, ia-me parecendo cada vez mais difícil, quase impossível, 

redigir esta narrativa. p.11. 

 

 Memórias do cárcere é um relato dos 10 meses e 11 dias na prisão entre os anos 

de 1936 e 1937, sem qualquer acusação formal
5
. Em diversas partes do texto há 

referência a ausência de processo: 

Surpreso e inquieto, perguntei a mim mesmo por que me enviaram àquela 

prisão. Deviam estar ali, supus, as criaturas forçadas a cumprir sentença, e 

ainda não me haviam tido uma palavra a respeito dos meus possíveis crimes. 

p. 550 

 

A ausência de processo faz rememorar um outro clássico da literatura, desta vez 

estrangeira: O processo, de Franz Kafka
6
. Além da ausência de processo, alguns outros 

elementos se assemelham: Ambos os atores principais se destacavam no ofício (um 

bancário exemplar, em Kafka; um servidor público dedicado, em Graciliano), ambos na 

casa dos 30 anos, e ambos sem o conhecimento da acusação. Em Kafka, contudo, o 

último capítulo é denominado “fim”, o que falta à obra de Graciliano, que permaneceu 

inacabada. 

Prisões imotivadas, ausência de acusação formal e outras foram atrocidades 

comuns nos regimes totalitários, que se entrelaçam pelo momento histórico: Era Vargas 

no Brasil, o fascismo de Mussolini na Itália e o Nazismo Alemão. Comparados aos 

demais sistemas não estranha que o autor apelide o regime brasileiro de “pseudo 

fascismo tupinambá”. 

Entre as perdas dos manuscritos originais e a penosidade das lembranças, o livro 

levou dez anos para que fosse escrito e publicado, e ainda assim, falta o capítulo final, a 

tão esperada liberdade. 

Aliás, a obra é uma verdadeira óde à liberdade. Antes de ser recolhido ao cárcere, 

tinha Graciliano que vivia numa prisão: entre o reduto de funcionário público recebedor 

de constantes ameaças em ligação e telegrama e a malfadada relação com a esposa. Iria 

então de encontro à sua primeira liberdade, quando da prisão. 
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O que viveu, contudo, de liberdade nada tinha. A temática da liberdade fez o 

cineasta produtor da adaptação cinematográfica inserir um subtítulo: uma história de 

amor à liberdade. 

A falta de liberdade é inclusive comum ao presidente da república, que segundo o 

autor se constituía em verdadeiro títere do sistema: 

Mas o presidente da república era um prisioneiro como nós; puxavam-lhe os 

cordões e ele se mexia, títere, paisano movido por generais. Forte. Lá fora o 

viam forte e risonho, achando tudo de bom; ali dentro sabíamos um pobre 

diabo manejado pela embaixada alemã, pela embaixada italiana, por 

intermédio da chefatura de polícia. p.277 

 

 O livro está atualmente em sua 44ª edição, especial comemorativa dos 50 anos 

de morte do autor. Ganhou nova capa, com Ilustração de Percy Deane, e teve como base 

a 1ª edição do livro, publicado pela J. Olympio bem como nos originais datiloscritos 

com as últimas correções realizadas por Graciliano Ramos. 

Originalmente era composto de 4 (quatro) volumes, hoje compilados em um só, 

sendo mantida aproximadamente a mesma disposição, em quatro partes: I-Viagens ;II- 

Pavilhão dos Primários; III-Colônia Correcional;  IV- Casa de Correção. A atual edição 

conta ainda com uma explicação final de Ricardo Ramos, filho do autor, sobre o 

conteúdo que constaria do último capítulo, caso tivesse completado: 

 - O que é que pretende com o último capítulo? 

Sensações de liberdade. A saída, uns restos de prisão a acompanha-lo em ruas 

quase estranhas. p.678 

 

 A edição conta ainda com o posfácio de Wander elo Miranda, professor titular 

de Teoria da Literatura da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, e supervisor  

do projeto da reedição comemorativa. 

 A narrativa que é de difícil definição, mas por classificação é um romance (meio 

drama, meio moderno, meio jornalístico e até documentarista), apresenta um gênero de 

“narrativa de testemunho ” que está presente tanto na obra de Graciliano quanto em 

Kafka. É um método muito comum nos anos 70, recebeu este nome em um concurso 

realizado em Havana, nos Estado Unidos. 

  A obra memórias do cárcere já rendeu inúmeros escritos: das artes visuais, da 

história, do Direito e se assim o é, figura quase como fonte inesgotável da perspectiva 

do leitor que tenha interesse por qualquer das artes. 

 

1 AS PERSONAGENS 
 

As personagens da obra escrita são pessoas do mundo real, um dos motivos 

inclusive que tardaram a iniciativa do livro de memórias: 

Também me aflingiu a ideia de jogar no papel criaturas vivas, sem disfarces, 

com os nomes que têm no registro civil. Repugnava-me deformá-las, dar-lhes 

pseudônimo, fazer do livro uma espécie de romance, mas teria eu o direito de 

utilizá-las em história presumivelmente verdadeira? Que diriam elas se se 

vissem impressas, realizando atos esquecidos, repetindo palavras contestáveis 

e obliterarias? p.11 

 



 

SALLA
7
 denominou esta constante vigilância entre o escrito e a realidade, entre 

o que seria público e o que seria privado, entre contar os fatos e cuidar de não ofender a 

lei de “entre o fio da navalha”, nome que confere título a sua tese de Doutorado, 

inclusive por que, parte seu estudo de publicações de Graciliano impressas na revista 

getulista Cultura Política, principal publicação do Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP), do Estado Novo. 

Voltando às personagens, a narrativa traduz uma diversidade de gêneros, 

reflexos de uma sociedade que passava por uma mudança profunda. O momento 

político era intenso tanto na época em que retrata a literatura, nos anos que se seguiram 

a 1930, quanto quando veiculada a película, ano politizado de 1984, ano das “Diretas 

Já”, no Brasil. 

Na adaptação cinematográfica houve adaptação de algumas personagens, com a 

manutenção daqueles históricos. Neste sentido escreve DAVI: 

Memorias O filme - é feito de recriação e de liberdade criativa. 

Recriação na medida em que o cineasta fundiu os 237 personagens em 

120, mudando nomes, com exceção dos personagens historicamente 

conhecidos como: de Olga Benário (comunista companheira de Prestes, 

interpretada por Ada Chaseliov), de Luis Carlos Prestes (somente 

citado, como no livro), do advogado Sobral Pinto (interpretado por 

Paulo Porto), do próprio escritor (interpretado por Carlos Vereza) e de 

Heloisa Ramos (esposa de Graciliano, interpretada por Gloria Pires).
8
 

 

Sendo as personagens reflexos de uma sociedade absolutamente plural brasileira, 

mister se faz esclarecer sobre os mais notáveis na obra: 

 

a) Graciliano Ramos: Interpretado no filme pelo ator Carlos Vereza, é o 

protagonista desta obra de memórias. Embora sem acusação documental, constam dos 

registros públicos do Departamento de Polícia que sua prisão deu-se por condutas 

subversivas. Ele mesmo não se diz comunista, mas sim, é contra a atual forma de 

propriedade. Apesar disso, se diz um “revolucionário chinfrim”. Somente filiou-se ao 

PCB em 1945, quase oito anos após ser posto em liberdade. É o narrador e o 

personagem principal da história. Logo no primeiro capítulo, no qual justifica a escrita, 

adverte humildemente sobre o uso do pronome de primeira pessoa:  

Desgosta-me usar a primeira pessoa. Se se tratasse de ficção bem: fala um 

sujeito mais ou menos imaginário; fora daí é desagradável adotar o 

pronomezinho irritante, embora se façam malabarismos por evita-lo. 

Desculpo-me alegando que ele me facilita a narração. Além disso não desejo 

ultrapassar o meu tamanho ordinário. Esgueirar-me-ei para os cantos 

obscuros, fugirei às discussões, esconder-me-ei prudente por detrás dos que 

merecem patentear-se.p.15/16 

 

Morre em 1953 acometido por câncer, sem que tenha escrito o capítulo final da 

obra Memórias do Cárcere. 

b) Heloísa: Heloísa Leite de Meideiros (Ló)- Segunda esposa de Graciliano, 

mãe de quatro de seus filhos e vivida pela atriz Glória Pires. 
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Minha mulher vivia a atazanar-me com uma ciumeira incrível, absolutamente 

desarrazoada. Eu devia enganá-la e vingar-me, se tivesse jeito para estas 

coisas. p.22 

 

De início marca pela insistência em haver uma amante de Graciliano que, 

segundo o autor, somente subsiste em seu imaginário. Típica esposa e mãe provinciana. 

Cresce ao longo da trama e aparece intermediando a publicação de suas obras, insistindo 

nas esferas de Poder pela liberdade de Graciliano, conseguindo que o Dr. Sobral Pinto, 

reconhecido advogado, interpretado por Paulo Porto, promova a defesa de Graciliano. 

As demais personagens mudaram de nome na recriação criativa do cineasta 

Nelson Pereira dos Santos, salvo alguns nomes históricos como já ressalvado, muito 

provavelmente por se encontrar também no “fio da navalha” com informações políticas 

tão fundamentais. Mas a representatividade das personagens restou mantida respeitados 

os blocos de características dos nominados na obra literária – mulheres do povo, 

granfinas, militares, revolucionários, políticos, jornalistas, agitadores, malandros, presos 

comuns, presos políticos, etc. 

c) Emanuel: Dr. Emanuel da Silva Cruz (no filme), vivido por  Nildo 

Parente, burguês, doutor em medicina e ex presidente da Aliança. Mesmo durante suas 

“viagens”, é um ser bem vestido e bem alimentado, tanto quanto seu dinheiro possa 

comprar. Somente resta coisificado como os demais presos na colônia correcional, onde 

só se diferenciavam os doentes dos não doentes, pois o tratamento desumano e 

degradante é comum a todos. 

d)  Mário Pinto: Personagem vivido por José Dumont, é a compilação de 

alguns personagens nominados no livro: é o beato, é o moleque, o descontraído, o que 

sempre pede um cigarro, o que canta ao lapidar pedras e por fim morre, como a alegria 

que se esvai por trás daquelas grades funestas. 

e) Os nomes dos malandros da ilha grande foram igualmente mantidos 

como o Gaúcho, vivido pelo ator Wilson Grey:  

Vanderlino me interrompeu cálculos difíceis e apresentou uma delas, rapagão 

espaúdo, simpático, o olho vivo, de gavião. Uma curiosa madeixa de cabelos 

brancos enfeitava-lhe a testa e o lábio superior se erguia, descobrindo os 

dentes, num sorriso sarcástico. Fisionomia aberta, olhar decidido. Admirou-

me a franqueza de Vanderlino ao dizer o nome e o ofício da personagem: - 

Gaúcho, Ladrão, Arrombador. p.424/425 

 

Assim como o gaúcho, que “queria mesmo que saísse sua foto”, vários dos 

marginais reivindicavam uma referência no livro de Graciliano. O Gaúcho, aliás, rendeu 

além da presença no livro de memórias, um conto, de autoria de Graciliano. 

f) Além do burguês, do moleque, do ladrão, também há a ala dos oficiais, 

representados no filme sobre vários enfoques diferentes: 

- O capitão Mota (Capitão Mata, no livro) que é conduzido à prisão juntamente com 

Graciliano desde o capítulo intitulado viagens. Diz-se poeta por vocação. Defende-se da 

acusação de comunista perante o General e se diz vítima de “calúnias e perseguições” 

p.74; 

- O capitão Lobo, vivido pelo ator David Pinheiro, que muito impressionou o escritor 

pelas suas maneiras educadas e por ter-lhe oferecido um empréstimo quando o escritor 

foi transferido do 20º Batalhão do Recife para destino então ignorado. Segundo o 

próprio Graciliano, o Capitão Lobo foi responsável por ele conseguir enxergar um 

pouco de nobreza em uma humanidade de bichos egoístas. Logo no primeiro contato, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nildo_Parente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nildo_Parente


 

capitão Lobo pede autógrafo de Graciliano em uma de suas obras. E reitera, em diversas 

passagens: “respeito suas ideias, só não concordo com elas”.  

– Arruda: Responsável na casa de correção pela disciplina dos presos, interpretado por  

Jackson de Souza, representa a pior face dos militares na ditadura: 

Intenção que fica clara no discurso fascista do Anspeçada Aguiar 

(interpretado pelo ator Jackson de Souza) que, em tom colérico e enérgico, 

frente aos presos enfileirados e cabisbaixos, proferia diariamente as seguintes 

palavras: "Escutem bem cambada de vagabundos, vocês não vieram aqui para 

se corrigirem, vocês vieram aqui. ", estão me escutando? Vieram aqui para 

morrer, ouçam bem ..., vocês vieram aqui foi para morrer..." (Memorias, 

1994: Fita 02,1:15.44 -1:16.07) 

 

 São os que merecem destaque por ora para se compreender o enredo, as classes 

representadas e os imbróglios que permeiam este livro de memórias.  

 

2 O DIREITO, A LITERATURA, O CINEMA E A HISTÓRIA 
 

A transversalidade entre as disciplinas ganha cada vez mais destaque à medida 

que se compreende que todas as artes que intitulam este capítulo partem de relatos de 

condutas humanas, e se comunicam. 

O estudo destas fontes que se encontram em foz tem crescido no Brasil de forma 

exponencial, com nomes de destaque como o professor Dr. Lenio Luiz Streck da 

UNISINOS, os professores Doutores Glauco Barreira Magalhães Filho e Francisco 

Régis Frota Araújo - UFC, o Doutor João da Cruz Gonçalves Neto, da Universidade 

Federal do Goiás, entre outros.  

O que importa é a democratização do ensino no país e o cinema atrai amantes 

desta arte e desperta, a partir da proposta da transdiciplinariedade, a crítica para as 

demais áreas das ciências sociais. O estudo das interfaces existentes nessas duas áreas 

do conhecimento (Literatura e Cinema) proporciona um novo modo de pensar o direito 

e, sobretudo, de compreender os fenômenos sociais no interior das culturas jurídica e 

literária: O direito contado a partir da Literatura traz ao conhecimento do público obras 

que marcaram gerações, levantando questões e proporcionando debates sobre temas da 

atualidade que se relacionam com obras da literatura. 

A Literatura e uma das instancias que dão "sentido ao mundo" por meio de 

suas representações do "real". Sendo uma Fonte documental privilegiada, a 

obra literária capta os embates que se processam no social, propiciando ao 

historiador acesso a registros de experiências que, de outro modo, se 

perderiam na edificação da memoria oficial. Ora, a Literatura não é uma 

"ferramenta inerte com que se engendre ideias ou fantasias somente para a 

instrução ou deleite publico. É um ritual complexo que, se devidamente 

conduzido, tem 0 poder de construir e modelar simbolicamente o mundo."
9
  

 

A obra memórias do cárcere é um exemplo perfeito desta simbiose: É o relato da 

história do Brasil e da ofensa ao direito, contada de forma literata, com adaptação para o 

cinema. 
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O campo é vastíssimo para averiguação das implicações jurídicas da prisão sem 

processo de Graciliano Ramos, da ofensa aos seus direitos mais fundamentais, do 

excesso de prazo na prisão sem que haja ordem judicial, etc. 

Quanto mais na era de constitucionalização dos direitos em que estes ditames 

fundamentais devem estar presentes inclusive nas relações privadas
10

. Ocorre que 

analisar o direito sobre o ponto de vista da Constituição Federal de 1988, Carta vigente, 

seria um tanto quanto injusto à época. Hoje, os direitos fundamentais são normas de 

aplicação imediata, tese já sedimentada pela doutrina Constitucional. Mas à época 

vigorava a Constituição da República dos Estados Unidos do Brazil de 1891, além dela, 

importa o destaque ao Decreto 19.398, de 11/11/1930 que instituiu o governo provisório 

Varguista. 

Segundo o texto Constitucional vigente à época: 

SEÇÃO II  

Declaração de Direitos  

        Art 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, 

à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:  

§ 1º - Ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei.  

§ 2º - Todos são iguais perante a lei.  

(omissos alguns parágrafos) 

§ 12 - Em qualquer assunto é livre a manifestação de pensamento pela 

imprensa ou pela tribuna, sem dependência de censura, respondendo cada um 

pelos abusos que cometer nos casos e pela forma que a lei determinar. Não é 

permitido o anonimato.  

        § 13 - A exceção do flagrante delito, a prisão não poderá executar-se 

senão depois de pronúncia do indiciado, salvo os casos determinados em 

lei, e mediante ordem escrita da autoridade competente.  

        § 14 - Ninguém poderá ser conservado em prisão sem culpa 

formada, salvas as exceções especificadas em lei, nem levado à prisão ou 

nela detido, se prestar fiança idônea nos casos em que a lei a admitir.  

        § 15 - Ninguém será sentenciado senão pela autoridade competente, em 

virtude de lei anterior e na forma por ela regulada.  

        § 16 - Aos acusados se assegurará na lei a mais plena defesa, com 

todos os recursos e meios essenciais a ela, desde a nota de culpa, entregue 

em 24 horas ao preso e assinada pela autoridade competente com os 

nomes do acusador e das testemunhas.
11

  

Sem grifos no original. 

Pelo texto constitucional aplicável, semelhante inclusive sob alguns aspectos, ao 

texto vigente da Carta de 1988, absurdamente inconstitucional a conduta dos agentes e 

do próprio Estado quanto à prisão de Graciliano Ramos. 

Importa destacar que já a partir do século XVIII começam a surgir as primeiras 

obras sobre a doutrina constitucional no Brasil, mas nesta primeira fase se ocupam mais 

em explicar o direito posto na Lei Magna. A partir da primeira República surgem obras 

de valor estimável
12

, como o Manual da Constituição Brasileira (1918, de Raimundo de 
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Araújo castro) e Princípios de Direito Constitucional Brasileiro (1929, de Paulo M. de 

Lacerda). 

É certo que a teoria jurídica dos Direitos fundamentais nos moldes como hoje 

temos referência em Robert Alexy
13

, esta só nos veio ao conhecimento após 1986, mas 

a reflexão crítica acerca do tema tem origem no iluminismo Europeu, sucedido pelos 

ideais da Revolução Francesa de 1789 e os primeiros levantes acerca dos Direitos de 

“Liberdade, Igualdade e Fraternidade”
14

. 

Seguido do sustentáculo Constitucional a fim de sustentar como barbárie a 

conduta do Estado na prisão de Graciliano, importa mencionar o Decreto 19.398, de 

11/11/1930 (ipisis literis): 

DECRETO N. 19.398 – DE 11 DE NOVEMBRO DE 1930 

Institue o Governo Provisório da República dos Estados Unidos do 

Brasil, e dá outras providencias 

O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do 

Brasil 

DECRETA: 

Art. 1º O Governo Provisório exercerá discricionariamente, em toda 

sua plenitude, as funções e atribuições, não só do Poder Executivo, como 

tambem do Poder Legislativo, até que, eleita a Assembléia Constituinte, 

estabeleça esta a reorganização constitucional do país; 

Parágrafo único. Todas as nomeações e demissões de funcionários 

ou de quaisquer cargos públicos, quer sejam efetivos, interianos ou em 

comissão, competem exclusivamente ao Chefe do Governo Provisório. 
Art. 2º É confirmada, para todos os efeitos, a dissolução do Congresso 

Nacional das atuais Assembléias Legislativas dos Estados (quaisquer que 

sejam as suas denominações), Câmaras ou assembléiás municipais e 

quaisquer outros orgãos legislativos ou deliberativas, existentes nos Estados, 

nos municípios, no Distrito Federal ou Território do Acre, e dissolvidos os 

que ainda o não tenham sido de fato. 

Art. 3º O Poder Judiciário Federal, dos Estados, do Território do Acre 

e do Distrito Federal continuará a ser exercido na conformidade das leis em 

vigor, com as modificações que vierem a ser adotadas de acordo com a 

presente lei e as restrições que desta mesma lei decorrerem desde já. 

Art. 4º Continuam em vigor as Constituições Federal e Estaduais, as 

demais leis e decretos federais, assim como as posturas e deliberações e 

outros atos municipais, todos; porem, inclusive os próprias constituições, 

sujeitas às modificações e restrições estabelecidas por esta lei ou por decreto 

dos atos ulteriores do Governo Provisório ou de seus delegados, na esfera de 

atribuições de cada um. 

Art. 5º Ficam suspensas as garantias constitucionais e excluída a 

apreciação judicial dos atos do atos do Governo Provisório ou dos 

interventores federais, praticados na conformidade da presente lei ou de 

suas modificações ulteriores. 
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Parágrafo único. É mantido o habeas corpus em favor dos réus ou 

acusados em processos de crimes comuns, salvo os funcionais e os da 

competência de tribunais especiais. 

Art. 6º e 7º (omissos) 

Art. 8º Não se compreendem nos arts. 6º e 7º e poderão ser anulados 

ou restringidos, coletiva ou individualmente, por atos ulteriores, as 

direitos até aquí resultantes de nomeações, aposentadorias, jubilações, 

disponibilidade, reformas, pensões ou subvenções e, em geral, de todos os 

atos relativos a emprego, cargos ou o ofícios públicos, assim como do 

exercício ou o desempenho dos mesmos, inclusive, e, para todos os 

efeitos, os da magistratura, do Ministério Público, ofícios de Justiça e 

quaisquer outros, da União Federal, dos Estados, dos municípios, do 

Território do Acre e do Distrito Federal. 

Art. 9º a 11º (omissos) 

Art. 12. A nova Constituição Federal manterá a forma republicana 

federativa e não poderá restringir os direitos dos municípios e dos 

cidadãos brasileiros e as garantias individuais constantes da Constituição 

de 24 de fevereiro de 1891. 

Art. 13.a 15. (omissos) 

Art. 16. Fica criado o Tribunal Especial para processo e julgamento 

de crimes políticos, funcionais e outros que serão discriminados na lei da sua 

organização. 

Art. 17. Os atos do Governo Provisório constarão de decretos 

expedidas pelo Chefe do mesmo Governo e subscritos pelo ministro 

respectivo. 

Art.18. Revogam-se todas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 1930, 109º da Independência e 42º 

da República. 

GETULIO VARGAS. 

Oswaldo Aranha. 

José Maria Whitaker. 

Paulo do Moraes Barros. 

Afranio de Mello Franco. 

José Fernandes Leite de Castro. 

José Isaias de Noronha. 

Sem grifos no original. 
 

A despeito da constitucionalidade duvidosa do decreto acima transcrito, por ele, 

as garantias constitucionais restam suspensas, e ao Governo Provisório é delegado todo 

o Poder, inclusive sobre os Poderes Instituídos. O Judiciário fica então de mãos atadas 

no regime de exceção. 

No próprio texto de Graciliano há esta constatação, sob forma de repulsa: 

Talvez houvesse ali coisa mais grave: a repentina supressão de uma certeza, 

mergulho na treva, impossibilidade de achar qualquer luz. [...] Como seria 

possível viver se se afastavam da vida o embargo, a diligência, a precatória? 

Como admitir o desrespeito a uma sentença? Quebra dos valores mais altos, 

cataclismo. Todos os caminhos fechados. E o infeliz soluçava, no 

desabamento da sua profissão. Impossível defender o direito de alguém. 

Propriamente já não havia direito. A lei fora transgredida, a lei velha e 

sonolenta, imóvel carranchismo exposto em duros volumes redigidos em 

língua morta. Em substituição a isso, impunha-se uma lei verbal e móvel, 

indiferente aos textos, caprichosa, sujeita a erros, interesses e paixões. E 

depois? Que viria depois? O caos, provavelmente. Se os defensores da ordem 

a violavam, que devíamos esperar? Confusão e ruina. Desejando atacar a 

revolução, na verdade trabalhavam por ela. p.81/82 

 



 

Restava instituída a Ditadura Varguista, apesar de que, oficialmente ditador 

Vargas foi de 1937 a 1945. Carismático, autoritário, austero, violento...Vargas 

provocava ódios e paixões. Memórias do Cárcere conta um reflexo, em curto espaço de 

tempo, do governo deste que foi ao mesmo tempo Gêgê, o “pai dos pobres” e 

o”estadista mão de ferro”.  

É aí que a trama se mescla com a História. 

A Literatura e o Cinema são um rico filão a ser explorado pela História. Estas 

fontes documentais são consideradas como ficção, mas como qualquer 

produção cultural, são expressões representativas de uma época, que não são 

um "reflexo do real mas, antes, um gesto fundador de significado, uma 

prática produtora de sentido."
15

 

 

E continua em sua análise de interseção entre as artes a historiadora Tania Nunes: 

 
Portanto, a historiador deve atentar-se que, por trás de toda produção cultural, 

existe um produtor, que representa o seu tempo, os projetos e visões de 

mundo de sua categoria social, procurando construir um imaginário e uma 

memoria que sobreviva à massificação promovida pelos poderes oficiais que 

querem legitimar as visões de mundo da categoria social dominante. p. 23 

 

Ainda no contexto histórico do Estado Novo e a nova Constituição Polaca, 

outorgada já após a saída de Graciliano da Prisão, o momento histórico daqueles 

turbulentos anos eram de instabilidade, inclusive para Getúlio. Na extrema direita, os 

integralistas da AIB (Ação Integralista Brasileira) de Plínio Salgado e à esquerda a ANL 

(Aliança Nacional Libertadora) sob o comando de Luis Carlos Prestes, levava o 

encrudescimento da mão de ferro Varguista e a preocupação da hierarquia militar e dos 

empresários. Após a intentona Comunista – o levante vermelho – encabeçado pelo 

PCB-ANL em cidades como Rio de Janeiro, Recife e Natal e contando com a 

solidariedade dos militares, a perseguição aos revoltosos foi declarada pelo governo.  

Importa, ao meio destes levantes antivarguistas, ressaltar a importância da 

Revolução de 1932, posto que comemorados seus 80 anos no último nove de Julho de 

2012, feriado estadual em São Paulo. A revolução constitucionalista tinha por fim a 

campanha para a convocação de eleições de uma nova constituinte. Insatisfeitos com as 

manifestações, o governo central iniciou a repressão, que culminou com o assassinato a 

tiros de cinco jovens no centro de São Paulo no dia 23 de maio daquele ano (1932). 

Foram eles: Mário Martins de Almeida (Martins), Euclides Bueno Miragaia (Miragaia), 

Dráusio Marcondes de Sousa (Dráusio), Antônio Américo Camargo de Andrade 

(Camargo), Orlando de Oliveira Alvarenga (Alvarenga). 

As mortes deram origem a um movimento que adotou para si a alcunha de 

MMDC, as iniciais que designavam os nomes esses jovens. Hoje, o movimento é 

chamado pelos historiadores de MMDCA
16

. 

Segundo o ator Carlos Vereza, que habilmente desempenha o papel de Graciliano 

Ramos na Obra, em depoimento a favor da apuração das atrocidades cometidas durante 

a ditadura militar, cita em depoimento emocionante
17

: 
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Esses mortos pairam acima de nossas cabeças; estão vigilantes. Porque eles 

exigem em nome da Memória do Brasil, essa memória tão pouco exercitada, 

essa memória tão esquecida. Eles exigem não Revanchismo, mas que estes 

crimes não fiquem impunes. 

  

Neste contexto, a Lei 12.528 de 2011 criou a Comissão Nacional da Verdade. O 

grupo de sete pessoas que a compõem, nomeados no último 10 de Maio de 2012, tem 

como objetivo apurar violações aos direitos humanos entre 1946 e 1988, que inclui a 

ditadura militar, no prazo de dois anos. 

Na adaptação para o cinema, a simplicidade da filmagem faz lembrar o tom sem 

floreios da obra literária. Logo de início, há em texto, antes de qualquer abertura: 

Em Novembro de 1935, militares filiados à Aliança Nacional Libertadora 

revoltaram-se contra o Governo Getúlio Vargas. A rebelião, facilmente 

sufocada pelo Exército, provocou a aplicação de medidas constitucionais de 

defesa da ordem política e social que suspendiam as garantias das liberdades 

individuais de todos os brasileiros. Graciliano Ramos, um dos mestres da 

literatura brasileira, deixou desse episódio o testemunho humano no qual se  

inspira este filme. 

 

Participaram do elenco Glória Pires, José Dumont, Nildo Parente, Wilson Grey, 

Tonico Pereira, Jorge Cherques, Jofre Soares, Fábio Barreto e Marcos Vinícius. A obra 

cinematográfica rendeu ao título as seguintes premiações: - Melhor Filme, Festival de 

Cinema de Gramado, RS, 1984; Melhor Filme da Crítica Internacional, Festival de 

Cannes, França, 1984; Melhor Filme, Festival de Tashkent, URSS, 1984;  Prêmio da 

Crítica Internacional da Índia, 1985; Melhor Filme, Festival de Veneza, Itália. 

A película contou com a supressão de alguns personagens e algumas adaptações 

fílmicas, mas em essência permanece fiel ao escrito literário.  

Quase não há apelo sonoro, herdando também da escrita de Graciliano o apego aos 

elementos visuais, e pouco auditivos. A música que apresenta vem como uma crítica 

bem colocada nas imagens de início e fim do vídeo, no início, na figura fixa do palácio 

do governo enquanto toca a “Marcha Solemne Brasileira”, que o americano Louis 

Moreau Gottschalk compôs inspirado em nosso Hino Nacional. A mesma música fecha 

a exibição, com a imagem fixa de um barco, o mar, o céu e pássaros – aludindo à ideia 

de liberdade. 

Destaque para o filme é a parte final, pois teve que ser adaptada pela liberdade 

criativa do diretor e produtores já que, no livro que serviu como base restou faltando o 

capítulo final, dada a morte do autor. 

Desde os primeiros anos de 1900 começam a aparecer no cinema brasileiro as 

adaptações cinematográficas. Memórias do Cárcere já foi uma produção do que se 

convencionou chamar de cinema novo, surgido no final dos anos de 1950. 

Os filmes apresentam uma temática do ponto de vista intelectual, sobre as 

questões políticas, econômicas e sociais do espaço brasileiro, assim como os 

desejos e anseios de uma nação que luta por mudanças e rupturas. As 

produções, de baixo custo, são caracterizadas pela densidade ideológica, 

                                                                                                                                                                          
17

 Depoimento excerto do documentário Sônia Morta Viva, dirigido por Sérgio Waismann e produzido 

pela família da militante Sônia Maria, morta durante a ditadura. O vídeo está disponível online em: <  

http://www.youtube.com/watch?v=Ll186t51MPI&feature=related> , acesso em 18 jul. 2012. O 

documentário completo pode ser acessado em: < 

http://www.videotecas.armazemmemoria.com.br/Video.aspx?videoteca=Mg==&v=ODY= >. 



 

contestadora, que suscita uma reflexão profunda sobre os problemas sociais, 

econômicos e políticos do país.  

 

Memória do Cárcere foi produzido inteiramente pela Embrafilme, em 1984. Os 

cinemas eram obrigados a exibir 180 dias de filme nacional por ano, o que levou a 

surgir o Cinema da Boca, em São Paulo. Também era obrigatória a exibição de curta-

metragem antes de cada sessão, com 5% da renda destinada à produção de curtas. 

Segundo o relato do diretor, Nelson Pereira dos Santos: “Isso foi como o ataque à Pearl 

Habor ou às Torres Gêmeas”. Provocou muita pressão. “Novamente tive sorte em 

realizar um filme político em um ano muito politizado, 1984, o das Diretas Já”. 

Ainda sobre o cinema novo, em seus ensaios de literatura e cinema, o professor 

Doutor Regis Frota afirma, após ressaltar a estreita relação entre a arte literária com o 

cinema:  

Após um início de história um tanto confusa, de 1895/98, quando não se 

tinha nítido se o cinema tenderia para o documentário, na linha dos trabalhos 

dos irmãos Lumiére com os seus filmecos de cinco minutos de duração tipo 

“Sortie de La Gare” “arroséur arrosé”, ou seja, abordagens familiares que 

eram projetados nas feiras e pequenos ajuntamentos  populares franceses de 

um lado; ou por outra, se optariam antes pela inventividade criativa e 

imaginosa de Georges Meliés, o percussor de filmes de ficção científica, 

cujos filmes se inspiravam na imaginação e magia humanas, e não apenas em 

seu registro do atual, do contemporâneo, do documental, não tardou, contudo, 

que o cinematógrafo encontrasse seu maior potencial na criação e 

comunicação de histórias e tramas dramáticas, donde se pode concluir não 

haver tardado bastante em recorrer ou socorrer-se da literatura, tanto ficcional 

quanto narrativa, em busca de novos argumentos e roteiros, inclusive para 

legitimar-se como arte respeitosa quanto as literárias que ocupavam os 

escaninhos acadêmicos e notáveis. Fosse buscando inspiração na literatura 

francesa oficial quanto na brasileira incipiente, o cinematógrafo logo passou 

a ter mais da metade de suas películas efetivamente realizadas em um texto 

precedente.
18

 

 

Em meio a esta inovação cinematográfica foi lançado o filme memórias do 

cárcere, no borbulhar do cinema brasileiro. 

É neste sentido que defendemos a importância do estudo destes três ramos da arte: 

Cinema, Literatura e Direito, pois é uma forma de concretizar o estudo típico da 

dogmática nos bancos universitários.  

 

3 CONCLUSÃO 
 

Estou a descer para a cova, este novelo de casos em muitos pontos vai 

emaranhar-se, escrevo com lentidão – e provavelmente isto será publicação 

póstuma, como convém a um livro de memórias.  

 

Até a exposição de motivos é feita com perfeição. Acertou o mestre Graça, como 

ficou conhecido, que a publicação seria póstuma. O que fica ao leitor, ao ouvinte e ao 

telespectador é um relato primoroso da história contada por quem a viveu. A clareza da 

escrita (absolutamente cautelosa com os aspectos gramaticais) nos leva às passagens 

deste drama, romance ou documentário de texto longo como foram estes dez meses e 
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onze dias de cárcere. A excelente adaptação para o cinema permite completar esta 

sinestesia dos elementos que se comunicam com perfeição. Também a adaptação 

fílmica é feita com simplicidade, sem muitos recursos de efeitos visuais e sonoros. 

As atrocidades vividas por “especialistas, eruditos, inteligências confinadas à 

escrupulosa análise do pormenor”(p.13/14) por ocasião do Regime Varguista, a partir da 

Revolução de 1930 resta muito palpável da narrativa e do filme. A captura de Luis 

Carlos Prestes e a extradição de Olga Benário, grávida, à Alemanha Nazista também são 

retratadas. Há uma complementação inevitável entre as artes e a História. 

Tudo isto nos permite estudar a História e o Direito com mais proximidade, ou 

pelo menos com exemplos que saltam às letras ou telas. É neste exercício que defende-

se a transdiciplinaridade como fundamental aos ensinos universitários. Percebe-se uma 

crescente neste sentido nos ensinos de Graduação e pós graduação no Brasil, 

notadamente pelas iniciativas dos já citados professores doutores Glauco Barreira 

Magalhães Filho e Francisco Régis Frota Araújo - UFC, professor Dr.  João da Cruz 

Gonçalves Neto, da Universidade Federal do Goiás, e Dr. Lenio Luiz Streck, deste 

último  se destaca o programa semanal televisivo “Direito & Literatura”. A atração é 

patrocinada pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da UNISINOS e apresenta 

debates entre professores do Direito e da Literatura, com o objetivo de difundir, no 

Brasil, o estudo das interfaces existentes nessas duas áreas do conhecimento. 

Memórias do Cárcere é o exemplo clássico do qual muito se depreende, na 

literatura e cinema brasileiros, esta transdiciplinaridade, ou seja, novas compreensões da 

realidade entre e para além das disciplinas especializadas tradicionais. A arbitrariedade 

perpassa todo o texto, percebe-se a marca dela na escrita, que acompanhou o autor ao 

túmulo. O cinema retrata muito também as atrocidades do Estado. As marcas destes 

anos de chumbo estão na história, nas memórias e nas vidas dos cidadãos brasileiros.  
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Resumo: A dança de salão, como hoje estruturada é atividade recente. Estimulada pela mídia, 

ensejou uma crescente demanda de interessados na sua prática fazendo surgir uma classe de 

profissionais que ministra aulas, coreografa, executa coreografias, administra 

empreendimentos, relacionando-se com clientes das mais variadas condições físicas, 

psicológicas e sociais. Considerando os aspectos que decorrem dessa prática além do lúdico 

como  o  artístico,  terapêutico  e  o  da  socialização,  a  atividade  deve  ser  prestada  por 

orientadores adequadamente capacitados, desempenhando as funções típicas com a qualidade 

e segurança desejáveis e esperadas. Para tanto, faz-se necessária capacitação permanente e 

fundamentação teórica, além das habilidades estéticas e técnicas que   promovem preparo 

adequado para uma execução segura, eficiente e eficaz.   A ausência desses requisitos 

compromete a execução  das atividades fim  da profissão, descaracterizando-a como tal  e 

relegando-a a mera ocupação. O objetivo do trabalho foi registrar a forma pela qual a dança 

de salão está estruturada em Curitiba e relaciona-la com os conceitos teóricos, tomando por 

base informações obtidas em pesquisa de campo. A pesquisa bibliográfica levou à conclusão 

de que uma atividade se caracteriza por profissão, basicamente, por dois pressupostos: o 

substrato teórico mediante credenciais institucionais, que promovem autonomia, determinada 

pelo conhecimento e monopólio do mercado. A pesquisa de campo levou à conclusão de que, 

inobstante  a  descaracterização  da  dança  de  salão  como  profissão,  porque  prescinde  de 

substrato teórico e credenciais que a fundamente, os operadores pesquisados agem de forma 

vocacionada e tendente a uma atuação ética. 
 

Palavras-chave: dança de salão; profissionalização; profissão; capacitação; ocupação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   Introdução : 
 

Inobstante os aspectos teóricos, culturais e sociais ainda indefinidos pelos pesquisadores 

quanto  a  sua  origem,  a  dança  de  salão,  como  hoje  estruturada,  sob  o  ponto  de  vista 

profissional, é atividade recente. O termo profissional aqui é utilizado no sentido comum: - 

atribuição de uma atividade da qual se obtém o sustento. 
 
 

1  
Advogada, graduada pela Faculdade de Direito de Curitiba em 1.990; Especialista em Teoria do Movimento 

com Ênfase em dança de salão pela Faculdade Metropolitana de Curitiba, em 2.013.



 

 
 

 
A existência de cursos profissionalizantes é escassa e a formação dos operadores que 

atuam nesse seguimento é obtida de forma empírica e superficial, na maioria dos casos, sem 

orientação específica adequada. 
 

Ressalvando-se louvadas exceções, notadamente, aquele com formação acadêmica, 

ainda que em atividade diversa, o operador da dança de salão em Curitiba, atua de forma 

amadora e simplista, atividade que se aproxima mais às características de um recreacionista 

do que de um professor de dança. 
 

Artisticamente, também se percebe atuações de caráter amador e doméstico, 

prescindindo de adequação técnica tanto em relação ao conteúdo, quanto à forma. 
 

Esta situação acarreta consequências de várias ordens nas relações desses profissionais 

na sociedade, tanto quando atuam como autônomos, como quando empresários, ou 

empregados, na condição de professor e de artista. 
 

Com os alunos, a possibilidade de causar-lhes danos e lesões físicas, decorrentes da 

aplicação de técnicas inadequadas ou de experiências sem embasamento científico; com a 

clientela, quando oferecem uma prestação de serviços que, muitas vezes, não corresponde à 

oferta e nem à presunção de segurança e qualidade de que todo estabelecimento comercial é 

detentor; com seus pares, quando se contrata os serviços sem o devido respeito à legislação 

pertinente, auferindo-se lucro de um trabalho mal remunerado e, algumas vezes, prestado em 

condições duvidosas de segurança e bem estar do trabalhador; além do aspecto ético, algumas 

vezes desprezado, nos assuntos relacionados à concorrência. 
 

Em relação aos artistas, as consequências não são menos negativas. É comum a 

apresentação  de  trabalhos  por  pouca  ou  nenhuma  remuneração  à  contrapartida  de  uma 

refeição ou bônus, em locais, que, algumas vezes, não apresentam condições apropriadas nem 

para as apresentações do número e nem para a preparação do artista que a antecede. 
 

Além das consequências diretas, há também as consequências indiretas, decorrentes de 

posturas e comportamentos de empresários da dança de salão, fundamentados em conceitos de 

gestão empresarial ultrapassados, desvinculados da responsabilidade social, causando danos, 

em tese, a toda a coletividade. 
 

Nesse ambiente, a forma de existir da dança de salão em Curitiba se prolifera 

indiscriminadamente, uma vez que alunos que se destacam, em poucos meses de aulas passam 

a instrutores e, imediatamente, a professores, com conteúdo unicamente de natureza plástica. 
 

Ressalta-se a falta de organização, de técnicas,  conceitos e fundamentos comuns, 

sendo que na maioria dos casos o professor segue a técnica daquele que lhe transmitiu a 

experiência e a quem serviu como auxiliar ou instrutor.  O conhecimento de outras técnicas é 

desestimulado por consistir em “técnica” concorrente. 
 

A dança de salão é arte, exercício físico, lazer e, atualmente, já há pesquisas sendo 

realizadas que atestam a sua aplicação como instrumento terapêutico. Sua prática é acessível a 

todos os indivíduos, independentemente da sua condição física, psicológica ou social sendo 

considerada como uma das atividades físicas que mais promovem bem estar e qualidade de 

vida. 
 

Nesse contexto, o foco da dança de salão é a pessoa, sujeito de direito. Seja qual for o 

objetivo de quem a busca, o orientador que se propõe a ensiná-la deve estar adequadamente 

preparado: - deter conhecimentos técnicos e científicos que o habilitem a lidar com as mais



 

 
 

 
diversas situações decorrentes do seu exercício, de sorte a transmitir, além da experiência, o 

conhecimento teórico que a fundamenta, de sorte a cumprir a sua finalidade precípua. 
 

A crescente demanda de público interessado em dança de salão, estimulado pela mídia 

nos últimos anos, fez surgir uma classe de profissionais que atua nos mais diversos 

estabelecimentos como academias específicas, academias de fitnes, studios, clubes, 

associações, assim como outros tantos que empreenderam constituindo seu próprio negócio de 

ensino de dança de salão e, ainda, os que ministram aulas em domicílio. Enfim, um número 

expressivo de homens e mulheres que a ela se dedicam a despeito do ambiente amador em 

que se encontra o segmento, exercendo as atividades típicas da dança de salão como 

genuinamente profissional, dela auferindo o seu sustento e promoção social. 
 

Diante dessa circunstancia, urge a profissionalização dessa atividade, adequando os 

procedimentos adotados e a conduta dos seus operadores aos conceitos teóricos e 

características do termo “profissão” objetivando a criação de uma identidade profissional à 

atividade. 
 

O ramo da ciência que estuda e analisa as profissões é a sociologia, de cujos estudos e 

teorias nos utilizamos para definir e apresentar as características principais que constituem 

uma profissão. Ao mesmo tempo, a noção de unidade e corpo profissional em torno de 

condutas uniformes e generalizadas que caracterizem o profissional na questão ética 

profissional, assim como a análise sob o aspecto legal insere a dança de salão como atividade 

cultural, amparada por legislação específica. 
 

Finalmente,  a análise da  pesquisa de campo  fundamenta a conclusão  de que,  uma 

atividade se caracteriza como profissão quando está fundamentada num substrato teórico, 

legitimado por credenciais oficiais e, nesse sentido, a dança de salão não é considerada uma 

profissão, inobstante a existência de Curso de Pos Graduação específico para formação de 

especialista nessa atividade. O mesmo se conclui pela conduta dos operadores da dança de 

salão que agem de forma individual e segundo a visão de mundo de cada elemento, 

desconsiderando condutas uniformes que dão sentido de “corpo profissional”. A dança de 

salão se constitui numa ocupação, de livre exercício, por autorização expressa da Constituição 

Federal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.   Desenvolvimento Histórico Conceitual: 
 
 

 
Os primeiros estudos sobre a sociologia das profissões visando a conceituação e 

determinação dos elementos caracterizadores do termo “profissão” surgiram a partir dos anos 

30,   com   a   globalização,   que   ensejou   profundas   alterações   nos   conceitos   teóricos 

metodológicos sobre o assunto.



 

 
 

 
Pesquisas científicas que analisaram os procedimentos típicos das profissões na 

América fundamentaram a Teoria Funcionalista, segundo a qual, o conceito de profissão pode 

ser obtido através da análise de dois elementos fundamentais e exclusivos: 

 
O primeiro elemento se constitui nos atributos: 

 
Altruísmo e orientação vocacional; posse de conhecimentos científicos e técnicos, 

complexos e especializados, obtidos após uma longa formação universitária; 

conhecimentos utilizados de forma racional e não mercantil; orientação de prática 

profissional por princípios éticos e deontológicos (GONÇALVES, 2007, p.179). 

 
O segundo, no fato de que as profissões agem para a satisfação das necessidades 

sociais, sendo que “a posse de conhecimentos científicos e técnicos e o ideal de serviços à 

coletividade são consideradas as fontes principais da legitimidade social das profissões e uma 

garantia da sua imprescindibilidade funcional para as sociedades” (GONÇALVES, 2007, p. 
179). 

 
Esta teoria, entretanto, sofre severas críticas por parte de outros sociólogos, cujos 

argumentos se assentam na fragilidade da análise que a fundamenta vez que não abrange a 

totalidade das profissões e ocupações existentes na sociedade, comprometendo a sua 

conclusão, que não apresenta uma conceituação de profissão, mas apenas alguns elementos 

caracterizadores. 

 
Após análises e construções doutrinárias que observaram o fenômeno sob diversos 

aspectos,  Freidson,  analisa  profundamente  o  fenômeno  e  consolida  o  paradigma  das 

profissões (KOBER, 2003, p.2) conceituando
2  

o termo pela constatação de três elementos 
básicos que fundamentam o seu poder: autonomia, expertise e credenciamento, 
complementando suas ideias e constatações com os ... 

 
elementos interdependentes: trabalho especializado assente num corpo teórico, no 

uso discricionário do conhecimento e das competências pelo profissional; jurisdição 

exclusiva  e  uma  divisão  do  trabalho  controladas  pela  profissão;  posição  de 

monopólio no mercado baseada em credenciais qualificacionais criadas pela 

profissão (op.cit. 2007, p. 184); 

 
Portanto, para Freidson, a profissão se caracteriza, basicamente, em dois elementos: - 

substrato teórico para o trabalho e credenciais qualificadoras criadas pela profissão, o que 

confere ao profissional autonomia para o uso discricionário dos conhecimentos, na jurisdição 

exclusiva e controlada pela profissão e o monopólio do mercado de trabalho. 

 
Nesse sentido, estabelecemos uma relação com a dança de salão e sua adequação ao 

conceito teórico enunciado pelo autor, concluindo pela sua descaracterização, por prescindir 

dos principais requisitos configuradores, especialmente, o substrato teórico. Não se observa, 

nesta  ocupação,  os  atributos  do  poder  enunciados  por  Freidson,  consubstanciados  na 

autonomia técnica, por via do controle da natureza e da forma de execução do trabalho: - a 
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a profissão é uma forma de organização do mercado de trabalho que assenta em três elementos fundamentais 

que sustentam o seu poder: autonomia técnica por via do controle da natureza e da forma como é executado o 

trabalho (nesse sentido, o profissional é um expert); monopólio de uma área de conhecimento especializado e 

institucionalizado, o qual sustenta essa autonomia; credencialismo (a forma que assume o “gatekeeping”) que 

permite o acesso à profissão somente dos que detém credenciais ocupacionais ou institucionais (GONÇALVES, 

2007, p. 184).



 

 
 

 
técnica  da  dança  de  salão,  não  só  se  apresenta  livre  de  qualquer  controle,  como  sofre 

influencia de outras linguagens artísticas, não se podendo afirmar que haja uma autonomia 

técnica da dança de salão. Quanto ao monopólio da área de conhecimento e credenciamento, 

observa-se, que a existência, na Capital de Curitiba, do Curso de Pós Graduação em Teoria do 

Movimento com Ênfase em Dança de Salão, representa o marco inicial para a caracterização 

dessa atividade como profissão, nos termos conceituais de Freidson. 

 
Os pós-graduados da dança de salão exercerão a profissão dentro do princípio 

ocupacional,
3  

adquirindo autonomia e assumindo o controle das tarefas típicas da profissão 
contrapondo-se ao princípio administrativo

4  
hoje vigente, que representa uma parcela desse 

grupo ocupacional cujo objetivo principal reside na ascensão social e retorno financeiro. 
 

 
 
 
 
 
 

3.   Ética Profissional: 
 

 
 

Ultrapassadas   as   questões   teórico-metodológicas   acerca   da   configuração   e 

delimitação do termo “profissão” enfrentamos a questão, ética profissional, diretamente 

relacionada ao comportamento dos elementos de um determinado grupo profissional, que o 

identificam. 

 
A Teoria Funcionalista detectou como um dos atributos da profissão a “orientação de 

prática profissional por princípios éticos e deontológicos” (GONÇALVES, 2.007, p.179). As 

ideias de poder e monopólio decorrentes do conhecimento e que constituem um grupo, 

sugerem a existência de procedimentos comuns e identificação de valores éticos como 

fenômeno característico do que denomina “corpo profissional”. 

 
A noção de profissão implica, pois, na existência de um grupo, cujos membros 

exercem a mesma atividade, ocupação ou profissão, e se relacionam, com a clientela, os pares, 

a sociedade e com a própria profissão. Ainda que não interajam entre si, o que constitui o 

grupo é a natureza do trabalho. A forma de agir, os objetivos, os interesses de cada membro 

do grupo devem seguir na mesma direção. 

 
Essa rede de relações é que deve se pautar numa conduta ética, não só como 

característica individual do membro daquela ocupação, mas, principalmente pela imagem que 

constrói do próprio grupo. Francisca Rasche em sua tese de mestrado Ética e Deontologia: o 

papel das associações profissionais (2005) ressalta: 

 
`ser profissional`, implica em situar-se em um determinado contexto, o 

comportamento, as implicações e motivos para tal, bem como, as reflexões em torno 

do mesmo dizem respeito ao grupo que esse individuo integra (p.176). 
 
 
 
 

3 Autonomia, expertise e credenciamento. 
4  

Com a revolução industrial, o princípio administrativo prevaleceu no mercado de trabalho determinando 
afazeres, competências, prazos e métodos, pois tinha como fim primeiro eficiência e resultados financeiros, 
impondo, para tanto, a fragmentação, mecanização e racionalização das tarefas (KOBER, 2003, p.3).



 

 
 

 
Portanto, a manifestação individual e voltada para interesses do próprio membro 

desvirtua e descaracteriza a ocupação como unidade e identificação comum. Por esta razão, 

percebe-se na dança de salão, procedimentos individuais e característicos de determinados 

“líderes” (professores), transmitidos aos seus “seguidores” (alunos) que, invariavelmente, 

comportam-se da mesma forma, estabelecendo-se as “tribos” e a sectarização da  atividade. 

Ao perceber a superação das expectativas da condição de “seguidor” o aluno, dominando os 

códigos que lhe foram transmitidos, assume a posição de “líder”e cria uma nova “tribo”. 

 
Podemos afirmar que se trata de um efeito característico da pós modernidade, quando 

imperam os conceitos do efêmero, do fragmentário e do imediatismo. Tonet (2006) citado por 

Simionatto (2013), explica  que “... o abandono de categorias como totalidade e essência leva 

à emergência de outras mais locais e operativas, originando, assim, um modo de análise da 

realidade, mais flexível, fragmentado e subjetivo”. 

 
Cita também Jameson (1.996), para quem 

 
...  os  elementos constitutivos do  pos moderno referem-se a  uma  nova falta de 

profundidade que se vê prolongada tanto na “teoria”contemporânea quanto em toda 

essa cultura da imagem e do simulacro; um conseqüente enfraquecimento da 

historicidade tanto em nossas relações com a história pública quanto em nossas 

formas de temporalidade privada. (op.cit.2013). 
 

 
 

Assim, ao se constatar o enfraquecimento da historicidade em nossas relações, no 

entender de Jameson (1996), estamos falando em enfraquecimento de valores, em vivermos 

na era da falta de comprometimento com o futuro e com as conseqüências dos atos praticados. 

Tudo acontece no presente, a criação, a existência e a extinção, para dar lugar a um novo 

ciclo, sem deixar vestígios, lições, ensinamentos, aprendizados, experiências, enfim. 

 
O resgate dos valores éticos é imprescindível, notadamente, na esfera profissional, 

cujas relações visam uma prestação de serviços remunerada que pressupõem eficiência, 

competência e excelência profissional. Nesse sentido, oportuna a perquirição sobre a 

deontologia, assunto analisado por Resche (2005). 

 
Para a autora, a questão deontológica está mais afeta às relações profissionais do que 

a ética. A deontologia encerra um sistema de valores que tende a unificar a conduta 

profissional, não no sentido de igualá-las, mas no de orientar, prescrever, fiscalizar “visando 

construir uma identidade e, por meio desta, tornar-se respeitado e conhecido pelos demais 

membros da sociedade” (op.cit., p.176). 

 
Ressalta a importância das associações e o seu papel auto-regulador e a perspectiva 

de uma participação mais efetiva dos membros do grupo profissional com vistas ao 

fortalecimento da profissão através de uma conduta ética e uniforme. 

 
A dança de salão, em Curitiba, não se constitui num grupo ocupacional, já que 

prescinde dos atributos teórico-metodológicos, caracterizadores de uma profissão. Também 

não está representada por uma instituição coletiva determinadora dos valores comuns que a 

identifique na sociedade. Seus membros se relacionam e se comportam nas mais diversas 

situações, segundo a visão de mundo, o interesse, a condição cultural e os valores individuais.



 

 
 

 
Nesse  sentido,  faz-se  necessária  a  perquirição  acerca  das  condições  teórico- 

científicas   configuradoras   de   uma   conduta   profissional   ética,   a   fim   de   se   avaliar 

cientificamente a realidade da dança de salão em Curitiba, sob o aspecto ético profissional. 

 
O primeiro pressuposto para uma atuação ética, em qualquer profissão, é a 

competência no seu exercício. Constitui requisito de qualidade e representação do 

profissionalismo, “que traduz o sentido da atuação de alguém altamente especializado, 

reconhecido corporativa e socialmente, dedicado prioritariamente às suas funções e em 

condições de dar respostas de alto nível às demandas apresentadas pelo mercado e pela 

sociedade”(CENCI, 2009, p.1). 

 
Essa competência profissional é compreendida sob dois aspectos: - o técnico e o 

moral. A presença concomitante desses aspectos, na atuação profissional, promove a 

excelência profissional e, o que une essas duas expressões de qualidade é a vocação, 

representação e identificação pessoal do profissional. 

 
O aspecto técnico da competência é o que diz respeito à natureza do trabalho, a 

prática das atividades típicas de cada profissão, que devem ser executadas com o rigor do 

conhecimento científico que a fundamenta. 

O aspecto ético diz respeito à integridade moral, que deve ser coerente com  as 

finalidades internas das profissões e valores universais. São esses valores que dão sentido e 

legitimidade  às  atividades  humanas,  entre  elas,  a  profissão.  Segundo  Cenci  (2009)  as 

profissões são dotadas de valores e finalidades internos e externos que “ não podem ser 

inventados ou substituídos arbitrariamente por qualquer um dos profissionais que ingresse 

nelas. Tais fins foram sendo constituídos histórica e socialmente e são reconhecidos como 

legítimos pelos coletivos profissionais e pela sociedade”(p.4). 

 
Daí a necessidade e importância do grupo profissional enquanto unidade 

identificadora das finalidades internas da profissão. Aquelas que legitimam a sua existência e 

a distinguem de outras profissões, como a promoção da justiça para as profissões jurídicas, ou 

a da saúde para as profissões da área médica. 

 
As finalidades  externas  são os meios através  dos quais se obtém as  finalidades 

internas e podem ser representados pelo reconhecimento, fama, e remuneração adequada e 

digna. 

As finalidades internas ou intrínsecas das profissões só podem ser realizadas se os 

que a exercem desenvolvem hábitos adequados para tal, donde se obtém a excelência 

profissional. 

Assim, além dos valores morais que caracterizam o homem, faz parte da sua 

responsabilidade ética a busca pela excelência, na promoção das finalidades intrínsecas da 

profissão a qual aderiu que consiste na atualização constante das técnicas e habilidades. 

 
Contudo,  como  vivemos  num  mundo  pluralista  e  em  plena  pós  modernidade, 

devemos levar em consideração, não apenas os seus aspectos internos, mas também todos os 

demais agentes com os quais se relacionam, como os seus pares, sua clientela, a sociedade, o 

Estado, o meio ambiente para a promoção do bem comum.



 

 
 

 
4.   Posição Legal 

 

 
 

O anseio dos componentes do grupo profissional, objeto desta pesquisa, dança de 

salão, quando atuam como, professores, dançarinos, coreógrafos e até de empreendedores é 

ver a sua regulamentação a fim de que a atividade se organize e se fundamente em regras 

comuns. Assim, a finalidade da pesquisa, neste tópico, é analisar e demonstrar a viabilidade 

legal desse ato legislativo, conforme os dispositivos constitucionais e infra-constitucionais e 

segundo o entendimento doutrinário e decisões judiciais. 

 
A Constituição Federal vigente, no inciso XIII do artigo 5º  estipula: - “é livre o 

exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais 

que a lei estabelecer”(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 

 
Este dispositivo consagra a liberdade de trabalho, como um dos fundamentos da 

democracia. Contudo, inobstante se presuma ampla, pelo enunciado da sua primeira parte, a 

liberdade de trabalho não é irrestrita: - sofre a limitação constitucional do requisito 

“qualificações profissionais” ao qual o legislador deve se vincular na sua atuação 

regulamentadora. 

 
Ante a escassez de estudos acerca desse tema, que delimite o seu alcance para 

fundamentar a atuação legislativa, a doutrina constitucionalista tem interpretado o dispositivo 
de  forma  sistêmica

5
,  analisando-o  com  vistas  aos  fundamentos  constitucionais, 

especificamente aos estabelecidos nos artigos 1º, inciso III que atribui à dignidade da pessoa 
humana um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito; 3º., que estabelece   os 
objetivos fundamentais da República, quais sejam: - Construir uma sociedade livre, justa e 
solidária (inciso I); Garantir o desenvolvimento nacional (inciso II); Erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais (inciso III); Promover o bem de 
todos,  sem  preconceitos  de origem,  raça,  sexo,  cor, idade  e quaisquer  outras  formas  de 
discriminação (inciso IV); e ao artigo 170, que estabelece a ordem econômica que deve ser 
pautada  na  valorização  do  trabalho  e  livre  iniciativa,  com  o  fim  de  assegurar  a  todos, 
existência digna conforme os ditames da justiça social, observando os princípios da livre 
concorrência e redução das desigualdades sociais e regionais, entre outros, assegurando o 
livre exercício de qualquer atividade econômica independente de autorização, salvo nos casos 
previstos. 

 
Assim, a privação de direitos à liberdade ao exercício profissional deve estar em 

harmonia com outros valores e, segundo Marcelino e Almeida (2012) “ existir unicamente em 

casos excepcionalíssimos, apenas na hipótese em que essa restrição se faça imperiosa para a 

proteção de direitos da coletividade”. 

 
O grande desafio para o legislador é justamente exercer a atividade legislativa de 

regularização profissional de sorte a preservar os direitos de toda a coletividade, sem, contudo 
 

 
5  

Visão sistêmica consiste na habilidade em compreender os sistemas de acordo com a abordagem da Teoria 

Geral dos Sistemas, ou seja, ter o conhecimento do todo, de modo a permitir a análise ou a interferência no 

mesmo. A visão sistêmica é formada a partir do conhecimento do conceito e das características dos 

sistemas.Visão sistemática é a capacidade de identificar as ligações de fatos particulares do sistema como um 

todo.Segundo Martinelli (2006,  p.  3)  a  abordagem sistêmica  foi  desenvolvida a  partir  da  necessidade de 

explicações complexas exigidas pela ciência (www.dicionarioinformal.com.br/significado/visaosistemica/1365, 

acessado em 26.04.13.

http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/visaosistemica/1365
http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/visaosistemica/1365


 

 
 

 
privar o cidadão de qualquer dos direitos que lhe são constitucionalmente garantidos. Para 

tanto, deverá proceder a uma rigorosa observação sobre a prioridade e relevância  dos direitos 

em questão, ou seja, observar a “delimitação da amplitude da proteção possuída pelo princípio 

da liberdade de trabalho”(MARCELINO E ALMEIDA, 2012). 

 
A restrição a um direito fundamental, notadamente da liberdade, em sentido amplo, 

deve estar fundamentada em outro mais abrangente, sob pena de se comprometer o princípio 

da supremacia do público sobre o privado. Assim, o legislador deve impor as restrições 

autorizadas constitucionalmente nos casos em que o exercício de determinado ofício esteja 

causando algum tipo de risco ou dano à coletividade. O risco não deve ser observado pela 

atuação individual do membro daquele grupo ocupacional, mas, a análise deve se pautar na 

atividade em si. 

 
Esses casos são exemplificados com atuações cujo desempenho tenha por finalidade 

o trato com a saúde, segurança da sociedade, ou que venha a comprometer o seu patrimônio, 

ou ainda, que a execução da atividade exija um determinado grau de conhecimento técnico- 

científico que garanta uma prestação de serviço adequada e segura. Os autores já citados, 

sobre esse aspecto esclarecem: 

 
A expressão aqui defendida “potencialidades negativas sobre terceiros”, nada mais 

significa do que a capacidade ou inclinação que um ofício ou profissão possui de, se 

exercido   por   pessoa   não   possuidora   de   conhecimentos   técnico-científicos 

exclusivos, resultar em danos a terceiros. (MARCELINO E ALMEIDA, 2012). 

 
Assim, sempre que a restrição à liberdade do exercício profissional não estiver 

pautada num direito mais abrangente, a lei poderá ser considerada inconstitucional.   Nesse 

sentido, se faz oportuna a transcrição parcial do PARECER/CONJUR/TEM/No.457/2010, da 

lavra do Advogado da União, Érico Ferrari Nogueira, sobre o PL 6816/201 que altera 

dispositivo da Lei 6.533/78 e regulamenta o exercício da profissão de DJ, cuja decisão foi 

pelo veto parcial. Entre outros argumentos, o parecerista justifica a decisão no fundamento de 

que a profissão a ser regulamentada não oferece risco à população e, a restrição prevista no 

Projeto de Lei, embasada no termo “qualificações profissionais” infringe o princípio da 

liberdade, razão de opinar pelo veto do artigo que a ela se referia: 

 
8.   Assim,   consagrou-se   constitucionalmente   o   direito   ao   livre   exercício 

de profissão como norma de eficácia contida, prevendo-se a possibilidade de edição 

de  lei  restritiva  desse  exercício  por  imposição  de  qualificações  necessárias  ao 

mesmo. Entretanto, tal restrição somente se dará em caráter eminentemente 

excepcional visto que a regra constitucional assegura a plena liberdade do exercício 

de  atividade  laborativa  ou  econômica  independente  de  autorização  do  Poder 

Público. 

 
9.    Nessa    linha,    o    legislador    ordinário,    de    fato,    poderá    estabelecer 

requisitos objetivos de capacidade, desde que apresentem conexão com a função a 

ser desempenhada pelo trabalhador. Não obstante essa possibilidade, a liberdade, 

como princípio, somente pode ser restringida pela lei, para atender a imperativos 

de proteção à saúde, ao patrimônio e à segurança pública, inclusive com o 

estabelecimento de requisitos e qualificações para o exercício profissional. 
 
 
 
 

Assim, no que se refere à regulamentação das atividades que tenham por finalidade o 

ensino  e  a  prática  da  dança  de  salão,  deverão  ser  observados  os  requisitos  legais



 

 
 

 
constitucionais, ou seja, o legislador deverá demonstrar que há um risco potencial à toda a 

coletividade se ela continuar sendo  exercida por pessoas  desqualificadas,  sob  pena de a 

regulamentação ser considerada inconstitucional, a exemplo do acontecido recentemente com 

a profissão de DJ. 

 
No mesmo  sentido,  decisões  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  que se  referem  à 

categoria dos músicos, consolidam o entendimento dominante daquela corte superior (1929 

MT 2009.36.00.001929-7, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LEOMAR BARROS 

AMORIM DE SOUSA, Data de Julgamento: 16/03/2012, OITAVA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF1 p.768 de 30/03/2012). 

 
Essa questão traz a reflexão sobre a necessidade de se identificar o substrato teórico 

que fundamente a profissão “dança de salão”, tema já abordado nos capítulos anteriores, para 

que possa obter reconhecimento legal como categoria profissional, o que somente será obtido 

mediante produção científica fundamentada. 

 
Por outro lado, considerando a posição que ocupa na esfera legal, o entendimento 

doutrinário e jurisprudencial vem consolidar e fundamentar o enquadramento dessa ocupação, 

através das suas atividades típicas, na legislação que regulamenta a profissão de Artista. 

Consubstanciada na Lei 6.533 de 24 de maio de 1.978, regulamentada pelo Decreto 82.385, 

de 05 de outubro de 1.978 a Lei do Artista define atribuições, estabelece direitos, obrigações 

e, competência fiscalizatória, com imposição de penalidade a quem atuar de forma diversa da 

prescrita. 

 
Em que pesem alguns requisitos para o seu exercício, a atividade de professor de 

dança de salão assim como a academia de dança de salão encontram abrigo e fundamento nos 

dispositivos da Lei do Artista, segundo a qual, artista é “o profissional que cria, interpreta ou 

executa obra de caráter cultural de qualquer natureza, para efeito de exibição ou divulgação 

pública,  através  de  meios  de  comunicação  de  massa  ou  em  locais  onde  se  realizam 

espetáculos de diversão pública”(ARTIGO 2º., INCISO I). 

 
Sem adentrar no campo conceitual, de cultura, até porque de ampla discussão teórica 

de naturezas diversas, o conceito de artista, para os fins dessa lei está amparado na atuação 

cultural, especificamente no criar, interpretar ou executar, com a finalidade de exibição ou 

divulgação de qualquer natureza, pelos meios típicos. O dispositivo deixa em aberto o alcance 

do termo “obras de caráter cultural”, objeto da atuação do artista. 

 
Para uma interpretação objetiva do termo, buscamos elementos de outros dispositivos 

legais.   A Lei 8.313 de 23 de dezembro de 1.991, Rei Rouanet, que institui o Pronac – 

Programa Nacional de Incentivo à Cultura, em seu artigo 25
6 

define a dança como segmento 
cultural para fins de obtenção de incentivo cultural. Mais recentemente, a Lei 12.343 de 02 de 
dezembro  de  2012,  que  institui  o  Plano  Nacional  de  Cultura,  em  seus  artigos  1º.  e  2º. 

estabelecem os princípios e objetivos do Plano   e, mesmo sem conceituar, oferecem uma 
 

 
6  

Art. 25. Os projetos a serem apresentados por pessoas físicas ou pessoas jurídicas, de natureza cultural para 

fins de incentivo, objetivarão desenvolver as formas de expressão, os modos de criar e fazer, os processos de 

preservação e proteção do patrimônio cultural brasileiro, e os estudos e métodos de interpretação da realidade 

cultural, bem como contribuir para propiciar meios, à população em geral, que permitam o conhecimento dos 

bens de valores artísticos e culturais, compreendendo, entre outros, os seguintes segmentos: 

I - teatro, dança, circo, ópera, mímica e congêneres;



 

 
 

 
gama de expressões, significados e valores culturais   que nos remetem à amplitude e 

indefinição do termo, como liberdade de expressão, criação e fruição; respeito aos direitos 

humanos; arte; informação; crítica; memória; tradições, meio-ambiente e tantas outras que 

representam a cultura do povo brasileiro. 

 
Assim, o profissional que exerça qualquer das atividades consideradas de caráter 

cultural, como todas as relacionadas, será considerado “artista” e enquadrado na lei que regula 

a espécie e, a ela se submeter. 

 
Seguindo esse raciocínio, o profissional da dança de salão se enquadra na 

conceituação legal da Lei do Artista, já que a dança  se constitui numa expressão artística de 

caráter cultural. Ainda que dispensada essa interpretação sistêmica, ampla e abrangente, a 

função de dançarino está expressamente descrita no anexo do Decreto regulamentador, nos 

termos seguintes: 

 
Bailarino ou Dançarino 
Executa  danças  através de  movimentos coreográficos pré-estabelecidos ou  não: 
ensaia seguindo orientação do Coreógrafo, atuando individualmente ou em conjunto, 

interpretando papéis principais ou  secundários; pode  optar  pela  dança  clássica; 

moderna, contemporânea, folclórica, popular ou shows; podem ministrar aulas de 

dança em academias ou escolas de dança, reconhecidas pelo Conselho Federal de 

Educação, obedecidas as condições para registro como professor. 

 
Assim,  o  professor  de  dança  de  salão,  porque  exerce  uma  atividade  de  caráter 

cultural, que interpreta ou executa uma obra para exibição, por qualquer meio, é um artista 

nos  termos  legais.  Ressalte-se,  que  a regulamentação  estabeleceu  expressamente que,  ao 

bailarino/dançarino não compete a criação, mas tão somente a interpretação e execução. 

 
Esta Lei, entretanto, também exerce interferência no princípio da liberdade 

profissional em relação às qualificações profissionais, ao exigir dos artistas, registro perante a 

Delegacia Regional do Trabalho e atestado de capacitação fornecido pelo Sindicato da classe, 

(ARTIGO 6º.), assim como a obrigatoriedade de adotar contrato padrão, com cláusulas 

obrigatórias, condições passíveis de fiscalização e, conseqüentemente, aplicação de multa, nos 

casos de inobservância  (ARTIGOS 33 E 34), o que, inobstante tratar-se de um dispositivo 

legal em plena vigência, sua aplicação perdeu o sentido, consoante as  recentes decisões 

judiciais. 

 
A  lei  do  Artista  foi  promulgada  num  importante  momento  histórico  pelo  qual 

passava o Brasil: - a transição do regime militar para a democracia. A meta era a 
democratização, mas, ainda com o controle estatal. Ressalte-se, que a liberdade profissional já 

era um preceito constitucional, à época, (ARTIGO 150 parágrafo 23)
7
. 

 
Hoje, vivemos outro momento histórico, a democracia já perfeitamente consolidada. 

Percebe-se, entretanto, que os longos anos de ditadura e intensa interferência do Estado na 

sociedade deixaram marcas profundas no inconsciente da população que ainda não adquiriu a 
 
 

7  
Art 150 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade dos 

direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

§ 23 - É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, observadas as condições de capacidade que a 

lei estabelecer (COSTITUIÇÃO FEDERAL, 1967).



 

 
 

 
plena autonomia para vivenciar a liberdade como atributo individual e fundamento garantido 

constitucionalmente, aspirando, ainda, por uma intercessão estatal que lhe regule a conduta. 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSÃO 

 
A presente pesquisa buscou investigar se a conduta do profissional da dança de salão 

em Curitiba encontra adequação aos conceitos teórico-metodológicos, diante da constatação e 

identificação da sua formação superficial, insipiente e obtida empiricamente. 

 
A abordagem teórica levou à conclusão de que no cenário científico internacional, de 

onde surgiram as teses e teorias da sociologia das profissões, a condição de uma profissão 

requer basicamente dois pressupostos: - o substrato teórico e o credencialismo que promovem 

a autonomia, determinada pelo conhecimento e o monopólio do mercado de trabalho, ante as 

credenciais qualificadoras, obtidos nas universidades. 

 
Sob este enfoque podemos afirmar que a dança de salão não é uma profissão. Trata- 

se de mera ocupação, pois prescinde de substrato teórico e credenciais que a fundamente 

cientificamente. Contudo, a existência, em Curitiba, de um Curso de Pos Graduação, outorga 

credenciais qualificadoras à profissão, já que abrigado por instituição com reconhecimento 

estatal, que o legitima, estabelecendo certo grau de monopólio do mercado de trabalho. 

 
Se, pelo aspecto teórico a dança de salão pode ser considerada uma profissão de 

caráter precário, já que inexistente curso universitário de graduação que sustente suas técnicas 

cientificamente, estabelecendo autonomia, sob o aspecto legal, a dança de salão é uma 

profissão legítima e que se ampara na Lei do Artista. 

 
Sob o abrigo do princípio constitucional da liberdade de exercício profissional, a 

dança de salão, assim como qualquer outra atividade, pelo menos por ora, não necessita da 

intervenção do Estado para lhe estabelecer novos regramentos. Essa necessidade pode ser 

suprida pelos próprios membros do grupo profissional organizados, se auto-regulamentando. 

 
Por outro lado, as conclusões ora obtidas não tem caráter definitivo, especialmente 

quanto à questão da regulamentação da profissão, se considerarmos que a prática da dança de 

salão, além do aspecto lúdico enseja um trabalho corporal que a despeito do grau de 

intensidade pode causar danos à saúde do praticante, o que fundamenta as restrições do seu 

exercício profissional. 

 
Portanto, o presente trabalho deixa margem ao aprofundamento das questões ora 

discutidas, além de outras, delas decorrentes, para se atribuir cientificidade à dança de salão e 

fundamentar a sua regulamentação através de mecanismos legais próprios.



 

 
 

 
UNE DANSE DE SALON PROFESSIONNELS DANS CURITIBA 

 

 
 
 
 
 
 

Resume: La danse de salon, tel qu'il est structuré aujourd'hui est une activité récente. Stimulé 

par les médias, a suggéré une demande croissante d'intervenants dans leur pratique, donnant 

naissance à une catégorie de professionnels effectue classes, chorégraphes, réalise la 

chorégraphie, gère des projets, la liaison avec les clients dans une variété de conditions 

physique, psychologique et social. Compte tenu des aspects liés à cette pratique ainsi que l'art 

ludique, thérapeutique et de la socialisation de l'activité doit être fournie par des conseillers 

bien formés, l'exercice des fonctions typiques de qualité et de sécurité souhaitable et attendue. 

Par  conséquent,  il  est  nécessaire  de  la  formation  continue  et  théorique,  en  plus  de 

compétences et de techniques qui favorisent une préparation adéquate pour une course sûre et 

efficace corporelles. L'absence de ces conditions commet l'ordre d'exécution des activités de 

la profession, descaracterizando comme tel et reléguer à un simple occupation. L'objectif était 

d'enregistrer la façon dont la danse de salon est organisé à Curitiba et rapporte avec les 

concepts théoriques, sur la base des renseignements obtenus dans la recherche sur le terrain. 

La revue de la littérature a conduit à la conclusion que l'activité est caractérisée par profession 

essentiellement deux hypothèses: les fondements théoriques de pouvoirs institutionnels qui 

favorisent l'autonomie, déterminés par la connaissance et le monopole du marché. L'étude de 

terrain a conduit à la conclusion que la mauvaise interprétation inobstante de danse de salon 

comme une profession  parce qu'il  manque de  fond et  des  références  pour ce motif,  les 

opérateurs interrogés acte dévoués et à l'action éthique théorique. 
 

Mots-clés: danse de salon; professionnalisation; profession, la formation, la profession. 
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RESUMO 

Sem o acesso à cultura as pessoas não conseguem desenvolver vínculos sociais e sua 

identidade. No entanto, nenhum direito é absoluto, assim como para cada direito conquistado 

há uma obrigação imposta. Tem sido comum a interferência do Poder Judiciário, do 

Ministério Público e dos Tribunais de Contas no que diz respeito à destinação de recursos 

públicos às políticas de incentivo aos eventos culturais, principalmente, quando tais eventos 

ocorrem em municípios ou estados que decretaram estado de calamidade pública ou de 

emergência. De um lado há os que afirmam que os direitos culturais propiciam à sociedade o 

aumento do bem estar das pessoas e a solução para diminuir os impactos econômicos 

provocados por desastres.  Afinal, esses eventos culturais também geram emprego e renda nas 

comunidades. Por outro, os que veem a necessidade da mitigação desse direito uma vez que 

seria uma conduta imoral o Poder Público decretar estado de calamidade ou situação de 

emergência e, ao mesmo tempo, autorizar gastos de altos valores com estrutura de eventos em 

nome da tradição e da cultura. Este comportamento do gestor público configura desrespeito 

aos princípios constitucionais, dos quais à Administração Pública está sujeita, ensejando a 

esses agentes políticos, a responsabilização por improbidade administrativa. 

Palavras-chave: Acesso à cultura. Eventos culturais. Estado de Calamidade. Situação de 

Emergência. Improbidade Administrativa. 

 

ABSTRACT 

Without cultural rights, people don´t have social relations neither identity.  However, any 

right is absolutely; for every right won there´s an obligation. Is has been common the 

judiciary, public prosecutor and the Court of Counts interfere  in how the public 

administration spends public funds, especially on the public policies of incentive cultural 

when events happening at municipalities and states that are in state of emergency. On one 

side, there are people that affirm that the cultural rights provide to society a growth on his 

welfare state and the solution for reduce economics impacts caused by disasters. After all, this 

cultural events also provide employ and income on the communities. On the other hand, there 
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are people that understand be necessary reduce this right, because the public manager that 

spends public funds with music events and all its structure, when decreed emergency 

situation, there are immoral behavior. This behavior of the public administrator configures 

disrespect to constitutional principles, which is subject to government, allowing for these 

politicians, accountability for administrative misconduct. 

Key-Words: Access to culture. Cultural events. State of Calamity. Emergency Situation. 

Administrative Misconduct. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A cultura não só contribui para a formação de identidades e a construção da base 

simbólica e de valores de uma sociedade, mas também atende a muitos outros propósitos, 

desde o crescimento econômico até o reconhecimento social.  

Pelo fato de a cultura exercer um papel tão importante, às vezes, é difícil entender que 

os direitos culturais tenham despertado pouco interesse em termos políticos – e legais – e que 

a regulamentação do setor cultural e o papel da cultura em diferentes processos sociais 

tenham levado um longo tempo para ganhar forma. No entanto, existe um consenso de que a 

cultura gera direitos e deveres, e, atualmente, há vários instrumentos normativos que tentam 

dar uma resposta a essa tarefa
3
. 

Deste modo, a importância que tal direito exige fez surgir a necessidade de maior 

visibilidade dos aspectos transversais da cultura, ao mesmo tempo em que uma voz de crítica 

do setor cultural de que o direito à cultura não pode ser tratada como um mercado de respostas 

fáceis. 

 Muito comum nos últimos anos a interferência do Poder Judiciário, do Ministério 

Público e dos Tribunais de Contas no que diz respeito à destinação de recursos públicos às 

políticas de incentivo aos eventos culturais, principalmente, quando tais eventos ocorrem 

concomitantemente com desastres, como secas, enchentes e outros períodos de calamidade 

pública
4
. 
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 Ao mesmo Estado que tem a obrigação de proteger os cidadãos dos riscos e dos 

problemas provocados pelos desastres e fenômenos da natureza, cabe o incentivo às 

manifestações culturais. Todavia, pontos merecem destaques: (I) Como cobrar de um gestor 

público recursos financeiros para a realização de festa pública quando parte da população está 

sofrendo diante de uma forte seca? (II) É aceitável um governante, em nome de uma tradição, 

gastar altos valores na realização de festas públicas? (III) Não seria do interesse público a 

realização de eventos culturais como forma de incentivar o reaquecimento da economia local, 

através da geração de emprego e renda, como forma de atenuar as perdas patrimoniais 

causadas por determinadas catástrofes? 

 Enfim, muitos são os questionamentos e diferentes visões. O fim deste trabalho não é 

esgotar todas as posições, muito menos, responder todas as perguntas. Pelo contrário, coloca-

se na perspectiva de gerar novas perguntas e reflexões. Limitar-se-á a uma breve análise sobre 

os gastos com a realização de eventos culturais em períodos excepcionais e o direito à cultura. 

Além disso, abordará se subsiste o dever-poder dos governantes em investir em determinadas 

manifestações ante a condição de calamidade/emergência.  

Sem esquecer, também, do gestor público que se utiliza do fundamento de incentivo à 

cultura, nestas situações, como forma de praticar atos que implicam em improbidade 

administrativa, ferindo, dentre outros, os princípios da legalidade e da moralidade. 

 

2 O DIREITO E INCENTIVO AOS EVENTOS CULTURAIS 

O direito de participar da vida cultural é essencial para que as pessoas desenvolvam 

vínculos sociais e sua identidade. Em um espaço cultural compartilhado, o acesso à vida 

cultural e a participação nela constituem uma parte essencial para o sucesso das políticas. 

Além disso, o direito à cultura é garantido constitucionalmente a todos os brasileiros, em seu 

artigo 215: 

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.  

 

Como alertou Rui Barbosa (1933, p. 489), "não há, numa Constituição, cláusulas a que 

se deva atribuir meramente o valor moral de conselhos, avisos ou lições. Todas têm a força 

imperativa de regras".  

Um dos primeiros instrumentos internacionais a abordar o acesso à participação na vida 

cultural é a Recomendação de Nairóbi da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) de 1976 sobre a Participação e Contribuição Popular na Vida 

Cultural
5
. A recomendação, não legalmente vinculativa, define o acesso como  

as oportunidades concretas disponíveis a todos em particular por meio da criação de 

condições socioeconômicas apropriadas para a livre obtenção de informações, 

treinamento, conhecimento e compreensão e para usufruto dos valores culturais e da 

propriedade cultural.  

 

Da mesma forma, a participação é definida como 
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as oportunidades concretas garantidas a todos – grupos e indivíduos – para sua livre 

expressão, comunicação, ação e engajamento em atividades criativas com vistas ao 

pleno desenvolvimento de sua personalidade, uma vida harmoniosa e o progresso 

cultural da sociedade. 

 

Quando as pessoas são excluídas da vida cultural, isso pode ter consequências para o 

bem-estar e até para a sustentabilidade da ordem social. A participação está intimamente 

relacionada à capacidade dos cidadãos de criar um senso de responsabilidade em áreas como 

respeito pelos outros, não discriminação, igualdade, justiça social, preservação da diversidade 

e do patrimônio e no que se refere à outra cultura (LAAKSONEN, 2010). 

As políticas culturais de nível local podem funcionar como uma atividade essencial de 

cidadania, liberdade, autonomia, diversão, lazer e crescimento econômico, fortalecendo os 

fenômenos sociais e o acesso e a participação, com o senso de se reconhecer em uma 

comunidade. Por sua vez, também pode gerar contraposições e conflitos que trazem um 

desafio especial à formação de políticas culturais.  

O que faz de um indivíduo um cidadão (ou não) de uma cidade ou um lugar em 

particular é, em considerável medida, determinado pelos aspectos culturais. As culturas 

específicas das comunidades em que se nasce e cresce moldam a percepção de representação 

que é totalmente produto de uma localidade.  

Nas comunidades locais, geralmente, é que se cultivam estilos de vida e a participação 

da vida cultural. Se elas são monótonas ou inspiradoras, vibrantes ou agonizantes, 

satisfatórias ou desencantadoras e pobres ou ricas, também depende de como uma cidade trata 

seus assuntos culturais e estabelece suas políticas.  

Em relação aos direitos culturais, o Professor José Afonso da Silva (1993, p. 280) assim 

os compreende, como:  

a) o direito à criação cultural, compreendidas as criações científicas, artísticas e 

tecnológicas;  

b) direito de acesso às fontes da cultura nacional;  

c) direito de difusão da cultura;  

d) liberdade de formas de expressão cultural;  

e) liberdade de manifestações culturais;  

f) direito-dever estatal de formação do patrimônio cultural brasileiro e de proteção 

dos bens de cultura (...). 

 

As políticas que incentivam esses aspectos podem ter impactos de grande alcance sobre 

a coesão social, a formação da cidadania e a construção de vidas significativas. A 

compreensão mais ampla está no artigo 22, da Resolução 217-A, na qual está a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que diz: 

toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à 

realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a 

organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais 

indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. 

 

O acesso à vida cultural e a possibilidade de fazer uma contribuição significativa e 

participar das atividades, da vida e da criação culturais, ganham mais importância em tempos 



 

de crises e dificuldades. Segundo estudos recentes
6
, as indústrias criativas constituem um dos 

poucos setores que conseguiram resistir à crise global. Por exemplo, houve quem afirmasse 

que as crises financeiras argentinas estimularam as atividades criativas e artísticas. A 

participação na vida cultural pode até não oferecer soluções econômicas, mas aumentará o 

bem estar das pessoas e o senso de pertencimento.  

Além de todo o aspecto de personalidade e desenvolvimento provocado pelo acesso aos 

direitos culturais, importante ressaltar o retorno econômico proporcionado por essas 

manifestações, desde o vendedor de uma pequena banca de artesanato até empresários da rede 

hoteleira do local onde se realiza um festival. No entanto, este setor da sociedade civil, ainda, 

tem uma grande dependência de verbas públicas.  

Daí ser necessário observar os conteúdos e a capacidade operacional de quem é 

beneficiado com tais incentivos, tudo porque os apoios e estímulos são feitos segundo os 

preceitos constitucionais – impregnados de valores – e com recursos públicos, que precisam 

ser fiscalizados quanto ao emprego previsto. Sem esquecer, principalmente, do postulado de 

que para cada direito adquirido, há uma obrigação. 

 

3 ESTADO DE EMERGÊNCIA E DE CALAMIDADE PÚBLICA E A 

CONTRATAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS: UMA RELAÇÃO 

DIFÍCIL 

O Decreto Federal nº 7.257/2010 que regulamenta, dentre outros, o reconhecimento de 

situação de emergência e estado de calamidade pública, traz em seu artigo 2º, Inc. II e III, os 

seguintes conceitos: 

Art. 2
o
  Para os efeitos deste Decreto, considera-se: 

III - situação de emergência: situação anormal, provocada por desastres, causando 

danos e prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da capacidade de 

resposta do poder público do ente atingido; 

IV - estado de calamidade pública: situação anormal, provocada por desastres, 

causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da 

capacidade de resposta do poder público do ente atingido (grifos nossos); 

  

 Tem sido comum em diversos municípios do Nordeste brasileiro a decretação de estado 

de calamidade em virtude da grave estiagem que frequentemente assola essa região, que causa 

a queda da produção agrícola e o perecimento dos animais, dentre outros prejuízos de ordem 

econômica e social
7
.  

Por isso, com vistas a tornar mais efetivo o combate aos efeitos nefastos da seca ou 

outras catástrofes os chefes dos poderes executivos, sejam estaduais ou municipais, decretam, 

entre outras medidas, o estado de emergência ou de calamidade pública.  
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A configuração do estado de emergência ou de calamidade pública, nos termos descritos 

no Decreto Federal 7.257/2010, permite ao governo federal apoiar de modo complementar os 

municípios que se encontrem em tal situação, em especial, no aspecto financeiro. Além disso, 

as rotinas administrativas são adaptadas à situação atípica pela qual o município passa, 

atenuando, por exemplo, as exigências previstas para a contratação direta de serviços e/ou 

obras
8
. 

 Logo, nessa perspectiva e diante desse cenário, o mais lógico seria considerar 

incompatível a contratação de bandas ou megaestrutura e a realização de festivais e carnavais 

por parte do Poder Público, enquanto perdurar a referida situação de emergência ou de 

calamidade pública, uma vez que parte de sua população enfrenta adversidades causadas pelos 

desastres.  

 Interessante trazer à análise, medida deste ano do Tribunal de Contas do Estado da 

Paraíba
9
. Embora seja órgão auxiliar do Poder Legislativo, os Tribunais de Contas são 

funcionalmente autônomos, o que afasta qualquer relação de hierarquia ou de subordinação. 

Tratando-se de órgão de controle eminentemente técnico, aos quais competem fiscalizar o 

cumprimento das regras e princípios jurídicos que disciplinam a utilização dos recursos 

públicos: 

O presidente do Tribunal de Contas da Paraíba, conselheiro Fábio Nogueira, 

informou que a Corte estará encaminhado expediente aos gestores dos municípios, 

onde se realizarão festas juninas, alertando-os para o cumprimento das exigências 

previstas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e das Resoluções Normativas 

03/2009 e 01/2013 do TCE, quanto à efetuação de despesas para a contratação das 

atrações para as festividades. A RN – 03/2009 regulamenta os procedimentos a 

serem adotados para contratação de bandas, grupos musicais, profissionais ou 

empresas do setor artístico, sujeitos ao exame do Tribunal; enquanto a RN – 

01/2013 determina o envio de documentos relativos à realização de festividades. 
Os gestores, além da obediência a essas normas, segundo o conselheiro Fábio 

Nogueira, também serão orientados a encaminharem, previamente, a programação 

dos festejos. O conselheiro Fábio Nogueira lembrou que muitos dos municípios 

paraibanos que, tradicionalmente, realizam festividades no mês de junho, 

decretaram estado de calamidade em razão do prolongado período de estiagem, 

que vem comprometendo a economia e, consequentemente, o bem estar da 

população. De acordo com o presidente do TCE, Fábio Nogueira, essas normas 

se inspiram nos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, 

“com destaque para os da legalidade, moralidade, economicidade, legitimidade 

e razoabilidade, a fim de que se evitem os gastos excessivos com contratações e 

se assegure o equilíbrio das contas públicas”. Conforme lembrou o conselheiro 

Fábio Nogueira, a intenção do TCE não é impedir a realização dos festejos, mas 

um apelo ao bom senso dos gestores quanto à utilização dos recursos públicos. 

“Há casos em que, pela tradição e pela formatação, o evento resulta em um 

incremento à economia do município, mas, nem nesses casos deixarão de se 

analisar todos os demonstrativos financeiros que os gestores se obrigam a 

encaminhar ao Tribunal”. (grifos nossos) 

 

Prima facie, seria uma grande contradição o administrador público que decreta uma 

situação de emergência ou calamidade e, ao mesmo tempo, abre procedimentos 

administrativos e solicitações de verbas para realização de grandes festas ou festivais com 
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megaestruturas e de altos valores. Tal prática pode consubstanciar uma flagrante violação aos 

princípios constitucionais atinentes à Administração Pública. 

A preocupação do constituinte quanto à normatização da Administração Pública faz-se 

sentir, principalmente, no caput do artigo 37 da Constituição Federal, onde foram insculpidos 

princípios que encerram o sustentáculo de toda a atividade administrativa pública direta e 

indireta dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quais 

sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
10

. 

Ditos princípios informam e balizam a generalidade da Administração Pública e todo 

ato ou omissão de agente público que de alguma forma deles mantenha distanciamento, 

merecerá a imediata repressão, seja através da própria Administração, que tem poder de 

autotutela, seja através do Poder Judiciário. 

Inclusive, a violação aos princípios norteadores da Administração Pública é considerada 

ato de improbidade administrativa
11

 que, caso configurado, enseja o ressarcimento integral do 

dano, se houver; perda da função pública; suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos e 

pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente
12

. 

Passa-se agora a análise de alguns dos princípios que orientam a Administração Pública 

e como sua violação afronta a ordem constitucional. 

 

3.1 Princípio da Legalidade 

Na medida em que o Estado deve submeter-se à ordem jurídica, todos os atos do Poder 

Público devem buscar o seu fundamento de validade no padrão normativo originário do órgão 

competente. Estabelece Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves (2010, p. 79) que 

os atos administrativos devem ser praticados com estrita observância dos 

pressupostos legais, o que, por óbvio, abrange as regras e princípios que defluem do 

sistema. No entanto, pode ser concebido em uma perspectiva dicotômica: a) como 

uma relação de compatibilidade do ato com a lei, resultando na não-contrariedade 

dos preceitos normativos; ou b) como uma relação de conformidade com o ato com 

a lei, o que somente legitimaria a atuação estatal em havendo previsão normativa e 

na medida em que os atos praticados se mantivessem adstritos aos limites desta. 

 

Aqui merecem transcrição, pela sua lucidez, as lições Professor Hely Lopes Meirelles 

(1991, p. 78), para quem  

a legalidade, como princípio de administração (Const. Rep., art. 37, caput), significa 

que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos 

mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou 

desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, 

civil e criminal, conforme o caso (...). Na Administração Pública, não há liberdade 

nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a 

lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A 

lei, para o particular, significa ‘pode fazer assim’; para o administrador público 

significa ‘deve fazer assim’. 
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  A eficiência passou a integrar o rol dos princípios constitucionais a partir da E.C. nº 19/98, que alterou o caput 

do art. 37 da CF/88. 

11
 Art. 11 da Lei nº 8429/1992. 

12
 Art. 12, Inc. III, da Lei nº 8429/1992. 



 

Um administrador público está vinculado a inúmeros dispositivos legais, uma vez que 

ao gestor é possível tudo o que a lei permite, enquanto ao particular é possível tudo o que a lei 

não proíbe. Segundo o Professor Celso Antonio Bandeira de Mello (2008, p. 100), 

o princípio da legalidade contrapõe-se, portanto, e visceralmente, a quaisquer 

tendências de exacerbação personalista dos governantes. Opõe-se a todas as formas 

de poder autoritário, desde o absolutista, contra o qual se irrompeu, até as 

manifestações caudilhescas ou messiânicas típicas dos países desenvolvidos. (...) É 

antídoto natural do poder monocrático ou oligárquico, pois tem como raiz a ideia de 

soberania popular, de exaltação da cidadania. 

 

O chefe do executivo tem o poder de decretar o estado de calamidade ou de emergência 

pública, desde que preenchidos determinados requisitos. Com essa ação, ele poderá, 

excepcionalmente, praticar atos administrativos com menos formalidades, afinal, neste 

período demanda resoluções mais rápidas e eficientes. No entanto, essas prerrogativas são 

para assegurar o interesse público e não para utilizar-se dos recursos ao seu livre arbítrio ou 

malversar o erário. 

 

3.2 Princípio da Moralidade Administrativa 

A atual Constituição Federal inovou em relação às anteriores e erigiu em princípio 

autônomo a moralidade administrativa, antes reconhecida apenas como corolário do Princípio 

da Legalidade. A partir de então, passou-se a exigir do administrador uma moral que 

decorresse não só da estrita observância da lei, mas, principalmente, do respeito à ética, à boa-

fé e à honestidade. 

Como afirma José Afonso da Silva (1997, p. 440), “todo ato lesivo ao patrimônio 

agride a moralidade administrativa”. E nos casos em apreço, a lesão ao erário é certa uma 

vez que os recursos que deveriam atender primeiramente aos cidadãos vítimas de desastres, 

são gastos em contratação de bandas, em determinados segmentos de eventos, que não pode 

ser a prioridade absoluta de nenhum gestor. 

Importante trazer para análise o ensinamento de GARCIA e ALVES (2010, p. 94): 

Ao valorar os elementos delineadores da moralidade administrativa, é defeso ao 

agente público direcionar seu obrar por critérios de ordem ideológica ou de estrita 

subjetividade. Ao interpretar e aplicar a norma, deve o agente considerar os valores 

norteadores do sistema jurídico, ainda que se apresentem dissonantes de sua visão 

pessoal. Assumindo espontaneamente o ônus de gestor da coisa pública, tem o 

agente o dever de agir em harmonia com as finalidades institucionais próprias do 

órgão que ocupa, o que demonstra que o conceito de moralidade administrativa tem 

índole eminentemente teleológica. 

 

A quebra do princípio da moralidade não pode ser visto apenas sob o ângulo de eventual 

prejuízo ao erário. A abrangência do princípio, ante a sua novel autonomia no nosso direito 

positivo, avança para além dos casos de lesão ao patrimônio, até porque se ficasse restrito a 

este plano, estaria comportado no Princípio da Legalidade, do que seria desnecessária e 

mesmo incorreta a sua inserção no texto constitucional, ladeando outros princípios 

autônomos. 

A fiscalização e o controle pelos órgãos competente e, principalmente, pela população 

aos administradores, não significa um atentado ao poder de decisão que também lhe cabe, 



 

pelo contrário, como afirmado anteriormente, eles estão vinculados à lei. Como muita clareza, 

explicam GARCIA e ALVES (2010, p. 07): 

O poder de decisão, sempre que outorgado ao agente público, trará consigo a 

semente do abuso, que pode florescer ou não. A manutenção desse poder nos limites 

da lei e da razão é uma das finalidades a serem alcançadas pelo sistema da divisão 

dos poderes, o que evitará a disseminação do arbítrio e da corrupção. A partir de um 

controle recíproco entre as diferentes funções estatais, maior será a possibilidade de 

contenção dos desvios comportamentais dos agentes públicos. 

 

Neste sentido, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal (STF): 

A atividade estatal, qualquer que seja o domínio institucional de sua incidência, está 

necessariamente subordinada à observância de parâmetros ético-jurídicos que se 

refletem na consagração constitucional do princípio da moralidade administrativa. 

Esse postulado fundamental, que rege a atuação do Poder Público, confere 

substância e dá expressão a uma pauta de valores éticos sobre os quais se funda a 

ordem positiva do Estado. O princípio constitucional da moralidade administrativa, 

ao impor limitações ao exercício do poder estatal, legitima o controle jurisdicional 

de todos os atos do Poder Público que transgridam os valores éticos que devem 

pautar o comportamento dos agentes e órgãos governamentais.  (ADI 2.661MC, Rel. 

Min. Celso de Mello, DJ 23/08/02). 

 

A moralidade limita e direciona o dever administrativo, tornando obrigatório que os atos 

dos gestores não subjuguem os valores que defluam dos direitos fundamentais dos 

administrados, o que permitirá a valorização e o respeito aos seus concidadãos. 

 

3.3 Princípio da Proporcionalidade 

Para a atuação do gestor público ser legítima, é necessário haver o equilíbrio, a 

harmonia, a motivação e a racionalidade dos atos praticados. Neste cenário, percebe-se a 

importância do princípio da proporcionalidade. O que antes se limitava ao Direito Penal, ao 

juiz proferir uma pena proporcional ao crime praticado, atualmente, cabe, também, ao agente 

público, afinal, a inadequação de um ato administrativo, ter-se-á desproporcionalidade, 

consequentemente, sua própria ilegalidade.  

Para GARCIA e ALVES (2010, p. 105), “o princípio da proporcionalidade impõe a 

obrigação de que o Poder Público utilize os meios adequados e interdita o uso de meios 

desproporcionais”. Segundo os autores este princípio, 

deflui da concepção de Estado Democrático de Direito e da necessidade de proteção 

aos direitos fundamentais assegurados pela Constituição, neles estando ínsito. Isto 

porque de nada valeria estruturar uma organização política sob os auspícios da 

ordem jurídica, ou mesmo conferir determinados direitos, liberdades e garantias aos 

indivíduos, se eles, a qualquer tempo, pudessem sofrer indiscriminadas limitações, 

as quais poderiam chegar ao extremo de comprometer os próprios fins visados pelo 

constituinte.  

 

Logo, proporcionalidade, é princípio de defesa da ordem jurídica, restringindo o arbítrio 

e preservando a legitimidade da atuação do administrador público. Essa proporcionalidade 

deve ser medida não pelos critérios pessoais do gestor, mas segundo os padrões comuns e 

legítimos da sociedade em que vive.  

 



 

3.4 Atos que implicam às penalidades da Lei nº 8.429/92   

A Constituição Federal prescreve, em seu artigo 37, § 4º, que os atos de improbidade 

administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a 

indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, 

sem prejuízo da ação penal cabível. A partir de tal comando, foi concebida a Lei nº 8.429/92, 

que definiu os atos de improbidade administrativa, cominou as sanções aplicáveis e 

estabeleceu aspectos procedimentais atinentes à matéria. 

 O termo improbidade tem origem latina (improbitate), sendo significado de falta de 

probidade, mau caráter, desonestidade
13

. Nos termos da Lei nº 8.429/92, está associado à 

atuação desvirtuosa do administrador público, conduta desonesta, que não aproveita ao 

interesse público. 

Prescreve o artigo 4º da Lei nº 8.429/92 que os agentes públicos de qualquer nível ou 

hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. 

Esta referida lei definiu os atos de improbidade administrativa em três dispositivos: no 

artigo 9º, cuida dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito; 

no artigo 10, trata dos atos que causam prejuízo ao erário; e no artigo 11, prescreve os atos 

que atentam contra os princípios da Administração Pública. Sobre este artigo 11, ensina a 

Professora Di Pietro (2012, p. 881): 

(...) o caput deixa as portas abertas para a inserção de qualquer ato que atente contra 

os princípios da administração pública ou qualquer ação ou omissão que viole os 

deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Vale 

dizer que a lesão ao princípio da moralidade ou a qualquer outro princípio imposto à 

Administração Pública constitui uma das modalidades de ato de improbidade. Para 

ser ato de improbidade, não é necessária a demonstração de ilegalidade do ato; basta 

demonstrar a lesão à moralidade administrativa. 

 

O prejuízo causado pelo administrador ímprobo, nesses casos, não é somente o 

dispêndio de recursos do erário, mas também a condenação dele nas sanções da Lei da 

Improbidade Administrativa, numa tentativa de restaurar a moralidade e o crédito que devem 

permear toda atividade da Administração Pública. Nestas situações, percebe-se que há um 

caráter punitivo, como também preventivo. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A cultura não é um fato estático, mas um organismo vivo e, portanto, as formas de 

participação também passam por mudanças. O Poder Público, como está prescrito 

constitucionalmente, tem o dever de oportunizar aos cidadãos o acesso e o incentivo às 

práticas culturais, cabendo a estes a escolha de participar ou não, e tudo isso deveria ter uma 

base normativa que garantisse essas possibilidades nas diversas circunstâncias e para todos.  

Deve-se ressaltar que as políticas públicas, principalmente, as culturais, devem refletir 

sobre aquilo que contribui para a construção de um ambiente capacitador em que os direitos à 

participação na vida cultural ou o acesso a ela estejam contemplados. 
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 Conf. Dicionário Aurélio Eletrônico – Século XXI. Versão 3.0. S.l.: Editora Nova Fronteira, 1999. 



 

Não se pode desprezar que a grande maioria dessas manifestações culturais gera 

emprego e renda nas comunidades locais. Por exemplo, os festejos alusivos a santos da Igreja 

Católica no mês de junho proporcionam o turismo e a prestação de serviços em muitas 

cidades nordestinas, como Mossoró/RN, Caruaru/PE e Campina Grande/PB. Não se pode 

negar que essas festas, além do reconhecimento cultural de uma tradição de séculos
14

, atraem 

um considerável número de visitantes de outras regiões do estado e do país, atraindo novos 

investimentos, servindo, de certa forma, para diminuir as perdas patrimoniais causadas por 

certos desastres.  

Todavia, em determinadas situações, vê-se que o retorno financeiro e cultural às 

comunidades locais é bem menor que os recursos alocados na contratação de bandas com 

altos cachês, de trios elétricos e outras estruturas. O direcionamento de recursos públicos para 

beneficiar restritos grupos empresariais, em nome da cultura, caracteriza, nessa medida, atos 

que desmoralizam a Administração Pública e seus princípios, por isso devem sujeitar esse 

mau gestor às penalidades da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92). 

Para alguns, nos períodos em que o próprio Poder Público decreta estado de emergência 

ou de calamidade pública é discrepante a contratação de bandas com altos cachês, mega-

estrutura de palco e som, serviços de buffet ou iluminação. 

Por outro lado, é perfeitamente compatível a promoção de eventos culturais com a 

gestão de recursos escassos por parte da Administração Pública. Mesmo em situações de 

emergência ou de calamidade pública o gestor deve gerenciar seus recursos de modo a 

aperfeiçoar as necessidades da população. Em determinadas localidades, eventos culturais são 

necessários para a manifestação e preservação da cultura popular, além de gerar algum 

retorno financeiro ao município. Conciliar tais necessidades é o ofício do gestor e ele deve ser 

responsável pela execução de ações públicas que permitam a consagração e preservação de 

direitos da sociedade sem comprometer o erário. Em diversos municípios, a quantidade de 

dias de evento ou de sua estrutura foi diminuída a fim de reduzir os custos sem que houvesse 

o cancelamento das festividades
15

.  

Não que o direito à cultura seja mais ou menos importante que os demais, é preciso 

políticas públicas de incentivo às legítimas manifestações culturais, desde que haja 

proporcionalidade nos gastos, com o planejamento cabível, a limitação legal e, realmente, do 

interesse público.  O gestor, em que pese o direito a cultura e ao lazer, deve repensar sua 

política de gastos com itens de festividades. Não necessariamente vetando-os ou 

simplesmente não mais realizando aquelas que caracterizam e marcam a cultura local. O 

gestor, em meio a tal situação atípica, deve repensar a estrutura do evento e reduzir os custos. 

Deste modo, tem-se a concretização do princípio da razoabilidade na Administração Pública e 

concilia-se o direito à cultura e ao lazer com a racionalidade nos gastos públicos. 
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 No mês de junho, por exemplo, são comemorados os dias de Santo Antônio, São João e São Pedro, com a 

celebração de quadrilhas, shows culturais, promoção da cultura popular, além de fomentar o turismo e diversas 

manifestações populares nas cidades. 

15
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Resumo 

 

O objetivo desta pesquisa é compartilhar experiências com os professores na implementação 

de   fórum   para   atualizações   sobre   ética   jurídica,   conteúdo   obrigatório   nas   matrizes 

curriculares, com o uso de cortes realidade social (em sentido lato), úteis para a construção do 

conhecimento. Em um sentido amplo, o trabalho visa um contexto genérico da realidade da 

educação na perspectiva da EAD geral e específica na Universidade de Fortaleza. Finalmente, 

a importância desta questão é muito persistente, uma vez que a arte pode ser usada em várias 

formas metodológicas, visando implantar uma interação entre os alunos com o conteúdo 

programático. Além disso, facilita a compreensão do assunto abordado e abre a curiosidade do 

aluno  para  elementos  culturais,  favorecendo,  além  de  um  aprendizado  jurídico,  uma 

percepção artística do mundo científico, o qual se ocupa e investe em parte de sua vida. Por 

outro lado, a técnica adotada favorece ao ambiente virtual de aprendizagem mais integração, 

tendo em vista que a discussão passa a abordar não só assuntos eminentemente técnicos do 

conteúdo, mas aborda também uma interdisciplinaridade cultural, perpassando pela música, 

poesia, prosa, filmes, textos jornalísticos etc. Isto tem repercussão pedagógica na medida em 

que possibilita ao aluno maior interesse pelo estudo. Tal técnica aqui apresentada mostra-se 

dinâmica e rentável à luz da realidade social. 
 

Palavras-chave: Arte. Instrumento. Processo. Educação. Direito. 
 

Introdução 
 

A busca pela formação profissional tem cada vez mais crescido no cenário mundial. 

Inúmeras Instituições de Ensino Superior (IES) instalaram-se no país com vistas a satisfazer 

as necessidades da exigência do consumo pelo saber. 
 

Em  vistas  a proporcionar um  melhor acesso  e  facilitá-lo  a um  número  maior de 

pessoas, as IES, contextualizando-se na sistemática dos ambientes virtuais, implantaram 

núcleos de educação a distância, fazendo com que os interessados em alavancar a profissão 
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escolhida pudessem se especializar cada vez mais. 

 
Nesse contexto, os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) precisam, a cada dia, 

estarem munidos de instrumentos capazes de favorecer o aprendizado com a maior otimização 

possível. 
 

Revela-se, portanto, salutar a presente pesquisa acerca das estratégias que foram 

tomadas na disciplina de deontologia jurídica que, conforme linhas a seguir, somaram 

importantes resultados no aprendizado dos discentes. 
 

A metodologia  utilizada  no  presente  estudo  caracteriza-se  quanto  aos  resultados: 

aplicada, segundo a abordagem: quantitativa e qualitativa, quanto aos objetivos: exploratória. 

bibliográfica e descritiva, qualitativa, por meio de estudo de caso, apoiado em análises 

quantitativas. 
 

Relata-se uma experiência a fim de que seja compartilhada com a comunidade docente 

no intuito de aprimorá-la e compartilhar informações que trilhem para o aperfeiçoamento da 

técnica.  Destina-se  aos  professores  de  disciplinas  jurídicas  em  EAD  para  utilização  de 

recursos didáticos e pedagógicos para o desenvolvimento do conhecimento pelos discentes. 
 

Enfocar-se-á na disciplina de Deontologia Jurídica, em EAD, no âmbito do curso de 

direito da Universidade de Fortaleza (Unifor), mostrando-se pertinente, uma vez que o recurso 

artístico é bastante rico em informações transdisciplinares que auxiliam na compreensão do 

conteúdo. 
 
1. A educação a distância e os seus novos contextos educacionais 

 

A educação do ensino superior vem passando por transformações consideráveis no 

cenário mundial com vistas a se adaptar à realidade e a dinâmica que o mercado se porta 

atualmente. 
 

Essas modificações visam favorecer a qualidade do ensino com métodos inovadores e 

instrumentos que otimizam o tempo dos usuários diante das dificuldades que a globalização 

impõe ao homem. 
 

Nesse contexto, a educação em EAD rende importantes e positivos frutos que se 

adequam  de forma revolucionária às  novas  necessidades  sociais.  Por isso,  mais  que um 

saudosismo representa essa realidade, pois a responsabilidade em estruturar o conhecimento 

em um sistema fechado e, ao mesmo tempo, aberto não é atividade simples a ser desenvolvida 

pelo corpo docente. 
 

Revela-se, assim, por demais importante que a sistemática da educação a distância 

mostre-se  abalizada  de  meios  capazes  de  propiciar  a  produção  do  conhecimento  com 

qualidade e direcionada às exigências que o mercado impõe. Tornar os ambientes virtuais de 

aprendizagem mais interessantes aos discentes é o bom caminho para o sucesso dessa tarefa. 
 

1.1 Breves considerações da educação em EAD na perspectiva da Universidade de Fortaleza 
 

Em 2003, surgiu o Núcleo de Educação a Distância (NEAD), voltado para cursos 

internos na Universidade de Fortaleza (Unifor). Percebendo que a experiência poderia render 

novos frutos, implantou-se, em 2005, na graduação, a referida metodologia, iniciando, no 

segundo semestre de 2006, a disciplina de deontologia jurídica, ambas estruturada na matriz



 

 

 
 

 
curricular do curso de direito. 

 
A educação a distância se caracteriza na Unifor em condições semipresenciais, na 

medida em que são realizados, em regra, três encontros entre alunos, professores orientadores 

e tutores, em que são expostas determinadas instruções sobre os trabalhos a serem 

desenvolvidos durante o semestre, além da exposição do conteúdo ora estudado, 

especificamente em determinados itens os quais foram objeto de discussão nos fóruns virtuais 

e que persistem dúvidas pontuais. 
 

Por outro lado, as avaliações parciais e finais são obrigatoriamente realizadas 

presencialmente pelo aluno matriculado na disciplina com a devida apresentação do 

documento  de  identificação.  Há,  também,  avaliações  na  modalidade  de  trabalhos  e 

participação em fóruns virtuais, em que são atribuídas pontuações a serem somadas com a 

nota da prova para finalizar a apuração da média. 
 

Os fóruns, como ferramenta do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 

subdividem-se em espaços destinados à discussão do conteúdo da disciplina por unidades, 

além daqueles usados para subsidiar a dinâmica do ensino que auxiliam na prestação de 

informações e apoio didático aos alunos. 
 

Ferramentas como web aulas e chats incrementam, também, o AVA como forma tornar 

o universo de aprendizagem mais criativo, favorecendo a comunicabilidade no intuito de 

efetivar a educação na perspectiva da criação do conhecimento. 
 

No primeiro semestre de 2012, foi criado, no ambiente virtual, o fórum de atualidades 

que, conforme análise no item específico, obteve resultados que foram de salutar importância 

para a construção do conhecimento dos discentes. 
 

A  experiência  foi  construída  a  partir  do  curso  de  bacharelado  em  Direito  na 

modalidade a distancia na Unifor e destina-se a aparelhar os ambientes virtuais de 

aprendizagem com métodos didáticos capazes de favorecer a produção do conhecimento do 

ensino superior com a realidade social. 
 

A ideia foi lançada para cerca de 300 (trezentos alunos), distribuídos na disciplina de 

deontologia jurídica e desenvolveu-se via internet com foco na interação do conteúdo jurídico 

da disciplina e aspectos do contexto social. Tudo isso porque entendemos que a produção de 

algo inovador na área do conhecimento ora estudado precisa ser antecedida do entendimento 

da realidade social que nos circunda. 
 

No ambiente virtual de aprendizagem, o aluno estuda o conteúdo relacionando-o com 

músicas, poesias, sonetos e filmes que o auxiliam na compreensão da disciplina e desenvolve 

a reflexão crítica. 
 
1.2 Da educação instrucional à educação reflexiva 

 
O novo  contexto socioeconômico  está  sendo  marcado  pelas  novas  tecnologias  de 

informação, dentre elas o uso do computador, da televisão, cinema entre outros. Ocorre que a 

simples  incorporação  do  computador  na  educação  não  retira  seu  caráter  meramente 

instrutório. Então como passaríamos de uma educação de transmissão para uma educação de 

reflexão? De fato, a educação a distância possibilita a ampliação dos meios que proporcionam 

uma reflexão mais profunda sobre o conteúdo educacional construído, mas, para isso, suas 

ferramentas devem ser utilizadas de forma correta.



 

 

 
 

 
Por isso, a utilização de jornais, televisão e cinema devem possibilitar a incorporação 

de referências multidirecionais. Na verdade se busca muito mais do que a mera recepção de 

conteúdo e sim um aprendizado operativo e interativo. O professor, principalmente aquele 

inserido na educação a distância, deve procurar construir o conhecimento com o aluno e não 

simplesmente para o aluno como informa Paulo Freire: 
 

A tendência, então, do educador-educando como dos educandos-educadores é 

estabelecerem uma forma autêntica de pensar e atuar. Pensar-se a si mesmos e ao 

mundo, simultaneamente, sem dicotomizar este pensar da ação. A educação 

problematizadora se faz, assim, um esforço permanente através do qual os homens 

vão percebendo, criticamente, como estão sendo no mundo com que e em que se 

acham (FREIRE, 1983, p.82). 

 

A internet, de fato, possibilita o reconhecimento de contextos culturais, educacionais e 

políticos os mais variados possíveis. E mais do que isso, possibilita a interlocução entre seus 

frequentadores.  Dai se conclui que o  ambiente virtual de educação pode ser um  espaço 

democrático de aprendizagem se forem utilizados meios eficientes para tanto, dentre eles o 

que propormos aqui nesta pesquisa: o fórum de atualidades jurídicas. 
 

O papel do educador se perfaz na disponibilização de múltiplas ferramentas para a 

construção contínua e dual do conhecimento e não simplesmente na transmissão do conteúdo. 

Na modalidade de educação online a interatividade é uma das ferramentas mais importantes 

para a participação e intervenção do aluno. 
 

Nesse sentido, as co-criações ampliam as trocas de informações, possibilitando os 

alunos de intervirem no processo de aprendizado, podendo, inclusive, propor temas novos de 

discussão. Para tanto, a criação do fórum de atualidades foi de suma importância já que os 

alunos seriam livres para buscarem temas correlacionados ao conteúdo programático. 
 

Desta forma, a metarreflexão deve ser tida como o vetor que organiza a formação 

permanente das competências do educando (ver NEVADO; CARVALHO; MENEZES, 2009, 

p.86). O fluxo intenso de informações possibilita o enriquecimento da capacidade de 

aprendizado e de construção social. Quando o aluno pode propor, acompanhar e reconstruir o 

conteúdo ele passa de mero receptor para sujeito do processo educacional. Assim, o educando 

centraliza suas competências, constrói seus argumentos e potencializa seus saberes na prática. 
 

Por isso, o professor-tutor deve estimular e investir nos meios de comunicação que 

auxiliam no processo pedagógico. Na verdade, deve seduzir seus alunos através de imagens, 

sons e movimentos, procurando levá-los ao caminho que tanto desejam: a formação 

(GONZALEZ, 2005, p.79). Entretanto, este caminho não deve ser percorrido de forma 

solitária, mas sim numa ação conjunta educador-educando. 
 

A ação e o conhecimento devem ser estimulados em conjunto, pois as condições do 

meio no qual o aluno se insere podem promover mudanças sociais através de recursos 

disponibilizados ou criados no processo de formação educacional. Afinal, conhecer o contexto 

social, político e econômico no qual está inserido pode ser uma alavanca para transformações 

práticas educacionais e sociais. 
 

As condições do meio em que nos inserimos freiam ou promovem o espirito para 

mudanças e disponibilizam ou restringem recursos humanos e materiais para usa 

realização. Conhecer o entorno socioantropológico no qual se insere a escola e a 

comunidade é fato desencadEADor de transformações. Como podemos propor algo 

inovador se desconhecemos quem spa os sujeitos e quais são suas condições de



 

 

 
 

 
existência? (NEVADO; CARVALHO; MENEZES, 2009, p.86). 

 

As construções de arquiteturas pedagógicas devem buscar trabalhar a educação como 

arte. Ou seja, a construção do conhecimento deve permear as vivências humanas, bem como 

suas ações interativas, buscando promover uma reflexão do educando sobre os fatos e objetos 

que estão a sua volta.  Para tanto, a criação de um fórum interativo onde o aluno pode 

participar como construtor do conhecimento através da utilização de novas ferramentas como 

músicas, internet, filmes e notícias, tornou-se prioridade na educação a distância. 

Apresentamos então, o fórum de atualidades jurídicas no contexto educacional dos alunos do 

curso de direito como instrumento de construção interativa do conhecimento. 
 
2. O fórum de atualidades jurídicas 

 

Conforme vimos acima, o fórum é uma das ferramentas tradicionais, que apesar de 

assíncronas permitem a constante interação entre discentes e docentes, sendo essa ferramenta 

a mais utilizada nas disciplinas em análise. Nesse sentido, e partindo de uma perspectiva de 

inovação, buscamos agregar novas técnicas pedagógicas, o que além de dar uma nova 

roupagem a ferramenta, teve como implemento a concretização de uma pedagogia 

construtivista e interdisciplinar. 
 

Assim nasceu o que batizamos de fórum de atualidades. Tratou-se de um fórum extra, 

além dos tradicionalmente utilizados para avaliar os alunos das disciplinas em EAD. 
 
2.1 Finalidade 

 
A  criação  do  referido  fórum  teve  três  bases  de  sustentação  como  seus  pilares 

principais: i) estimular a participação diária dos discentes, com a finalidade de efetivação de 

um aprendizado construtivista, sendo eles os principais atores do conhecimento; ii) 

proporcionar uma atualização constante, tendo em vista a contínua, diária e crescente variação 

do ordenamento jurídico e, iii) possibilitar um contato interdisciplinar e humanístico através 

da inserção da arte no cotidiano dos conhecimentos jurídicos. 
 

Através desses pilares buscamos oportunizar aos alunos a construção de um 

conhecimento  sólido,  bem  como  uma  humanização  profissional  através  do  estímulo  ao 

contato com a arte em suas mais variadas facetas, compreendendo que é possível a relação 

entre o Direito e as demais áreas do saber. Por meio dessa visão multidisciplinar, buscamos 

incentivar aos discentes na produção do próprio conhecimento, através da participação e 

reflexão contínua. 
 
2.2. As ferramentas utilizadas 

 
Para possibilitar a efetivação dos objetivos pretendidos utilizamos alguns recursos 

especiais dentro do fórum. 
 

Inicialmente tentamos incentivá-los através da curiosidade, relacionando notícias de 

grande   repercussão,   bem   como   notícias   sobre   as   recentes   alterações   legislativas   e 

modificações nos posicionamentos jurisprudenciais. Deste modo, destacamos a utilização de 

notícias, tanto do ponto de vista social, como jurídico, como uma das ferramentas utilizadas 

para tentar incitar o desejo de participação dos alunos. 
 

Após alcançarmos esse objetivo, passamos a utilizar outras ferramentas que nos 

possibilitassem aprimorar os resultados concretizados, bem como alcançar os demais. Assim,



 

 

 
 

 
passamos a utilizar um “direito criativo”, através da correlação entre o direito e a arte. Para 

tanto nos valemos de poesias, letras de músicas e filmes. Essa utilização interdisciplinar teve 

como intuito a inserção de base de formação humanística, o que seria aperfeiçoado com a 

necessidade de reflexão crítica, conforme vimos acima. Defendendo a utilização da arte para 

uma nova concepção do direito Ana Valeska Maia assevera: 
 

Tal como o artista, colhe elementos em sua forma bruta, dedica técnica, vivências de 

mundo e sensibilidade na transformação de um procedimento estabelecido. Desta 

forma nasce a obra de arte. O direito também pode e deve ser artístico. A 

possibilidade de subversão das regras do jogo existe, nada é imutável, basta abrir os 

olhos para novas interpretações (MAIA, 2008, p.66). 

 

Além  das  ferramentas  acima mencionadas  também  nos  valemos  dos instrumentos 

fornecidos pela rede mundial de computadores, isto é, vídeos, sites, e-mails e torpedos, as 

quais contribuíram para uma maior interatividade das ideias, possibilitando a prática constante 

de reflexão dos alunos. 
 

Assim como os jornais, as revistas, o rádio, o telefone, a TV, os filmes e os DVDs 

são produtos de uma cultura e geram cultura e sociabilidade em seu entorno, a 

internet como um artefato cultural tem gerado a cibercultura, produto de uma relação 

de trocas entre a sociedade, a cultura e as novas tecnologias de base microeletrônica 

graças à convergência das telecomunicações com a informática (GOMEZ, 2010, 

p.16). 

 

Não podemos nos esquecer de que a internet é hoje um elemento indissociável para a 

formação de uma cultura globalizada, tendo papel de destaque em vários áreas, seja na seara 

acadêmica, profissional ou apenas recreativa, devendo, assim, ser utilizada para possibilitar a 

construção de um conhecimento reflexivo, sólido e humanístico, características essas que 

devem permear a formação de um bom profissional da área jurídica, encarregado de efetivar a 

justiça. 
 
2.3 Estudo qualitativo 

 
Sob  uma  perspectiva  qualitativa  podemos  perceber  que  o  fórum  de  atualidades 

alcançou os objetivos pretendidos, acima delineados, em especial, uma participação voluntária 

dos alunos, tornando-os os principais agentes de construção do conhecimento, através de uma 

abordagem  humanística  e  reflexiva,  o  que  se  deu  através  da  mescla  entre  informações 

relevante sobre direito, cultura e arte. Insta destacar, como já fizemos em trabalho anterior, 

que a internet pode e deve ser utilizada como meio facilitador e difusor de uma nova 

pedagogia, pois: 
 

O antigo modelo educacional, a pedagogia mnemônica, onde o ensino era apenas 

uma forma de repasse de informações, vem sendo deixado de lado, e as novas 

formas pedagógicas que incentivam a autoavaliação, conhecimento interdisciplinar e 

integração entre professor e aluno por meio de debates e outras formas de discussão 

do conteúdo vem ganhando importância nos campos acadêmicos e sendo aplicada 

com maior frequência, proporcionando um aprendizado mais valorável e  sólido 

frente ao antigo modelo de ensino (MARTINS; EUFRÁSIO, 2008, on line). 

 

Por outro lado, além de superar a pedagogia bancária, as inovações pedagógicas 

proporcionadas pela utilização de um fórum com uma nova proposta de discussão, afastando- 

se  um  pouco  das  temáticas  meramente  teóricas. A contribuição  do  próprio  discente  na 

formação contínua destaca-se como fator positivo na utilização dos fóruns de atualidades.



 

 

 
 

 
Corroborando com esta ideia, de serem os alunos os próprios sujeitos formadores do 

conhecimento, temos o fato de que o fórum de atualidades era opcional, não trazendo nenhum 

bônus quantitativo ao aluno que participasse, salvo, é claro, o aprendizado. Por outro lado, 

apesar de não ser formalmente utilizado como método de avaliação do aluno, sem dúvidas nos 

auxilou nesta tarefa, uma vez que a proximidade da relação entre professor-aluno nos 

possibilitou uma visão geral do nível da turma e o conhecimento dos discentes mais 

participativos e interessados. 
 

Além disso, o fórum minorou o distanciamento inerente às disciplinas em EAD, 

distanciamento este visto como fator negativo nas disciplinas a distância, proporcionando uma 

troca de informação menos formal do que àquelas do cotidiano de fóruns de conteúdo. 
 
Considerações finais 

 

Levando  em  consideração  o  contexto  quantitativo  e  qualitativo  utilizado  nesta 

pesquisa podemos concluir que a ferramenta ora criada – fórum de atualidades jurídicas – foi 

de extrema valia na construção do conhecimento pelo próprio aluno em EAD nas disciplinas 

mencionadas. De fato, a interligação do mundo jurídico com as demais ferramentas modernas 

de  educação  como  a  internet  e  a  arte  se  apresentaram  como  instrumentos  sedutores  no 

caminho educacional. 
 

Os  alunos  passaram  de  mero  receptores  do  conhecimento  para sujeitos  ativos  do 

processo de aprendizagem quando procuraram e postaram conteúdos atuais sobre a disciplina, 

sendo livres para propor novos temas e discussões. O interesse pela matéria cresceu de forma 

satisfatória já que os discentes se viam como construtores da própria disciplina. A interligação 

do  conteúdo  com  matérias  atuais  permitiu  ao  aluno  o  conhecimento  global  acerca  da 

disciplina, mostrando-o que a ciência jurídica está para além das legislações copiladas. 
 

Por fim, acredita-se ter alcançado o objetivo desta pesquisa, máxime no que se refere 

ao relato de experiência que pode ser importante para outros docentes no que tange à adoção 

de elementos artísticos na formação do ensino superior do curso de Direito. A técnica é por 

demais persistente e pode ser usada de várias formas metodológicas, visando repassar o 

conteúdo programático de forma holística. Além disso, facilita a compreensão do assunto 

abordado e abre a curiosidade do aluno para elementos culturais, favorecendo, além de um 

aprendizado jurídico, uma percepção artística do mundo científico, o qual se ocupa e investe 

em parte de sua vida. Por outro lado, a técnica adotada favorece ao ambiente virtual de 

aprendizagem  mais  integração,  tendo  em  vista  que  a  discussão  passa  a  abordar  não  só 

assuntos eminentemente técnicos do conteúdo, mas aborda também uma interdisciplinaridade 

cultural, perpassando pela música, poesia, prosa, filmes, textos jornalísticos etc. Isto tem 

repercussão pedagógica na medida em que possibilita ao aluno maior interesse pelo estudo. 

Tal técnica aqui apresentada mostra-se dinâmica e rentável à luz da realidade social. 
 

Provoca-se, na verdade, uma revolução do conhecimento científico nessa perspectiva 

de interdisciplinaridade aplicada à técnica de ensino jurídico como forma de alargar os 

conhecimentos dos alunos bem como seu raio de percepção. 
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UMA ANÁLISE CONSTITUCIONAL DA LEI Nº. 6.533/78 E DO 

TRABALHO ARTISTICO PROFISSIONAL 

AN CONSTITUTIONAL ANALYSIS OF THE LAW N. 6.533/78 AND THE 

PROFESSIONAL ARTISTIC  WORK 

1*Saulo Nunes de Carvalho Almeida 

RESUMO: 

A proteção de um direito fundamental possui, entre os seus mais relevantes pressupostos, 

a necessidade de uma precisa localização do momento em que uma norma legal estará 

agredindo tais direitos e, em sentido contrário, quando estará unicamente estabelecendo 

limitações constitucionais toleradas. O presente estudo busca fomentar uma reflexão da Lei 

Nº 6.533/78 com a dogmática contemporânea dos direitos fundamentais, em busca de uma 

delimitação precisa dos direitos de liberdade profissional, por meio de uma análise do terreno 

nebuloso que corresponde ao ponto de interseção entre as restrições e condições, estabelecidas 

em âmbito legal, para o trabalho artístico profissional, com os limites constitucionalmente 

permitidos para a atuação do legislador ordinário. 

PALAVRAS CHAVES: Lei 6.533/78. Trabalho Artístico. Liberdade Profissional. 

ABSTRACT: 

The protection of a fundamental right has, among its most relevant assumptions, the 

need for a precise localization of the moment in which a legal rule will be attacking those 

rights and, in contrast, when is only establishing constitutional limitations that are tolerated. 

This study seeks to foster a reflection of Law No. 6.533/78 with a contemporary dogma of 

fundamental rights, in search of a precise definition of the rights of professional 

freedom,through a foggy terrain analysis that corresponds to the intersection of the restrictions 

and conditions laid down in the legal framework for the professional artistic work, with the 

constitutionally permitted limits for the performance of the ordinary legislator. 

KEYWODS: Law 6.533/78. Artistic Work. Professional Freedom. 

INTRODUÇÃO 

Interpretar uma lei, ou seja, realizar a operação científica destinada à procura pelo 

conhecimento preciso de uma norma, certamente não é tarefa fácil. Marcelo Mazotti (2010, p. 

45) explana que “realizar a compreensão da lei é uma tarefa árdua. Entretanto, mais árduo é 

optar dentre diversos sentidos e excluir interpretações que são justificáveis em função de um 

método racional”. 

Conforme destaca Paulo Bonavides (2010, p. 437), a interpretação é a busca para 

“estabelecer o sentido objetivamente válido de uma regra de direito. Questiona a lei, não o 

direito. Objeto da interpretação é, de modo genérico, a norma jurídica contida em leis, 

regulamentos ou costumes. Não há norma jurídica que dispense interpretação”. 

A atividade artística possui uma natureza própria que a torna inseparável do direito de 

livre manifestação de pensamento. Esta natureza tem como resultado lógico o fato de que o 

esforço hermenêutico terá de ser realizado de forma mais intensa quando da interpretação de 
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qualquer norma legal destinada a sua regulamentação, devendo atentar não apenas para a 

liberdade de profissão assegurada no art. 5º, XIII, mas, também, à liberdade de expressão 

prevista no art. 220 da Constituição. 

Essa tarefa investigativa será realizada neste momento, objetivando descobrir qual o 

tratamento a ser dado à Lei nº. 6.533/78, frente à aparente contradição com diversos preceitos 

assegurados pela Constituição. 

1 O TRABALHO ARTÍSTICO PROFISSIONAL À LUZ DA 

CONSTITUIÇÃO 

Um dos princípios de interpretação de maior relevância para a análise de legislações 

ordinárias anteriores à Lei Magna de 1988 refere-se a tão conhecida “interpretação conforme 

a Constituição”
2
. Esse corresponde a um dos mais seguros instrumentos interpretativos, por 

não permitir a manutenção de imposições legais inconstitucionais. Esclarece limites 

instransponíveis à função legislativa, quando da formulação de normas jurídicas, devendo 

estas estar de acordo com a Lei Fundamental. Nesse sentido, Glauco Barreira Magalhães 

Filho (2004, p.72): 

Princípio da interpretação conforme a Constituição – De acordo com esse princípio, 

a Constituição deve ser interpretada segundo os seus valores básicos, e a norma 

infraconstitucional deve ser compreendida a partir da Constituição. Assim, se uma 

norma infraconstitucional admite várias interpretações, dar-se-á preferência aquela 

que reconheça a constitucionalidade da norma e realize melhor os fins 

constitucionais. 

Dessa forma, qualquer restrição da atividade artística pelo Estado somente poderá ser 

realizada se encontrar em consonância com o texto constitucional, devendo buscar a máxima 

preservação dos valores por esta última estabelecidos. Em suma, não será tolerado o 

esvaziamento desses direitos de forma arbitrária. A supressão de liberdades não pode ser 

banalizada, essa não é a regra e sim, a exceção. 

Sobre os benefícios oriundos da interpretação de uma legislação conforme a 

Constituição, José Fábio Rodrigues Maciel (2010, p. 376) explica: 

Uma das maiores vantagens do método de interpretação conforme a Constituição 

reside no fato de ele sempre visar à sobrevivência da lei, não lhe declarando a 

nulidade. Esse método tem como um de seus objetivos manter a lei com o máximo 

de constitucionalidade que for possível vislumbrar. Com isso, garante-se o princípio 

da separação de poderes, reconhecendo no legislador uma posição de hegemonia no 

ato da concretização constitucional, valorizando sobremaneira o princípio 

democrático que reside no legislativo. 

Esse é o verdadeiro problema que domina qualquer reflexão acerca da limitação de 

direitos fundamentais, pois é tênue a linha que separa a atuação legítima do Estado em regular 

certa profissão, daquela ação não autorizada constitucionalmente que resulta na violação e no 

abuso de um direito fundamental. 
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Peter Häberle (1997, p. 13) enfatiza a relevância dessa interpretação ao defender que “no processo de 

interpretação constitucional estão potencialmente vinculados todos os órgãos estatais, todas as potências públicas, 

todos os cidadãos e grupos, não sendo possível estabelecer-se um elemento cerrado ou fixado com numerus 

clausus de intérpretes da Constituição. (...) A interpretação constitucional é, em realidade, mais um elemento da 

sociedade aberta (...). Os critérios de interpretação constitucional hão de ser tanto mais abertos quanto mais 

pluralista for a sociedade”. Com mesmo posicionamento, Juarez Freitas (2004, p. 70-71) registra que “[...] cada 

preceito deve ser visto como parte viva do todo, eis que apenas no exame do conjunto tende a ser melhor 

equacionado qualquer caso, quando se almeja uma bem-fundamentada hierarquização tópica dos princípios tidos 

como proeminentes.” 



 

Com efeito, a restrição de direitos fundamentais é tolerada em certos casos pelo 

Ordenamento Jurídico, desde que o mesmo ocorra com base em parâmetros Constitucionais, 

oriundos de uma interpretação constitucional que reconheça os demais valores assegurados 

pela Lei Maior, respeitando eventuais conflitos entre direitos distintos. 

Certas atividades profissionais, pelo fato de sua imperícia poder resultar danos graves a 

terceiros, poderão ter seu exercício vinculado à obtenção de licenças ou registros especiais, 

impedindo pessoas despreparadas de exercer tal ofício se não alcançadas as condições 

estabelecidas por lei, sem que haja qualquer afronta ao art. 5º, XIII, da Constituição Federal. 

Na verdade, o direito ao livre exercício profissional sofre uma limitação expressa no próprio 

dispositivo normativo, ao prever que o direito de liberdade será limitado pelas “qualificações 

profissionais que a lei estabelecer”. 

Adotando-se a teoria consagrada por José Afonso da Silva acerca da eficácia e 

aplicabilidade das normas constitucionais
3
, torna-se claro que a citada imposição corresponde 

a uma norma de eficácia contida, ou seja, de aplicabilidade imediata, mas, perfeitamente 

passível de restrições por meio de lei formal, que atentará para as necessidades de 

qualificações especiais das profissões que julgar necessária, garantindo, assim, que a mesma 

possa vir a ser exercida com o menor risco possível à sociedade
4
. 

No entanto, considerando que, ao se tratar de direito ao trabalho, deve-se ter, como 

regra, a liberdade profissional, quaisquer limitações legais apenas poderão permanecer se 

possuírem um intuito de preservação de interesses coletivos. Não será qualquer profissão que 

merecerá a imposição de requisitos legais para a sua prática. O fundamento da lei para o 

estabelecimento de tais condições deverá ser sempre o interesse público, cabendo ao 

legislador positivar tais critérios de forma racional, jamais arbitrária. 

Nesse diapasão, resta claro que as normas elencadas pela Lei nº. 6.533/78 devem ser 

interpretadas de forma lógica-sistemática
5
, conciliando-a com as demais normas formadoras 

do Ordenamento Jurídico. Quanto aos critérios de interpretação jurídica, Gregorio Peces-

Barba Martinéz (2004, p.309) disserta acerca do critério contextual ou sistemático: 

Según este criterio, las normas cobran sentido en relación con el texto legal que las 

contiene o con el Ordenamiento. Este criterio puede operar bien desde la perspectiva 

de la adecuación lógica de la norma en cuestión a las restantes normas, bien desde la 

adecuación teleológica de la norma respecto a las demás. 

Não cabe ao Sistema Infraconstitucional o papel de repressão irrestrita da eficácia de 
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José Afonso da Silva (2003, p. 82) entendeu ser necessário “dividir as normas constitucionais, quanto à eficácia 

e aplicabilidade, em dois grupos, (...) discriminando-as em três categoriais: I – normas constitucionais de eficácia 

plena; II – normas constitucionais de eficácia contida; III – normas constitucionais de eficácia limitada ou 

reduzida.” 

4
Explanando acerca das características e peculiaridades das normas de eficácia contida, José Afonso da Silva 

(2003, p. 104) traça os seguintes pontos: “I – São normas que, em regra, solicitam a intervenção do legislador 

ordinário, fazendo expressa remissão a uma legislação futura; mas o apelo ao legislador ordinário visa a 

restringir-lhes a plenitude da eficácia, regulamentando os direitos subjetivos que delas decorrem para os cidadãos, 

indivíduos ou grupos. II – Enquanto o legislador ordinário não expedir a normação restritiva, sua eficácia será 

plena; nisso também diferem das normas de eficácia limitada, de vez que a interferência do legislador ordinário, 

em relação a estas, tem o escopo de lhes conferir plena eficácia e aplicabilidade concreta e positiva. III – São de 

aplicabilidade direta e imediata, visto que o legislador constituinte deu normatividade suficiente aos interesses 

vinculados à matéria de que cogitam. (...)”. 

5
Conforme Marcelo Mazotti (2010, p. 60): “O método lógico-sistemático visa justamente (...) manter a 

integridade e coerência da legislação, na medida em que exige uma interpretação de cada norma particular em 

conjunto com todo o ordenamento. (...) A leitura do Direito como um sistema lógico exige que cada art. de lei 

esteja em consonância com o ordenamento como um todo.”. 



 

direitos e garantias fundamentais, muito pelo contrário, o Sistema Positivo deve estabelecer 

normas que objetivem assegurar a manutenção dos valores estabelecidos pela Constituição de 

um Estado, sob pena de se ferir o princípio de hermenêutica constitucional da máxima 

efetividade
6
. 

O ofício artístico, por sua natureza eminentemente livre e diretamente ligada à atividade 

intelectual, prescinde de controle estatal, cabendo ao próprio público e demais membros da 

comunidade (empresas patrocinadoras, meios de comunicação, críticos do ramo) realizar esse 

controle ético do que deve ser aclamado, tolerado ou extinguido. Sua qualidade não está 

necessariamente vinculada ao aprendizado de conteúdos ministrados em faculdades, mas sim 

na criatividade, nas experiências pessoais e na capacidade de manifestação de sentimentos 

possuídos, por um indivíduo, para o público em geral. 

Logo, no campo das atividades e profissões ligadas à arte, a melhor solução, ou seja, 

aquela que melhor estará em harmonia com os parâmetros de liberdade prestigiados pela 

Constituição, aparenta ser a autorregulamentação. 

Com efeito, o exercício da atividade artística se encontra desvinculada de qualquer 

universo de conhecimentos técnico-científicos especializados, cuja exigência garantirá maior 

segurança à coletividade. A arte não é uma ciência exata, não há técnicas específicas que 

possam ser rotuladas como corretas ou erradas, não é preto ou branco. Portanto, não há 

quaisquer qualificações profissionais que se possam exigir de um indivíduo que garantirá uma 

maior proteção da coletividade. 

A análise acerca da Constitucionalidade de qualquer norma que estabeleça requisitos e 

condições para o exercício de alguma atividade profissional exige um elevado grau de atenção 

às particularidades inerentes a cada profissão, tendo em vista que, a depender do 

posicionamento final a ser adotado pelo intérprete, o mesmo poderá ter severas repercussões 

sobre um vasto raio de indivíduos, como aqueles que exercem o ofício diretamente, bem 

como sobre cursos técnicos, de formação, graduação, especialização, sobre alunos, 

professores e demais profissionais necessários à sua sustentação. 

Nesse diapasão, faz-se mister assinalar que o fato da profissão artística se encontrar 

diretamente ligada a conhecimentos de natureza culturais e sociais que ultrapassam as 

barreiras dos bancos das faculdades não significa que o ensino superior seja absolutamente 

dispensável. Não se está negando o fato de que o comparecimento de um indivíduo a curso 

dessa natureza acarretará no enriquecimento de sua formação profissional. Certamente, o 

indivíduo poderá, sim, desenvolver seus conhecimentos e aperfeiçoar suas técnicas por meio 

do ensino ministrado nesses cursos. 

Ocorre que esse simples fato não será o suficiente para legitimar o Estado a exigir de 

todos os profissionais da área diploma de curso superior ou atestado de capacitação sindical. 

Afinal, conhecimentos técnicos ou científicos não aparentam ser essenciais para um 

ofício umbilicalmente vinculado à livre manifestação de pensamento, que não carrega consigo 

carga de “potencialidade danosa sobre terceiros”, não havendo, portanto, que se falar em 

interesse público maior a ser preservado. 

Não há dúvidas acerca da inexistência de hierarquia entre direitos fundamentais. No 

entanto, isso não significa a identidade entre tais direitos. A verdade é que estes, assegurados 

pela Constituição de 1988, possuem níveis distintos de tolerância quanto a posterior atuação 
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Glauco Barreira Magalhães Filho (2004, p. 72) explica que esse princípio “em face do aspecto programático do 

método, deve-se preferir a interpretação da norma que lhe confira maior eficácia (realização prática e acatamento 

social).”. 



 

do legislador ordinário. Isso significa que não existe uma fórmula, um processo ou teoria 

consagrada que consiga apontar com precisão e segurança o ponto de fixação dos limites 

constitucionais dessa atuação restritiva de direitos fundamentais. Essa análise necessita ser 

realizada de forma individual, respeitando as particularidades e a historicidade que compõem 

o núcleo de cada um desses direitos. 

Portanto, como resultado dessa visão, o estudo sobre a proteção de qualquer direito 

individual deverá ser realizado de forma vinculada aos limites restritivos tolerados por este 

direito. Há uma correlação necessária na análise de direitos individuais que deve ser 

respeitada, ou seja, o conflito entre garantias e restrições, entre direitos e obrigações, entre 

Estado e indivíduo, sendo necessário a identificação do ponto de equilíbrio entre tais 

conceitos aparentemente antagônicos. 

Não se desconhece que a simples palavra possui muita força e que a profissão de artista, 

assim como qualquer outra, quando desempenhada com intuito deliberadamente negativo, 

poderá ofender ou prejudicar direitos de terceiros. No entanto, esse risco é inerente à própria 

atividade sempre que exercida em um Estado sem censuras prévias e que garanta aos seus 

cidadãos o direito de liberdade de expressão. 

Não poderá o “fator-risco” ser extinto (ou até diminuído) pela simples exigência de 

registro em um órgão ministerial.  

Interpretações restritivas dos direitos de liberdade estabelecidos pela Constituição 

resultam em uma situação de risco constante aos profissionais da arte, que poderão sofrer 

privações de sua liberdade oriunda de eventuais fiscalizações atendendo àqueles profissionais 

que não se encontram registrados na SRTE, por falharem no cumprimento das condições 

impostas pela Lei nº. 6.533/78, encontrando-se em situação de exercício ilegal da profissão
7
. 

É essencial que o Poder Judiciário
8
 analise se as imposições oriundas da regulamentação 

profissional estabelecida pela Lei nº. 6.533/78 atendem aos requisitos discriminados no 

decorrer desse estudo para alcançar o patamar de restrição legal legítima à liberdade 

profissional. Conforme se demonstrou, as exigências impostas pela legislação ferem preceitos 

de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que o ofício artístico não aparenta ser 

vinculado a qualquer aspecto de conhecimento técnico específico, pois esta qualificação não 

significará, necessariamente, maior segurança à coletividade. 

Como resultado do esforço hermenêutico aqui desenvolvido se percebe que, ao realizar 

uma interpretação da Lei nº. 6.533/78 conforme a Constituição, alcança-se a inevitável 

conclusão de que a classe dos artistas não pode, para a prática de sua atividade laboral, ter de 

cumprir requisitos legais desarrazoados de sua natureza, como a inscrição no Ministério do 

Trabalho e a exigência de diplomas ou certificados para o exercício de seu labor, sob pena de 

se atacar diretamente o núcleo do direito fundamental à liberdade. Tais requisitos legais 

aparentam contrariar, a um só tempo, os direitos fundamentais à liberdade de trabalho, à livre 

manifestação cultural, bem como princípios reflexamente conexos ao trabalho do homem, 

como a dignidade da pessoa humana e o direito à busca da felicidade. 
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Hipótese de contravenção penal à organização do trabalho, conforme previsto na Lei nº. 3.688/41: Art. 47. 

Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei 

está subordinado o seu exercício; 

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis. 

8
Carlos Maximiliano (2006, p. 251) realiza interessante reflexão, concluindo que “os Tribunais só declaram a 

inconstitucionalidade de leis quando esta é evidente, não deixa margem à séria objeção em contrário”. Essa 

clareza enfatizada pelo doutrinador aparenta estar presente na profissão em análise. 



 

2 O DEBATE ACERCA DA DIVERSIDADE DE OFÍCIOS ARTÍSTICOS 

SOB A ÉGIDE DE UMA MESMA LEI 

Inúmeras são as expressões culturais existentes em uma sociedade. Essa diversidade 

corresponde a algo positivo, ontológico ao próprio dinamismo social, histórico e político 

existente. As distintas formas de se criar arte contribuem para o enriquecimento humano. Esse 

mosaico tem como resultado a presença de vários ofícios que podem ser entendidos, por uma 

visão sociológica, como profissão artística. 

A Lei n°. 6.533/78 tentou estabelecer uma unificação de distintos tipos de trabalho 

artístico sob a égide de uma mesma lei. Frente às inúmeras formas de manifestação de 

atividade cultural, trata-se de uma escolha questionável, tendo em vista que se submetem às 

mesmas regras laborais o Bailarino, o Comedor de Fogo, o Maquiador, o Domador de Leão e 

o Colorista de Animação, por exemplo
9
. 

Trata-se de um tema ainda carente de maiores explorações jurídicas, o que torna de 

grande valia uma análise quanto ao que se presta o atual modelo regulador das profissões 

artísticas, baseado na generalidade, bem como se este se encontra condizente com o espírito 

de um estado multicultural; ou se melhor seria a elaboração de normas individualizadas, 

condizentes com as particularidades de cada profissão cultural. 

2.1 A homogenização forçada das profissões artísticas à luz do princípio da igualdade 

A diversidade de ofícios artísticos é tão vasta quanto à própria diversidade cultural do 

Brasil, um país formado por uma variedade de expressões e símbolos artísticos, que atuam 

como refletores do espírito do homem, permitindo a exposição de sua visão, pensamento, 

razão, de seus mais íntimos sentimentos, que, dificilmente, poderiam ser expressados de outra 

forma, estabelecendo uma relação de troca mútua entre o artista e a sociedade. 

Nesse passo, considerando que a arte não corresponde a um fenômeno unidimensional, 

afigura-se fundamental a realização de uma avaliação crítica sobre a técnica adotada pelo 

legislador no tocante discipliná-las de forma padrão, produzindo verdadeira “fusão das 

profissões artísticas”. Como resultado desta visão, as regras insculpidas no decorrer da Lei nº. 

6.533/78, aplicam-se, absolutamente, a todas as atividades artísticas arroladas pelo Decreto nº. 

82.385/78. 

Os criadores da arte correspondem a um dos pilares da diversidade cultural de uma 

sociedade, exercendo papel essencial para o fortalecimento da identidade cultural de um povo. 

Sem este, as diferenças entre as expressões artísticas estariam fadadas à extinção, diluindo-se, 

progressivamente, com o próprio avançar da história. 

No entanto, cada profissão possui suas singularidades; um processo próprio de 

formação, uma história única, com tradições particulares, ancestralidade, necessitando ser 

respeitadas. Essas se constroem e se reconstroem, em seu próprio ritmo, seguindo sua própria 

trajetória. O substrato de cada ofício artístico é único, não sendo aleatório, encontrando-se 

vinculado ao contexto da correspondente expressão artística. 

O Conteúdo jurídico do princípio da isonomia, quando aplicado à atividade legislativa 

laboral visa, entre outros aspectos, impor a obrigação para reconhecer e preservar as 

particularidades existentes entre as profissões, estabelecendo normas que possuam uma 

correlação lógica entre o seu conteúdo e a realidade, não permitindo as disparidades de 

tratamento jurídico concedido pelo sistema normativo e as especificidades concretas, evitando 
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Todos os exemplos correspondem a profissões artísticas arroladas no anexo do Decreto nº 82.385/78, 

responsável em regulamentar a Lei nº 6.533/78. 



 

a conjunção de um sistema não harmônico, com potencial para o desenvolvimento de rejeição 

por parte dos destinatários da norma
10

. 

Nesse ponto, uma norma que trata todos da mesma forma pode incorrer no vício de 

afronta à isonomia, desde que inexista compatibilidade da norma jurídica com uma de suas 

funções reguladas. Logo, “o que se põe em pauta, nuclearmente, portanto, são sempre as 

pessoas, fatos ou situações, pois só neles podem residir diferenças”
11

. 

Não há que se falar em inovação. O conteúdo jurídico do princípio da isonomia deve ser 

observado na atividade legislativa, podendo ser invocado para uma análise do presente debate 

centrado na regulação do trabalho artístico. 

Por derradeiro, cumpre enfatizar que o ponto central a ser observado pelo legislador, ao 

estabelecer a regulação, os direitos e obrigações presentes quando do exercício de certa 

profissão, corresponde à observância da necessidade ou não de se criar uma diversificação de 

tratamento em que se possa alcançar uma adequação lógica entre a norma jurídica e os traços 

e circunstâncias particulares presentes em cada ofício e categoria, evitando tratamentos 

desvantajosos que agridam a igualdade, sob o único pretexto de se tratarem de espécies de um 

suposto gênero, qual seja, a “profissão de artista”. 

Em síntese: ao Poder Legislativo não basta legislar. É fundamental que as normas 

observem parâmetros destinados a melhor adequação entre hipótese legal e sua concretização 

no “mundo real”, buscando-se, sempre, o ponto de equilíbrio entre os interesses fundamentais 

que estão sendo tutelados, não permitindo que o Estado assuma um papel aniquilador de 

direitos. A procura por esse ideal, inerente à própria democracia, certamente, diz respeito a um 

dos grandes desafios de nosso tempo. 

2.2 Debates sobre um novo modelo 

O processo de integração laboral entre distintas expressões artísticas, quando necessário, 

deverá ocorrer de forma adequada, ou seja, livre, sem imposições de qualquer natureza. 

Deverá ser resultante de um contexto histórico e social, quando sua fluidez e mutação 

resultarão em uma adaptação a novos panoramas, permitindo que certas formas de arte 

possam se interligar.  

Todavia, enormes e, talvez, insuperáveis são as fronteiras que podem diferenciar suas 

particularidades, suas essências. Fronteiras que, quando se objetiva alcançar uma 

harmonização, não podem ser ignoradas ou suprimidas pelo Estado. Esse não pode compelir a 

coexistência entre distintas atividades culturais, comumente desconexas de conteúdo e não 

conciliáveis entre si, sob uma mesma legislação trabalhista. 

Cada ofício artístico deve ser exercido dentro dos limites exigidos para que seja criada a 

sua expressão artística correlata. O processo de homogeneização das profissões artísticas, 
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Acerca dessa crise legislativa, Manoel Gonçalves Ferreira Filho (1995, p. 12) afirma que: “A multiplicação das 

leis é fenômeno universal e inegável. Com segurança pode-se dizer que nunca se fizeram tantas leis em tão 

pouco tempo. No Brasil, por exemplo, durante todo o Império, foram promulgadas cerca de 3.400 leis. Durante a 

Primeira República, de 1891 a 1930, cerca de 2.500 leis. E de 18 de setembro de 1946 a 9 de abril de 1964, nada 

menos que 4.300. E de 1964 até hoje mais de 7.000 leis.”. 

11
Motivo maior que leva grande parte da doutrina a apontar a urgente necessidade de uma reforma trabalhista, 

estabelecendo uma revisão das leis especiais, bem como uma maior sistematização entre as legislações laborais 

esparsas. No entanto, deve-se enfatizar que esse problema não é exclusivo do Ordenamento brasileiro. Um 

trabalho do Instituto de Direito do Trabalho - IDT (da Faculdade de Direito de Lisboa), ao analisar o sistema 

jurídico-laboral português, aponta o mesmo problema da legislação trabalhista esparsa: “Desta proliferação de 

fontes resultam múltiplas contradições, com as consequentes dificuldades interpretativas e, sobretudo, uma 

acentuada inadequação do regime jurídico à vida quotidiana dos trabalhadores e dos empregadores”. 



 

marcado por um “embaraçamento” das profissões culturais, traz um grave problema: a 

possibilidade de uma mitigação, ou extinção, das diferenças existentes entre as expressões 

artísticas. Essa desvinculação poderá frustrar o exercício da própria atividade, resultando em 

uma desvalorização das artes, demonstrando ser inadequada a decisão do legislador em 

estabelecer uma única lei para a regência de todo e qualquer trabalho artístico. 

Entre os dispositivos normativos que demonstram essa inadequação material, pode-se 

destacar, por exemplo, o artigo 2º, que tenta estabelecer um único conceito legal para a 

profissão de artista; os polêmicos artigos 6º e 7º, já objeto de análise específica nesse estudo; 

o artigo 12, vedando que a contratação do mesmo artista para prestação de serviço, 

considerado eventual, ocorra em intervalo inferior a 60 dias; artigo 21, normatizando a 

jornada de trabalho, entre outros que demonstram a ignorância das particularidades existentes 

nas distintas funções artísticas. 

A diversidade dessas profissões, como resultado de uma sociedade com tamanha 

diversidade cultural, deve ser preservada; a manutenção de suas particularidades, incentivada, 

não suprimida. Devem-se festejar os distintos costumes de cada expressão, como única forma 

de conservação de suas raízes históricas. Não se podem desprezar os hábitos e costumes 

inerentes a cada atividade, sob pena de se desenvolver um ambiente desfavorável à 

multiculturalidade, ao invés de uma real democratização da expressão artística. Homero 

Batista Mateus da Silva (2009, p. 2-3) destaca uma das grandes críticas que feitas sobre as 

profissões regulamentadas: 

Num ramo jurídico em que se combate tanto a discriminação no acesso e na 

manutenção dos postos de trabalho causa perplexidade, assim sendo, o uso de 

critérios tão confusos e superficiais pelo legislador na definição das atividades mais 

ou menos merecedoras de atenção particular. 

Outro grande risco desta uniformização imperativa dos serviços artísticos se trata de um 

incentivo à “informalidade” de contratos trabalhistas, em inobservância aos requisitos legais, 

ou, o que seria ainda mais grave, um extermínio da própria identidade de certas profissões 

culturais, comprometendo a natureza de cada expressão, bem como a identificação do artista 

com as raízes de sua atividade.      

Conforme salientado no decorrer do presente estudo, nas profissões artísticas a regra 

deve ser a liberdade, inerente ao Estado neoconstitucional, resultado da própria ideia de 

democracia. No entanto, quando se demonstrar necessária a sua regulamentação, caberá ao 

Estado emitir normas que respeitem a autonomia e as diferenças de cada manifestação cultural. 

Mostra-se imprescindível uma atuação complementar do legislador, corrigindo esse 

modelo de “agrupamento generalizado” adotado pelo Sistema Brasileiro, desenvolvendo 

normas harmoniosas, equilibradas com a expressão cultural correlata, trazendo para o texto 

normativo regulamentador a realidade de distintos ofícios, determinando seus contornos de 

acordo com as necessidades de cada função. 

Oportuno enaltecer que não se desconhece toda a problemática envolvendo a defesa de 

um tratamento específico para cada uma. Certamente, a forma como esse objetivo deve ser 

alcançado seria incluído no rol de grandes preocupações existentes no campo dos direitos 

culturais, tratando-se de um hercúleo esforço a ser alcançado pelo Estado. Afinal, não seria 

tarefa fácil a coordenação de forças rumo à elaboração de normas legais condizentes com as 

particularidades, exigindo grande comprometimento do Estado e da sociedade para alcançar 

os resultados pretendidos. 

Resta claro que não se trata de um problema de fácil solução. Seria preciso a realização 

de um processo composto por várias etapas, desde uma delimitação das atividades artísticas 



 

que poderiam ser consideradas similares ou conexas, até a elaboração de normas distintas 

condizentes com as especificidades, atentando-se, ainda, para a necessidade de superação de 

classificações baseadas em simples semelhanças nominais, visto que merecem desconfiança, 

por nem sempre se traduzirem em semelhança de conteúdo. O debate deverá ir além das 

terminologias, tendo como objetivo o reconhecimento das reais diferenças existentes. 

Para que a fragilidade normativa possa ser superada eficazmente, esse processo de 

criação de novas legislações reguladoras deverá ocorrer de forma condizente com os 

princípios de uma democracia participativa, não excluindo o envolvimento da sociedade, e 

sim, encorajando-a. Nessa fase, torna-se essencial o diálogo com grupos culturais, 

representativos de todos os serviços e atividades vinculadas às artes. Cabe ao Estado, durante 

esse processo de discussão, adotar uma postura receptiva das propostas, estabelecendo a 

interação com as distintas expressões culturais. Essa é a técnica que deve se fazer presente em 

processos legislativos realizados em Estados que almejam uma democracia plena, conforme já 

enaltecia Hésio Fernandes Pinheiro (1962, p. 15): 

A técnica legislativa, tomada em seu sentido lato, envolve todo o processo evolutivo 

de elaboração das leis, isto é, desde a verificação da necessidade de legislar para um 

determinado caso, até o momento em que a lei é dada ao conhecimento geral. Desse 

modo, abrange ela, no seu conceito, não só as fases de iniciativa, elaboração, 

discussão, sanção, promulgação, publicação e período de vacatio, mas também se 

manifesta em todas as operações que em qualquer dessas etapas se verificam. 

O grande desafio dessa proposta seria delimitar o ponto de equilíbrio entre as atividades 

artísticas que, por sua natureza, permitem um diálogo entre si, podendo ser regidas pelas 

mesmas normas sem maiores prejuízos, e aquelas que merecem regulamentação isolada por 

serem portadoras de peculiaridades que as diferenciam das demais. Ressalte-se que, quando 

regidas por uma única norma geral, poderão experimentar um certo esvaziamento de seus 

valores. Atividades artísticas em que as distinções que as separam superam as semelhanças 

que as aproximam, devem ser submetidas a normas diferenciadas, cabendo ao Estado tal 

diferenciação, conferindo efetividade real e concreta à norma legal.   

CONCLUSÕES 

A criatividade humana é ilimitada. Todavia, conforme a evolução histórica demonstrada 

no presente estudo, é necessário um ambiente propício para que ela se manifeste. A arte 

precisa de estímulo, que às vezes se materializa na inércia estatal (assegurando um estado de 

liberdade) e, outras, por um posicionamento ativo, criando políticas públicas que se prestam a 

fomentar seu desenvolvimento. 

Não se pode esquecer que, para o Ordenamento Jurídico Brasileiro, a proteção e a 

promoção das expressões culturais correspondem a um direito fundamental. Portanto, não há 

dúvidas que o Estado deverá exercer papel central no estabelecimento das mudanças 

defendidas, tendo em vista sua obrigação constitucional de agente estimulador da cultura. No 

entanto, isso não significa que caberá aos grupos e organizações culturais papel de 

coadjuvante. 

Um debate social se fará essencial, quando mudanças apenas serão alcançadas de forma 

efetiva por meio de um processo de mútua colaboração entre Estado, profissionais da cultura e 

a sociedade civil. 

Por mais complexa que seja essa tarefa, seu resultado traria significativos benefícios, 

reconhecendo a diversidade cultural, eliminando possíveis assimetrias existentes entre a 

norma e a realidade, conferindo maior efetividade ao ofício de fazer arte. Cada atividade 

merece ser regulada conforme sua realidade sócio-cultural, preservando-se, assim, a 

identidade de cada uma delas. 
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THE CATEGORY RECOGNITION HONNETH AND PROTECTION OF 

INTANGIBLE HERITAGE IN THE CRAFT OF THE MASTERS OF 
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RESUMO: A proteção constitucional do patrimônio cultural imaterial é uma novidade da 

Constituição de 1988, que afirmou a diversidade cultural, legitimando outras referências 

identitárias dos povos constituidores da nossa nação. Essa proteção é uma reestruturação da 

política patrimonial em função de novos sujeitos alcançarem o Poder e com isso elegerem 

novos elementos identitários de seu grupo. A presente pesquisa buscará responder quais as 

implicações existentes entre o patrimônio cultural imaterial, a memória e o tempo. As formas 

de expressão e os modos de criar e fazer que nos remetem a Constituição são necessariamente 

resultantes da memória oral, escrita e/ou coletiva de um determinado grupo. Já o tempo, do 

patrimônio cultural imaterial, ao contrário do tempo do patrimônio de “pedra e cal”, é fugaz, 

evapora junto com o tempo, não podendo o Direito dar proteção a um fazer que já não é, que 

passou. Essa preservação impõe o tempo da vivência, que se apoia nas experiências do grupo 

e no choque geracional. O Direito, nessa discussão, é apenas o instrumento garantidor da 

possibilidade de existência da memória e não seu continuador.  

Palavra-chave: Patrimônio cultural imaterial; Axel Honneth; reconhecimento; economia. 

SUMMARY: The constitutional protection of intangible cultural heritage is a novelty of the 

1988 Constitution, which stated cultural diversity, legitimizing identity references of other 

people constituidores our nation. This protection is a political asset restructuring due to new 

subjects and achieve the Power to elect this new identity elements of the group. This research 

will try to answer some of the implications between the intangible cultural heritage, memory 

and time. Forms of expression and ways to create and take us back to the Constitution 

necessarily resulting memory oral, written and / or collectively of a particular group. Since the 

time of the intangible cultural heritage, as opposed to time the equity of "bricks and mortar", 

is fleeting, evaporates with time, the law can not give protection to one that is not, now. This 

preservation requires the time of the experience, which is based on the experiences of the 

group and generational clash. The law, in this discussion, it is only the instrument 

guaranteeing the possibility of the existence of memory and not his successor. 

Keyword: Intangible cultural heritage; Axel Honneth, recognition, economy. 

1 Introdução 

A presente pesquisa intitulada a categoria reconhecimento de Axel Honneth e a 

proteção do patrimônio imaterial no ofício dos mestres da cultura popular cearense trata de 

um estudo bibliográfico, pautado no método dialético e dialógico, a respeito do patrimônio 

cultural imaterial e a repercussão dessa tutela sobre o bem cultural imaterial.  

Dentro da proposta de pesquisa importa estabelecer que partimos da ideia de que não 
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existe cultura pura ou essência da cultura, pois os diferentes ninchos culturais estão em 

constante diálogo, comunicação, implicação e responsividade. O discurso cultural em todos os 

seus a aspectos é polifônico e a polifonia se define pela convivência e pela interação, em um 

mesmo espaço, de uma multiplicidade de vozes e consciências independentes e imiscíveis. 

Toda palavra, toda história, todo discurso, toda política estatal, toda cultura é polifônica, ou 

seja, não possui um significado estático e imutável, ao contrário, é uma construção dialógica, 

diversa, aberta e plural.  

Esse aspecto plural e polifônico deve ser observado na proteção patrimonial, inserindo 

de modo definitivo a discussão da cultura popular como política pública. Arremata, Gilberto 

Velho, afirmando que o trabalho dos cientistas sociais e dos pesquisadores de cultura popular 

são imprescindíveis, entretanto, para o sucesso dessa empreitada é crucial o apoio do Estado. 

A política de proteção cultural imaterial desenvolvida pelo Estado do Ceará instituiu no 

âmbito da Administração estadual o registro dos mestres da cultura tradicional popular do 

Estado do Ceará (rmctp-ce). A Lei nº 13.842/06 reconhece como um tesouro vivo da cultura 

“as pessoas naturais, os grupos e as coletividades dotados de conhecimentos e técnicas de 

atividades culturais cuja produção, preservação e transmissão sejam consideradas (...) 

representativas de elevado grau de maestria, constituindo importante referencial da cultura 

cearense”.  

Dentro desse prisma, o aporte teórico de Honneth se estabelece como elemento basilar 

na discussão, pois o se conceito de reconhecimento estabelece um espaço interessante para a 

discussão dessa política pública. O reconhecimento de Honneth passa por três tipos de 

relação: as primárias (guiadas pelo amor), as jurídicas (pautadas por leis) e a esfera do 

trabalho (na qual os indivíduos poderiam mostrar-se valiosos para a coletividade).  

Para essa pesquisa nos interessa, mais de perto, as duas últimas. O sistema jurídico deve 

expressar interesses universalizáveis de todos os membros da sociedade, não admitindo 

privilégios e gradações, reconhecendo-se os sujeitos reciprocamente como seres humanos 

dotados de igualdade, partilhando as propriedades para a participação em uma formação 

discursiva da vontade. A última dimensão do reconhecimento dá-se no domínio das relações 

de solidariedade, posto que os sujeitos humanos necessitam de uma estima social que lhes 

permita referir-se positivamente a suas propriedades e capacidades concretas. Para Honneth 

são desrespeitos aos reconhecimentos jurídicos e solidários: a denegação de direitos, 

destruindo a possibilidade do auto-respeito, gerando ao sujeito o sentimento de não possuir o 

status de igualdade e; a referência negativa ao valor de certos indivíduos e grupos, que afeta 

sua autoestima.  

O reconhecimento de mestres da cultura popular, nesse sentido, a um só tempo, 

reconhece e nega reconhecimento, gerando desrespeito e igualdade entre os mestres 

reconhecidos e os não reconhecidos, possibilitando auto-respeito nos reconhecidos e 

interferindo na autoestima dos não reconhecidos. Um reflexo desse reconhecimento jurídico 

repercute, por exemplo, na esfera econômica, posto que a proteção estabelece um privilégio 

dentro do mercado que o portador do saber imprime sobre seu bem, aumentando o preço do 

bem material decorrente de um fazer específico, inexistindo a possibilidade de substituição 

por outro bem próximo, posto que diferenciado de todos os demais em função justamente do 

reconhecimento do fazer específico.  

 

2 O reconhecimento em Axel Honneth 

 

Honneth propõe que o conflito é intrínseco tanto à formação da intersubjetividade como 
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dos próprios sujeitos, destacando que o conflito não é conduzido apenas pela lógica da 

autoconservação dos indivíduos, como pensavam Maquiavel e Hobbes, mas, sobretudo, por 

uma luta moral, visto que a organização da sociedade é pautada por obrigações 

intersubjetivas. Parte, portanto, da premissa de Hegel, para quem a luta dos sujeitos pelo 

reconhecimento recíproco de suas identidades gera “uma pressão intra-social para o 

estabelecimento prático e político das instituições garantidoras de liberdade” (HONNETH, 

2003, p. 29). Para Hegel, os indivíduos se inserem em embates através dos quais constroem 

uma imagem coerente de si mesmos e possibilitam a instauração de relações éticas da 

sociedade liberadas de unilaterizações e particularismos. Ainda para Hegel, esses embates 

aconteceriam: na família, no direito (identificado com a sociedade civil) e na Eticidade 

(representada pelo Estado, que é definido por Hegel como o espírito do povo).  

Honneth atualiza, com a ajuda da psicologia social de Mead, o termo reconhecimento. 

Mead defende a existência de um diálogo interno (ora entre impulsos individuais, ora pela 

cultura internalizada) e aprofunda o olhar intersubjetivista, investigando a importância das 

normas morais nas relações humanas. Nas interações sociais, acontecem conflitos entre o “eu” 

e a “cultura” e os “outros”, por meio dos quais indivíduos e sociedade desenvolvem-se. Mead, 

semelhante ao que Honneth desenvolve em sua teoria crítica, acredita que o reconhecimento 

passa por três tipos de relação: “as primárias (guiadas pelo amor), as jurídicas (pautadas por 

leis) e a esfera do trabalho (na qual os indivíduos poderiam mostrar-se valiosos para a 

coletividade)” (ARAUJO NETO, 2011, p. 143). Segundo Honneth a teoria do reconhecimento   

 

São as lutas moralmente motivadas de grupos sociais, sua tentativa de estabelecer 

institucional e culturalmente formas ampliadas de reconhecimento recíproco, aquilo 

por meio do qual vem a se realizar a transformação normativamente gerida das 

sociedades (2003, p. 156). 

 

Para esse estudo nos interessará mais de perto as relações de direito (princípios morais 

universalistas construídos na modernidade) e de solidariedade (que propiciam algo maior que 

o respeito universal).  

O sistema jurídico expressa interesses universalizáveis de todos os membros da 

sociedade, não admitindo privilégios e gradações. Os sujeitos reconhecem-se reciprocamente 

como seres humanos dotados de igualdade, que partilham as propriedades para a participação 

em uma formação discursiva da vontade. As relações jurídicas geram auto-respeito: 

“consciência de poder se respeitar a si próprio, porque ele merece o respeito de todos os 

outros” (HONNETH, 2003, p. 195). Essa igualdade é algo construído historicamente, sendo 

que a modernidade é marcada pela extensão dos atributos universais.  

A outra dimensão do reconhecimento que nos interessa dá-se no domínio das relações 

de solidariedade. Sobre o assunto, Honneth afirma que 

 

Para poderem chegar a uma auto-relação infrangível, os sujeitos humanos precisam, 

além da experiência da dedicação afetiva e do reconhecimento jurídico, de uma 

estima social que lhes permita referirse positivamente a suas propriedades e 

capacidades concretas (2003, p. 198).  

 

No interior de uma comunidade de valores, com seus quadros partilhados de 

significação, é que os sujeitos podem encontrar a valorização de suas peculiaridades. Nas 

sociedades modernas, as relações de estima social estão sujeitas a uma luta permanente na 
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qual os diversos grupos procuram elevar, com os meios da força simbólica e em referência às 

finalidades gerais, o valor das capacidades associadas à sua forma de vida, segundo Honneth. 

À esses dois tipos de reconhecimento, Honneth associa, respectivamente, duas espécies 

de desrespeito: a denegação de direitos, que destrói a possibilidade do auto-respeito, à medida 

que inflige ao sujeito o sentimento de não possuir o status de igualdade e, a referência 

negativa ao valor de certos indivíduos e grupos, que afeta a autoestima dos sujeitos.  

Essas formas de desrespeito e degradação impedem a realização do indivíduo em sua 

integridade, totalidade. Entretanto, se por um lado, o rebaixamento e a humilhação ameaçam 

identidades, por outro, eles estão na própria base da constituição de lutas por reconhecimento. 

O desrespeito pode tornar-se impulso motivacional para lutas sociais, à medida que torna 

evidente que outros atores sociais impedem a realização daquilo que se entende por bem 

viver. Esse é o ponto defendido por Honneth, quando afirma que os obstáculos que surgem ao 

longo das atividades dos sujeitos, podem se converter em indignação e sentimentos negativos 

(vergonha, ira), contudo tais sentimentos permitem um deslocamento da atenção dos atores 

para a própria ação, para o contexto em que ela ocorre e para as expectativas ali presentes. 

Disso podem advir impulsos para um conflito, desde que o ambiente político e cultural fosse 

propício para tanto.  

 

Toda reação emocional negativa que vai de par com a experiência de um desrespeito 

de pretensões de reconhecimento contém novamente em si a possibilidade de que a 

injustiça infligida ao sujeito se lhe revele em termos cognitivos e se torne o motivo 

da resistência política (HONNETH, 2003, p. 224). 

 

“O que Honneth defende, em suma, é que os conflitos intersubjetivos por 

reconhecimento, encetados por situações desrespeitosas vivenciadas cotidianamente, são 

fundamentais para o desenvolvimento moral da sociedade e dos indivíduos” (ARAUJO 

NETO, 2011, p. 144). Esta é à base de sua concepção formal de boa vida, a qual tem de conter 

todos os pressupostos intersubjetivos que hoje precisam estar preenchidos para que os sujeitos 

se possam saber protegidos nas condições de sua auto-realização. Tal eticidade formal – 

alicerçada no direito e na estima social – só pode ser construída na interação social. 

 

3 Implicações socioeconômicas decorrentes da diplomação como mestre da cultura 

tradicional popular do Ceará 

 

No Ceará, há um considerável número de leis que tratam do patrimônio cultural 

imaterial, a saber: Lei nº 13.351/03, Decreto nº 27.229/03, Lei nº 27.229/03 e Lei nº 

13.842/06. O marco legal da legislação estadual sobre patrimônio cultural imaterial é a Lei nº 

13.351/03, que instituiu no âmbito da Administração estadual o registro dos mestres da 

cultura tradicional popular do Estado do Ceará (rmctp-ce). O Decreto nº 27.229/03 

regulamentou as disposições daquela, entretanto seus dispositivos normativos foram 

superados pela Lei nº 13.842/06, que alargou o alcance da proteção patrimonial. 

A Lei nº 13.842/06 instituiu o Registro dos “Tesouros Vivos da Cultura” no Estado do 

Ceará, sendo para a referida Lei um tesouro vivo da cultura “as pessoas naturais, os grupos e 

as coletividades dotados de conhecimentos e técnicas de atividades culturais cuja produção, 

preservação e transmissão sejam consideradas (...) representativas de elevado grau de 

maestria, constituindo importante referencial da cultura cearense”. Esta Lei alarga os 
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portadores dos bens culturais imateriais, pois agora, além da pessoa natural que tenha os 

conhecimentos ou as técnicas necessárias para a produção e preservação da cultura tradicional 

popular de uma comunidade estabelecida no Estado do Ceará, os grupos e as coletividades, 

antes deixadas de fora, também passam a ser protegidos. 

A diplomação do mestre tradicional pela política estadual gera efeitos além dos 

dispostos na lei. Há repercussões econômico-sociais que devem ser pensadas e sopesadas 

quando da realização da política. Traremos a discussão de apenas dois, os mais visíveis, 

desses efeitos. O primeiro resulta da diplomação da pessoa ou grupo como mestre da cultura 

tradicional popular do Estado do Ceará.  

A lei quando reconhece determinado grupo como pessoas ou grupos detentores da 

anima cearense, nesse mesmo momento, põe a margem outros mestres que não são tutelados 

pela política pública. O reconhecimento de determinados tutelados pela política reconhece o 

diplomado entre outros diplomados e separa dos não diplomados, gerando uma odiosa 

distinção entre iguais. A lei trata de modo diferente quem estava em uma mesma situação. A 

pessoa que não é diplomada mestre queda afastada dos holofotes, palcos e sons que a política 

busca fomentar. Ostracisada em sua pátria. Essa distinção nos leva a perguntar o que 

caracteriza determinada pessoa ou grupo como mestre? O que é o mestre? Por fim, a quem 

serve o discurso do mestre? 

Foucault deixa claro na “ordem do discurso” aula inaugural, no Collége de France, em 

02 de Dezembro de 1970, que o discurso, pode ser dividido em seu pensamento em dois 

momentos: as várias formas de coerção pelas quais o discurso passa e a proposta de análise do 

discurso sob as perspectivas do conjunto crítico e do conjunto genealógico. 

Foucault parte da hipótese de que “em toda sociedade a produção do discurso é ao 

mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 

procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 

acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade” (1996, p. 8). Segue, 

então, apresentando e refletindo sistemas de exclusão: a palavra proibida, a segregação da 

loucura, a vontade de verdade (estes considerados por ele como sistemas de exclusão 

exercidos pelo exterior e referem-se à parte do discurso que põe em jogo o poder e o desejo); 

o comentário, o autor, a disciplina (procedimentos internos, visto que é o próprio discurso que 

exerce seu controle, submetendo o acaso e o acontecimento ao discurso ordenado); os rituais 

da palavra, “as sociedades do discurso”, os grupos doutrinários e as apropriações sociais (são 

estes os grandes procedimentos de sujeição do discurso, responsáveis pela rarefação dos 

sujeitos que falam).  

Todos estes procedimentos de limitação, de coerção e de exclusão, segundo Foucault, 

são reflexos de uma “logofobia”, um temor da sociedade em lidar com os “acontecimentos, 

dessa massa de coisas ditas, do surgir de todos esses enunciados, de tudo que possa haver aí 

de violento, de descontínuo, de combatido, de desordem, também, e de perigoso, desse grande 

zumbido incessante e desordenado do discurso” (1996, p. 30).  

Parte então para o segundo momento de sua fala, optando por três decisões: questionar 

nossa vontade de verdade, restituir ao discurso seu caráter de acontecimento e suspender a 

soberania do significante, a seu ver pontos importantes a uma análise crítica sobre a “ordem 

do discurso”. Para tanto, estabelece certas exigências de método: o princípio de inversão 

(reconhecendo o jogo negativo de um recorte e de uma rarefação do discurso); o princípio de 

descontinuidade (tratando o discurso como práticas descontínuas, que se cruzam por vezes, 

mas também se ignoram e se excluem); o princípio de especificidade (concebendo o discurso 

como uma violência às coisas, sem a existência de um pré-discurso) e a regra da exterioridade 

(não passando do discurso para o seu núcleo interior e escondido, mas partindo do próprio 
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discurso, de sua aparição, de suas condições externas de possibilidade, de sua regularidade). 

Assim, referindo-se a esse horizonte, ele se propõe as análises segundo dois conjuntos. De 

uma parte, o conjunto “crítico”, que põe em prática o princípio da inversão e de outra parte o 

conjunto “genealógico” que põe em prática os outros três princípios. Tais descrições críticas e 

genealógicas estão em relação, alternando-se, apoiando-se e se completando. 

O conjunto “crítico” se refere à tarefa de questionar as instâncias do controle, 

procurando focar as formas de exclusão, de limitação e de rarefação do discurso, e analisar ao 

mesmo tempo as regularidades discursivas através das quais elas se formam, “para responder 

a que necessidades, como se modificaram e se deslocaram, que força exerceram efetivamente, 

em que medida foram contornadas” (FOUCAULT, 1996, p. 60).  

Nesse diapasão, o termo mestre foi cunhado e decantado historicamente dentro do 

discurso da cultura popular e tradicional, não sendo termo jurídico criado pela lei, destarte 

entendemos que ele abrange os mestres diplomados e não diplomados pela Secretaria de 

Cultura. O termo mestre tem gênese nas corporações de ofício e a utilização desse termo pela 

política dos mestres é equívoco e deturpador da função que esses homens desempenham 

dentro de suas comunidades. Como assevera Néstor Garcia Canclini (1983) a cultura popular 

é uma cultura subalterna, material e simbolicamente a cultura dominante, englobando uma 

gama inúmera de fazeres. Com a criação e a diplomação legal, ou “oficial” do mestre, em 

verdade, joga-se um véu ilusório sobre a realidade das culturas tradicionais, realizando não 

uma efetiva proteção desses fazeres, de todo o feixe pelo qual se estendem essas 

manifestações, mas apenas a tutela, pela premiação, de alguns em face do coletivo, diferencia 

e rebaixa grande parte do patrimônio cultural imaterial, elevando o nome de alguns, por fim, 

não cria política pública para o setro, funcionando em verdade como espécie de mecenato, o 

que gera sérias consequênciais econômicas e sociais. Gerencia-se um discurso, por parte do 

Estado, limitador da ampla gama de fazeres populares, um discurso controlador e 

disciplinador das manifestações culturais, pois insere nessas práticas um elemento 

diferenciador entre elas, uma escala estamentária a partir da lei, igualando os de dentro e 

diferenciando-os dos de fora.  

A relação é um pouco complexa, daí nos determos um pouco mais nesse ponto. Antes da 

política essas culturas eram iguais e seguiam uma lógica pré-moderna, estamentária. Nesse 

lógica, os indivíduos se encaixam em determinados grupos que possuem valor enquanto 

grupo e independentemente da realização individual, em verdade eles só possuem valor 

enquanto inseridos no grupo, segundo Axel Honneth. Nessa perspectiva, “uma pessoa só pode 

se sentir ‘valiosa’ quando se sabe reconhecida em realizações que ela justamente não partilha 

de maneira indistinta com todos os demais” (HONNETH, 2003, p. 204). O grupo é 

reconhecido e valorado per si, independente da realização individual, o grupo possui 

socialmente um valor e um lugar já determinado dentro daquela comunidade e a pessoa não 

tem reconhecido seu valor individual, mas apenas enquanto inserida no grupo. Nas relações 

estamentais, há uma simetria dentro do grupo, gozando todos os seus membros de igual valor, 

mas há também uma relação de assimetria com os indivíduos que estão fora do grupo, posto 

que podem “os grupos sociais procurarem isolar suas próprias características estamentais 

perante os não membros, para monopolizar as chances de alto prestígio social” (HONNETH, 

2003, p. 202). Essa, em regra, é a lógica da cultura popular, o grupo se insere dentro de uma 

lógica que possui sentido e referencia a identidade de determinada comunidade.  

A modernidade rompe com a lógica dos estamentos e valoriza o indivíduo por suas 

realizações pessoais, fora da ideia preestabelecida pelos estamentos que possuíam um valor 

por si e impunha uma valoração do grupo. Honneth esclarece que uma vez que não mais é 

“estabelecido de antemão quais formas de conduta são consideradas eticamente admissíveis, 

já não são mais as propriedade coletivas, mas sim as capacidades biograficamente 
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desenvolvidas do indivíduo aquilo por que começa a se orientar a estima social” (2003, p. 

205). O indivíduo não precisa mais atribuir a um grupo inteiro o respeito que goza 

socialmente por suas realizações, podendo referí-lo a si próprio. O sujeito passa, segundo 

Honneth, a estimar-se simetricamente, ou seja, recebe a chance, sem graduações coletivas, de 

experienciar a si mesmo, em sua próprias realizações e capacidades, como valioso para a 

sociedade. 

Uma importante implicação dessa virada moderna é observada por Néstor Garcia 

Canclini (1983, p. 82) ao perceber como a cultura popular se relaciona com o sistema 

capitalista.  Afirmar Canclini que o fazer e o produto material da cultura popular, antes de 

inserido na lógica capitalista, inicialmente, possui um sentido e um valor cultural e de uso 

para a comunidade que o fabrica; depois de inserido, predominará o valor de troca no 

mercado; e, ao final, predominará o valor cultural (estético) do turista, marchand ou estilista. 

Nesse percurso, o indivíduo, antes pertencente ao grupo, no qual o fazer e o produto têm um 

valor e um uso cotidiano e simbólico, é deslocado para o mercado, passando a competir com 

os demais artesãos, submetendo-se a uma estética do mercado, passando a assinar suas obras, 

terminando, por fim, no momento em que sua obra passa a ser objeto de galerias, museus etc. 

O indivíduo deixa de ser valorado em função do lugar que ocupa dentro da comunidade, em 

função de seu fazer dentro do grupo, pelos valores estamentários, para ser percebido fora dos 

nexos que o identificam a comunidade, separando-se da comunidade e sendo valorizado 

individualmente.  

O discurso da política cultural imaterial do Estado não respeita, justamente, essas 

peculiaridades do grupo e da lógica da cultura popular, inserindo esse modo de ser 

comunitário dentro de uma lógica individualista, destacando da comunidade os indivíduos, 

gerando um reconhecimento moderno. Não se cria, em verdade, uma política de Estado para 

os fazeres populares, mas uma lista de eleitos que não instrumentaliza a dinâmica dessa 

cultura, mantendo-a sob o manto do status quo controlador e normatizador. A ação estadual 

em nenhum momento busca alcançar entender e potencializar todo o campo da cultura 

popular, quedando-se como um mecenas “democrático”. 

A separação dos mestres em diplomados e não diplomados impõe uma equívoca 

hierarquização cultural entre os mestres populares, força a palavra ante as práticas, cria uma 

política discriminatória que alcança não toda a prática popular e tradicional, mas apenas 

alguns “merecedores” e “portadores” da anima cearense. Importa dizer novamente que o 

termo mestre é resquício das corporações de ofício, inserindo-se em lógica díspar da proposta 

pela política estatal. O mestre é o final da escala do conhecimento de determinado ofício do 

artífice que não se rege pela disciplina ou pelo teste, mas pelo lento conhecimento adquirido 

na tradição, provendo “especificamente o treinamento no ofício e a manutenção dos padrões” 

(WILLIAMS, 2000, p. 58 e 59). O termo legal se refere aos mestres diplomados e não ao 

gênero que inclui os diplomados e os não diplomados. 

Pensando no discurso que a lei e a política de tutela do patrimônio cultural imaterial 

impõem, a proteção do mestre é uma forma de destacar uma referência escolhida para ser o 

espelho de uma sociedade que reconhece no outro popular uma alma. Essa raiz cultural 

diplomada reconhece diferenciando. Em vez de igualdade, traz desigualdade. O sistema 

jurídico não admite privilégios e gradações.  

No seio do grupo é que os sujeitos podem encontrar a valorização de suas diferenças, de 

sua cultura, do seu fazer e ser. Em vez do universal, que o iguala aos demais, na 

solidariedade, ele é valorizado pelas diferenças que o distinguem. Na lógica da cultura 

popular, “para a estima social se coloca a questão de como se constrói o sistema referencial 

valorativo no interior do qual se pode medir o ‘valor’ das próprias características” 
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(HONNETH, 2003, p. 187). Observe-se que a valorização é dada pelo próprio grupo. Quando 

o Estado valoriza mestres como diplomados ele está inserindo na lógica da cultura popular 

uma distinção que não estava antes referendada pelo grupo, criando uma assimetria na estima 

social dos realizadores imateriais.  

Quando inserida nessa lógica, das sociedades modernas, as relações de estima social 

estão sujeitas a uma luta permanente na qual os diversos grupos procuram elevar, com os 

meios da força simbólica e em referência às finalidades gerais, o valor das capacidades 

associadas à sua forma de vida. Deste modo, quanto mais os movimentos sócias conseguem 

chamar a atenção do Estado “para a importância negligenciada das propriedades e das 

capacidades representadas por eles de modo coletivo, tanto mais existe para eles a 

possibilidade de elevar na sociedade o valor social, ou mais precisamente, a reputação de seus 

membros” (HONNETH, 2003, p. 209). Assim, o Estado insere, com a atual política de tutela 

dos mestres, uma interferência no fazer do patrimônio imaterial, posto que os grupos deverão 

se organizar para alcançar o prestígio que o indivíduo ou determinado grupo auferiu junto ao 

poder público, alterando a lógica de perceber seu fazer e do próprio significado deste para a 

comunidade, haja vista que o fazer reconhecido é melhor que o não reconhecido. Nenhuma 

política é deinteressada e nenhum grupo é totalmente passivo e desinteressado, há um 

movimento dialético de estímulos e desestímulos no fazer cultural. 

A política cultura dos mestres cearenses denega direitos, destruindo a possibilidade do 

auto-respeito, à medida que inflige ao sujeito o sentimento de não possuir o status de 

igualdade e macula sua estima, a referência negativa ao valor de certos indivíduos e grupos, 

que afeta a autoestima dos sujeitos.  

Outra implicação que podemos perceber da política de proteção imaterial do Estado do 

Ceará é econômica. Desse ponto de vista a diplomação como mestre repercute na situação do 

bem no mercado. Alguns conceitos tem que ser trazidos a tona a fim de que possamos dar a 

profundidade que o tem requer. Iniciamos, nesse sentido, estabelecendo o significado de 

mercado. O mercado é uma invenção burguesa, que se apoiou fortemente nas estruturas 

estatais a fim de poder gerara calculabilidade aos comportamentos comerciais. Eros Roberto 

Grau sobre o assunto assevera que 

 

O mercado não é uma instituição espontânea, natural – não é um lucus naturalis – 

mas uma instituição que nasce graças a determinadas reformas institucionais, 

operando com fundamento em normas jurídicas que o regulam, o limitam, o 

conformam; e um lucus artificailis (GRAU, 2005, p. 30). 

 

O Estado incentiva e limita o mercado a fim de que esta não se sufoque por falta ou por 

excesso. O mercado além de ser o lugar onde se realizam as trocas mercantis também é o 

nexo de leis que regulam essa troca. O Estado interfere no mercado a fim de a livre 

concorrência não atrapalhe a liberdade comercial. O Estado pode interferir no mercado de 

modo direito ou indireto. As atuações do Estado na economia incidem sobre o próprio serviço 

público ou sobre a atividade econômica em sentido privado. A atividade interventiva direta do 

Estado sobre a atividade econômica em sentido privado pode ser concretizada por meio 

monopólio (absorção) no qual o estão, em razão de motivos de segurança nacional ou 

relevante interesse coletivo, atua estrategicamente ou ela realização de serviço público 

(participação) o Estado compete por meio de suas empresa em regime de igualdade com a 

iniciativa privada. A fora a intervenção direta do Estado na economia, há também a 

intervenção indireta que se dá por meio de regulação, fiscalização e planejamento da 

economia. 
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O Estado atua sobre a atividade econômica por meio da direção (mecanismos e normas 

de comportamento compulsório) e por indução (intervenção em consonância e na 

conformidade das leis que regem o funcionamento do mercado). De outro modo, podemos 

dizer que atuação por direção as normas são dotadas de cogência, impondo determinados 

comportamentos e intervenção por indução as normas não possuem essa cogência, sendo 

estruturadas mais na forma de incentivos, de estímulos ao mercado, por exemplo, redução ou 

isenção de tributo, subsídio, preferência na obtenção de crédito etc. 

Outro ponto que temos que pontuar, antes de analisarmos os reflexos econômicos da 

tutela patrimonial sobre bem imaterial é a noção de preço e as variações que incidem sobre 

elemento microeconômico. Os preços formam-se com base no mercado de bens e serviços e 

dos serviços dos fatores de produção (salário, juros, aluguel e lucro). O preço é formado 

portanto do equilíbrio entre oferta e demanda. A demanda pode variar, segundo Marco 

Antônio Sandoval de Vasconcellos (2002, p. 53), dentre outros motivos, em função da 

riqueza, da renda, da propaganda, dos hábitos do consumidor, da expectativa futura, do 

crédito. Importante frisar que há uma relação entre preço e demanda que se traduz em quanto 

maior o preço menor será a demanda. Outra relação que urge ser estabelecida é o efeito da 

renda sobre a demanda do bem, pois a diminuição do preço incidirá em um aumento da renda 

e por consequência em um aumento do poder aquisitivo. Podem ainda existir bens substitutos 

que em caso de aumento do preço de um bem “a”, o produto substituto “b” pode ser 

demandado no mercado por ter preço mais acessível. Vasconcellos (2002, p. 58) também 

aponta que o poder aquisitivo também alterará diretamente a demanda de produtos normais, 

inversamente a demanda de produtos inferiores (carne de segunda) e não interferirá na 

demanda de produtos saciados (arroz). A oferta também varia de acordo com determinadas 

condições como a quantidade de oferta, o preço, o valor dos insumos, preço de outros bens, 

metas empresárias etc. O preço público pode operar acima ou abaixo do equilíbrio do 

mercado.  

Por fim, temos que determinar que o mercado de bens e serviços é dividido  em quatro 

espécies: a concorrência perfeita, o monopólio, a concorrência monopolística e o oligopólio. 

Nos interessa, de mais perto, quanto as esses modelos, o monopólio que acontece quando o 

mercado e dominado por uma única empresa sem substitutos próximos e com barreiras a 

entrada de novas firmas. O monopólio pode ser puro ou natural, em função a alta escala de 

produção requerida, exigindo elevado montante de investimento; de controle sobre o 

fornecimento de matéria prima, pela tradição no mercado, ou, por fim, o legal, do regime das 

patentes. O monopólio, conforme Vasconcellos (2002, p. 161), é a espécie de mercado que 

mais se assemelha economicamente a regime política de proteção do mestre diplomado, 

gerando uma situação semelhante ao desse modelo quanto aos bens materiais fruto do fazer 

imaterial. Ora, do ponto de vista do mercado o bem feito pelo mestre da cultura só possui um 

modo de ser produzido, ou seja, tem necessariamente que advir do fazer imaterial do mestre 

popular, dessa forma ele não pode ser substituído por outro mestre, é infungível, pois 

juridicamente seu fazer é específico, em decorrência desse fato, não há no mercado produtos 

possíveis de substituí-lo, sendo impossível que outra firma, ou melhor, outro mestre realize 

aquele fazer em seu lugar.  

Deste modo, o mestre é detentor do preço do produto de seu fazer gerando um 

fenômeno econômico aproximado ao mark-up (VASCONCELLOS, 2002, p. 171)
 
, ou seja, 

uma situação econômica em que a firma determina o preço observando apenas seus próprios 

custos, sem observar a demanda. No monopólio, o monopolista detém o controle do mercado, 

o preço é determinado por ele, afastando-se do equilíbrio procurado pelo mercado entre oferta 

e demanda. Quanto mais ou menos ele produzir menor ou maior será o preço.  

É nesse ambiente que resta situado o mestre diplomado, posto que com o 
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reconhecimento do discurso legal seu produto será mais procurado, pela chancela de 

patrimônio, podendo, a partir de então, ver seu preço aumentar em função de sua produção. A 

tutela conferida a determinadas atividades reconhecidas como referenciais da cultura de nosso 

povo são “patenteadas” e protegidas legalmente o que lhes colocam sob os holofotes dos 

intelectuais e da política estatal. Essa visibilidade “gratuita” impõe o produto a uma demanda 

específica, repercutindo sobre uma menor liberdade criativa, posto que não seja desnaturada e 

seja retirada do rol dos bens protegidos. Além desse fato o mercado também impõe seu 

“gosto” e demanda determinada cor, modelo, material etc.  

Mas o que queremos deixar claro com essa explanação é que a proteção repercutirá 

economicamente no preço do produto e por consequência no modo de o mestre pensar e 

reproduzir seu bem, posto que outros elementos agora interferem no seu fazer, tornando a 

criação e a produção inversamente proporcionais em matéria de complexidade. 

 

Conclusão 

 

O que se procurou com esse artigo foi pontuar que não é que não se possa utilizar o 

critério do merecimento pessoal quando o objeto já está inserido na lógica capitalista, mas 

ressaltar que é totalmente descabido utilizar a política dos mestres para fazeres imateriais que 

não estão inseridos nessa lógica, valorizando o indivíduo ou uma prática sem considerar o 

grupo ou a comunidade no qual está inserida, sem prespeitar se este fazer está em um estágio 

pré-capitalista ou não. É premiar o braço em detrimento do coração, o corpo em detrimento da 

alma.  

Buscamos mostrar que longe da lei e da política de tutela do patrimônio imaterial muita 

coisa influencia o patrimônio cultural imaterial seja do ponto de vista da relação pelo ato de 

diplomação seja em razão da repercussão econômica a que quedará submetido o bem 

imaterial.  

Urge que o Estado crie um política para o setor inteiro e não apenas para partes do setor 

afim de respeitar a igualdade e auto-estima dos grupos populares realizadores da cultura 

imaterial. Uma política que trate diferente os que estão em situação diferente e igual os que 

estão em patamar de igualdade, que não gere discriminações desarrozoadas, que fomente o 

setor respeitando o desenvolvimento de cada cultura de modo a não inserir tradições de modo 

abrupto dentro da lógica capitalista de mercado. 
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RESUMO 

 

Pretendo destacar, neste ensaio, a noção de cultura que permeou todo o quadro 

conflituoso de afirmação, nas últimas décadas, do multiculturalismo, as implicações 

desta concepção e a necessidade de se pensar uma nova forma de compreender as 

relações culturais em nossa sociedade, sobretudo quando o que está em jogo é a 

possibilidade de elaboração de uma nova gramática social capaz de orientar as práticas 

políticas, seja em nível de Estado ou em nível das relações sociais cotidianas. 

 

Palavras-chave: Multiculturalismo. Cultura. Diferença. Pós-Modernidade. 

 

RESUMEN 

 

Quiero destacar en este ensayo, la noción de cultura que, en las últimas décadas, 

impregnó toda la sentencia de multiculturalismo, las implicaciones de este concepto y la 

necesidad de pensar en una nueva forma de entender las relaciones culturales en nuestra 

sociedad, especialmente cuando el lo que está en juego es la posibilidad de desarrollar 

una nueva gramática social capaz de orientar las prácticas políticas, ya sea a nivel 

estatal o de las relaciones sociales cotidianas. 

 

Palabras claves: Multiculturalismo. Cultura. Diferencia. La Postmodernidad. 

Prolegômenos de um debate necessário 

En suma, que el hombre no tiene naturaleza, sino que tiene... historia. 

(José Ortega e Gasset). 
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Simplesmente, aprendemos a duvidar das identidades absolutas, 

simples e substanciais, tanto no plano coletivo quanto o individual. As 

culturas “comportam-se” como a madeira verde e jamais constituem 

totalidades acabadas - por razões extrínsecas e intrínsecas (Marc 

Augé, 2012, p. 26). 

 

Ao participar de um debate na Alemanha, por ocasião do encontro de jovens da 

União Democrata Alemã em 17 de outubro de 2010, a então chanceler Ângela Merkel 

fez a seguinte declaração: “Essa abordagem multicultural, que diz que simplesmente 

devemos viver lado a lado e sermos felizes uns com os outros, foi um completo 

fracasso”. A chanceler se referia às políticas públicas baseadas num suposto consenso 

sobre certo “multiculturalismo estatal”, doutrina defendida anos atrás por conservadores 

cujo fundamento fora a alegação de que todo Estado constitui um território cultural e 

político dominante que deve ser respeitado por todos que convivem no mesmo espaço 

social.  

Nesse sentido, tratou-se de uma ação política que visava a reconhecer 

institucionalmente a diversidade das comunidades multirraciais ou com diferenças 

linguísticas de modo a colocar no centro das relações coletivas a necessidade da 

construção da tolerância como elemento central para a diluição dos conflitos no 

universo social. Operou-se, desse modo, um deslocamento fundamental, pois não mais 

os problemas da ação política estavam vinculados às noções clássicas de disparidades 

sociais, redistribuição de renda ou conflito de classes, mas, agora, estaríamos diante do 

desafio de assegurar a coexistência pacífica entre identidades culturais diversas.  

A ascensão do multiculturalismo enquanto dimensão norteadora das ações 

políticas não pode ser compreendida sem a consideração do terreno histórico em que 

surge. Do ponto de vista da história do próprio termo, o primeiro registro data de 1957 

quando foi empregado em referência à composição multilinguística da federação suíça. 

Entretanto, foi no Canadá que tal conceito adquiriu contornos de política estatal. 

Influenciado pelos conflitos existentes entre as comunidades anglófonas e francófonas, 

o Canadá adotou, em 1971, sob o governo socialdemocrata de Pierre Eliot Trudeau, o 

Announcement of Implementation of Policy of Multiculturalism Within Bilingual 
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Framework. A partir de então o Canadá se autodenominou um país multicultural
2
 e 

passou a reconhecer, inclusive, a necessidade de formulação e execução de políticas, 

financiadas pelo Estado, específicas para se garantir a preservação de tal multiplicidade. 

Essa tendência política foi reforçada, em 1988, pela implementação do Canadian 

Multiculturalism Act, conjunto de políticas que acabou por influenciar diversos países 

anglo-saxões, além de outros Estados europeus na adoção e constituição de políticas 

multiculturais. 

É importante assinalar que essas inclinações políticas se inscrevem em um 

período histórico de intensas transformações. Como marcos simbólicos é possível citar 

a queda do muro de Berlim e o triunfo da ideologia hegemônica do capitalismo. Ao 

passo que houve a dissolução do campo de resistência comunista, o declínio de suas 

bases de sustentação ideológica foi uma questão de tempo, ruína que levou consigo a 

crença na possibilidade de construção de uma grande narrativa capaz de fazer frente ao 

triunfo do discurso liberal, agravada, ainda, pela perda de capacidade mobilizadora dos 

atores políticos pertencentes ao campo da esquerda. 

No plano geral, são apontadas mudanças no processo de acumulação capitalista 

desde a década de 1970, na medida em que em resposta ao grave quadro de crise, a 

expansão do capital passou a desconhecer fronteiras a partir do aprofundamento da 

financeirização. Os hiatos espaciais foram suprimidos e a velocidade da mobilidade de 

capitais atingiu grau nunca antes vivenciado pela economia global. É nesse sentido, que 

David Harvey aponta para um processo de supressão do tempo-espaço, seguido de uma 

nova geografização do capital que passou a penetrar efetivamente em tosos os espaços 

sociais. Junto a isso, intensos processos de ruptura ocorreram, fosse na esfera da 

produção de mercadorias – agora mundializada – ou no campo do trabalho, marcado 

pela ampliação da flexibilidade que reconfigurou a forma de organização do trabalho 

produtivo e improdutivo (explosão das terceirizações e da informalidade), mas não só, 

também alterou as formas de organização dos trabalhadores que viram suas tradicionais 

instituições representativas (sindicatos, associações etc.) perderem sua força e 

capacidade de mobilização para resistir contra a ofensiva liberal que atacava direitos 

historicamente conquistados. 

                                                           
2
 Sobre a dimensão multifacetada da composição étnica canadense, Clifford Geertz afirmou que “O que 

está claro é que o Canadá, como país, é mais um campo de ‘linhagens’, ‘espécies’, ou ‘cepas’ de pessoas 

(culturalmente supostas) do que uma linhagem em si mesma” (GEERTZ, 2001, p. 210). 
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No plano da política, diante de um mundo que se mostrava fragmentado, 

dominado por um capitalismo que suprimiu distâncias, comprimiu o tempo, 

financeirizou-se, estendeu aos rincões do planeta a forma mercadoria e, com ela, sua 

sociabilidade, cuja inclusão social dos indivíduos não mais se dá por meio da cidadania, 

mas na medida de sua capacidade de consumo; diante de um mundo de incertezas, em 

que a confiança nas instituições está irreversivelmente abalada, que viu seus sonhos 

utópicos sufocados pela imposição de uma ideologia única pelo vaticínio da inexistência 

de alternativas, Harvey aponta para o “triunfo da estética sobre a ética” (HARVEY, 

2012, p. 295). 

O triunfo da estética que relegou a um segundo plano a ética, operou um 

processo de estetização das questões sociais através de “uma retórica que justifica a 

falta de moradias, o desemprego, o empobrecimento crescente, a perda de poder etc. 

apelando a valores supostamente tradicionais de autoconfiança e capacidade de 

empreender” (idem, p. 301), desse modo uma vez que os pobres ficam estetizados, o 

próprio fenômeno da pobreza abandona nosso campo de visão “exceto enquanto 

descrição passiva da alteridade, da alienação e da contingência no âmbito da condição 

humana” (idem). Diante da incapacidade de se produzir discursos que toquem em 

aspectos estruturais da sociedade, de inserir elementos como a pobreza numa totalidade 

que questione o próprio sistema social em que se vive, as políticas passam a transitar 

nos micro-espaços sociais, abandonando discursos universalistas e fundacionistas no 

interior da vida social. É nesse sentido que o discurso multicultural passa a girar em 

torno  

 

das expectativas geradas pelo pretenso esgotamento das divisões 

ideológicas e pela dinâmica convergente de uma globalização que 

parecia desconhecer fronteiras. Tal hegemonia chegou a ponto de 

transformar a tolerância multicultural em dispositivo capaz de ser 

absorvido por todo o espectro das tendências políticas (SAFATLE in: 

WILLIAMS, 2011, p. 449). 

 

A Crise entra em cena... 
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A solidez deste quadro aparentemente indissolúvel apresentou fissuras quando 

os efeitos da crise financeira mundial reabriram antigas feridas outrora cauterizadas por 

um pseudoconsenso em torno das diferenças culturais entre os diversos povos europeus. 

A fragilidade da integração europeia foi comentada, em recente entrevista, pelo filósofo 

Giorgio Agamben que, falando enquanto europeu, destacou o equívoco de uma 

integração feita exclusivamente pela base econômica, alertando que não foram 

ignoradas “apenas nossas raízes espirituais e culturais, mas também nossas raízes 

políticas e legais”. Referindo-se de modo mais específico ao caso alemão afirma: “se 

isto foi tomado como uma crítica à Alemanha, é só porque a Alemanha, em virtude de 

sua posição dominante e a despeito de sua tradição filosófica excepcional, parece 

incapaz, no atual momento, de conceber uma Europa baseada em qualquer coisa que 

não apenas o Euro e a economia”
3
.   

As palavras da chanceler alemã mencionadas nas primeiras linhas deste ensaio, 

proferidas num momento de aprofundamento da crise econômica na Europa, tiveram 

como corolário a elaboração de políticas públicas em seu país, seguido por inúmeros 

países europeus, cuja finalidade seria controlar fortemente a imigração. Isso ocorreu 

porque muitos dos males econômicos vivenciados por essas nações foram atribuídos à 

presença de imigrantes e a sua suposta incapacidade em se adaptar ao ambiente cultural 

em que passaram a viver. 

Entretanto, o conflito presente nas querelas sobre o multiculturalismo não se 

trata fundamentalmente de embates entre culturas distintas, mas sim de “um conflito 

entre visões diferentes sobre como culturas diferentes podem e devem coexistir, sobre 

as regras e as práticas que essas culturas devem compartilhar, se quiserem coexistir” 

(ZIZEK, 2012, p. 51). Desse modo, desviando o verdadeiro foco das causas econômicas 

e sociais que atingem importantes países da Europa para soluções que seriam 

pretensamente encontradas na proteção da cultura interna e dos empregos dos 

verdadeiros herdeiros de determinado legado social, cultural e econômico, verifica-se o 

avanço de políticas racistas e de aversão aos imigrantes que, perigosamente, se espraiam 

e ganham força em terreno europeu. 

                                                           
3
 Entrevista disponível em: http://blogdaboitempo.com.br/category/colaboracoes-especiais/giorgio-

agamben/. Acesso em: 19/07/2013. 

http://blogdaboitempo.com.br/category/colaboracoes-especiais/giorgio-agamben/
http://blogdaboitempo.com.br/category/colaboracoes-especiais/giorgio-agamben/
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A questão que pretendo destacar, no entanto, é a concepção de cultura que 

parece ser transversal a todo este quadro conflituoso e suas implicações quando o que 

está em jogo é a elaboração de uma gramática social capaz de orientar as práticas 

políticas na sociedade, seja em nível de Estado ou em nível das relações sociais 

cotidianas. Sem dúvida alguma, a ideia de cultura é uma das mais complexas sobre a 

qual há muito se debruça o pensamento. Curiosamente, o termo possui variações, do 

ponto de vista etimológico, que derivam de uma palavra muitas vezes tida como seu 

absoluto oposto: natureza. Um de seus significados originais é “lavoura” ou “cultivo 

agrícola”, o cultivo do que pode ser semeado e cresce naturalmente. Já em sua raiz 

latina – colere – pode apresentar diversos significados que variam desde cultivar e 

habitar a adorar e proteger.  

Contudo, as palavras não traçam histórias lineares e autônomas, mas adquirem 

novos sentidos a partir de seus usos e desusos, das apropriações e re-semantizações das 

quais são objeto do fazer do homem. Assim, o sentido da palavra cultura muito se 

alterou no transcorrer histórico, como revelou Raymond Williams ao apontar que “em 

diversos momentos do desenvolvimento, ocorreram duas mudanças cruciais: em 

primeiro lugar, certo grau de adaptação à metáfora, que tornou direto o sentido de 

cuidado humano; em segundo lugar, uma extensão dos processos específicos ao 

processo geral, que a palavra poderia carregar de modo abstrato” (WILLIAMS, 2011, p. 

118). O fato é que aos poucos, num complexo movimento da história dos homens e das 

ideias, a palavra cultura passou a comportar certa carga subjetiva, assumindo contornos 

espirituais e metafóricos.  

Desse modo, a palavra abriga resquícios de um complexo desenvolvimento 

histórico que comporta questões como a liberdade e o determinismo, o fazer e o sofrer, 

mudança e identidade, o dado e o criado, portanto, uma dimensão que inspira a 

essencialidade, a natureza, e outra que remete aos desígnios da imaterialidade, se é que 

podemos chamar assim aquilo que se vincula às ideias, embora certo da pertinência da 

argumentação de Marx quando diz da materialidade das ideias, uma vez que movem os 

homens e transformam o mundo
4
, afinal, “concepções imaginárias (mas todas o são) 

produzem efeitos reais (e todos o são)” (CASTRO, 2011, p. 316).   

                                                           
4
 Referindo-se ao estado de tensão dialética entre as forças que permeiam a ideia de cultura, sejam 

aquelas ligadas às noções de natureza ou essencialidade, ou aquelas que inspiram sentimentos de 

liberdade, autonomia espirituais, Terry Eagleton afirma que “a própria palavra ‘cultura’ compreende uma 
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De certa forma, há um entendimento que vê a impossibilidade de se pensar a 

cultura como um fenômeno eminentemente intelectual, como fruto de evolução da 

mente ou algo semelhante. É patente a sensação de que há um componente material 

muito forte na construção dos sentidos de nossas práticas, de que os significados são 

produzidos socialmente pelos homens no transcurso da história. Tal entendimento levou 

Raymond Williams a afirmar que “a história da ideia de cultura é um registro de nossos 

significados e nossas definições, mas essas, por sua vez, só podem ser compreendidas 

no contexto de nossas ações. A ideia de cultura é uma reação geral a uma mudança geral 

e significativa nas condições de nossa vida em comum” (WILLIAMS, 2011, p. 321), A 

cultura, portanto, “é aquilo que surge instintivamente, algo profundamente arraigado na 

carne em vez de concebido na mente” (EAGLETON, 2000, p. 46). 

Essas concepções, podemos dizer, surgem a partir dos debates que visavam a 

superar certas correntes que tomavam a cultura como civilização, devedoras de uma 

visão iluminista que apontava para a permanência de resíduos fundamentais que 

permitiriam generalizações de determinados aspectos culturais. Quando se adiciona a 

historicidade e seu transcurso, estão dados os elementos para o fomento de uma visão 

evolucionista que se fez presente em diversas análises, até mesmo antropológicas, nas 

primeiras décadas do século XX. Nos dias atuais, afora algumas correntes cognitivistas 

ou determinados ramos da neurociência que buscam explicar as ações socioculturais 

através de dimensões fisiológicas do próprio cérebro, pode-se afirmar que a noção de 

cultura e vida social são dimensões ligadas umbilicalmente. Entretanto, Eagleton alerta 

que esta aliança ocorre agora [em tempos pós-modernos] 

 

na forma da estética da mercadoria, da espetacularização da política, 

do consumismo do estilo de vida, da centralidade da imagem, e da 

integração final da cultura dentro da produção de mercadorias em 

geral. A estética, originalmente um termo para a experiência 

perceptiva cotidiana e que só mais tarde se tornou especializado para a 

arte, tinha agora completado um círculo e retornado à sua origem 

mundana, assim como dois sentidos de cultura – as artes e a vida 

comum – tinham sido agora combinados no estilo, moda, propaganda, 

mídia e assim por diante (EAGLETON, 2011, p. 48). 

 

                                                                                                                                                                          
tensão entre fazer e ser feito, racionalidade e espontaneidade, que censura o intelecto desencarnado do 

iluminismo tanto quanto desafia o reducionismo cultural de grande parte do pensamento contemporâneo” 

(EAGLETON, 2000, p. 14).  
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Em busca de uma nova síntese 

 

 Do ponto de vista histórico, a antropologia registra diferentes formas de lidar 

com as dicotomias que permeiam as concepções de cultura, oposições que podem ser, 

em alguns casos, estendidas à noção de sociedade. Ao pensar a sociedade, os 

evolucionistas interpretaram-na como uma espécie de resultado de uma sucessão 

histórica objetiva. A sociedade moderna (societas) apareceria no horizonte histórico 

como a causa final de um movimento progressivo que englobaria todas as sociedades, 

constituindo-se, portanto, na verdade imanente das sociedades primitivas (universitas). 

Esta concepção teórica tem especial influência sobre as perspectivas que privilegiam 

supostos universais formais da ação (como, por exemplo, a denominada escolha 

racional, ou ação racional para falar em termos weberianos). Desse modo, as categorias 

sociológicas que orbitam em torno dessa concepção (como a noção de indivíduo, poder, 

vontade, economia, política etc.) aparecem como aplicáveis a toda e qualquer sociedade, 

uma vez que as oposições são vistas antes como escala de intensidade do que de 

natureza, essencialidade.  

Uma posição alternativa pode ser apontada como a tendência a privilegiar a 

universitas, considerando esta como a forma “natural” da sociedade – concepção holista 

que revelaria a verdadeira essência do social, ou cultural -, sendo, consequentemente, a 

societas uma decorrência de determinadas singularidades históricas. Trata-se da postura 

que rejeita a visão holista ou individualista na medida em que as entende como 

etnocêntricas, preferindo uma postura que valorize posicionamentos epistemológicos 

imanentes a outras sociedades. De certa forma, as visões evolucionistas da sociedade 

foram responsáveis por influenciar as várias tendências teóricas posteriores (tanto no 

campo antropológico como sociológico), fosse no sentido de reafirmar seus postulados, 

rejeitá-los ou mesmo mediatizá-los, buscando saídas teóricas que buscassem encontrar 

mecanismos institucionais de articulação entre os laços grupais e os laços interpessoais 

(CASTRO, 2011). 

Não obstante as numerosas descobertas do último século, sobretudo 

antropológicas, que desbancaram posições cristalizadas que insistiam em buscar os 

supostos fundamentos essenciais de toda e qualquer cultura, que pressupunham a 

existência de resíduos elementares que ao serem identificados e interpretados revelariam 
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as diferenças entre as formas culturais mais refinadas daquelas consideradas em certa 

medida rudimentares, Clifford Geertz propõe um deslocamento na forma de 

estruturação do próprio pensar sobre a dimensão cultural da experiência humana. Não 

se trataria de perseguir os pressupostos fundacionais das práticas culturais numa 

coletividade ou grupo social, mas, ao contrário, investigar até que ponto essas 

práticas foram historicamente sistematizadas.  

As incursões intelectuais na tentativa de localizar o homem no conjunto de seus 

costumes, embora tenham apresentado variações diversas em termos de orientações e 

metodologias, boa parte delas partiu de uma mesma estratégia: diante de fatores como o 

biológico, o psicológico, o social e o cultural, buscou-se estabelecer relações entre essas 

dimensões da existência do homem de modo que o homem seria “um composto de 

‘níveis’, cada um deles superposto aos inferiores e reforçando os que estão acima dele. 

À medida que se analisa o homem, retira-se camada após camada, sendo cada uma 

dessas camadas completa e irredutível em si mesma, e revelando uma outra espécie de 

camada muito diferente embaixo dela” (GEERTZ, 2012, p. 28). A esta concepção 

Geertz denominou de estatigráfica.  

Essa noção aprisionaria tanto as construções de homem balizadas em 

perspectivas iluministas, como aquelas vinculadas às noções da antropologia clássica. 

Se por um lado, as concepções iluministas buscam constituir uma imagem de homem 

que funcione como um modelo, um arquétipo, de modo que os homens reais não 

passariam de reflexos, distorções ou aproximações, descobertas a partir de uma 

investigação que primasse pela análise das exterioridades da cultura dos homens, com 

vistas ao homem natural; por outro lado, na antropologia clássica essas dimensões da 

existência humana seriam descobertas por meio da decomposição das banalidades da 

cultura – ambas as noções elaborando uma espécie de tipologia que acabaria por tornar 

secundárias as diferenças entre os indivíduos e os grupos de indivíduos. 

Até mesmo abordagens críticas nas ciências humanas incorrem neste equívoco 

ao considerarem, por exemplo, o capitalismo contemporâneo como capaz de produzir 

práticas culturais e homogeneizá-las em toda parte em que se expressa. Ora, não se trata 

de negar a influência dos meios de comunicação, da publicidade e de outras formas de 

veiculação de ideias e comunicação modernos - pertencentes ao modo capitalista de 

desenvolvimento -, que criam necessidades sociais e induzem comportamentos, mas, 
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admitir de forma absoluta tal construção pode significar aceitar o fato de ser o 

capitalismo sistema portador de algum tipo de forma cultural característica, capaz de 

levar aos rincões do planeta suas formas intrínsecas de comportamento humano, como 

que dotado de uma protoforma cultural inalienável. É aqui que as palavras de Zizek 

adquirem sua maior força quando expressam que 

 

Talvez devamos situar aqui um dos principais perigos do capitalismo: 

embora seja global e abranja o mundo inteiro, ele sustenta uma constelação 

ideológica “sem mundo” stricto sensu, privando a maior parte do povo de 

qualquer mapeamento cognitivo significativo. O capitalismo é a primeira 

ordem econômica que destotaliza o significado: ele não é global no nível do 

significado. Não há, afinal, uma “visão capitalista” global, uma “civilização 

capitalista” propriamente dita: a lição fundamental da globalização é 

precisamente que o capitalismo pode se acomodar a todas as civilizações, 

dos cristãos aos hindus e budistas, do Ocidente ao Oriente. A dimensão 

global do capitalismo só pode ser formulada no nível da verdade sem 

significado, como o real do mecanismo de mercado global (ZIZEK, 2012, p. 

60. Grifos do autor). 

 

Geertz alertava que não haveria de ter oposição entre as abordagens teóricas 

mais gerais e aquelas dedicadas à compreensão circunstancial dos acontecimentos, 

constituindo uma falsa oposição entre uma visão sinóptica e uma visão detalhista. 

Entretanto, não se furtou em dizer que é exatamente através do poder de retirar 

proposições gerais a partir de fenômenos particulares que a teoria científica poderia 

retirar sua força. Assim, “se queremos descobrir quanto vale o homem, só poderemos 

descobri-lo naquilo que os homens são: e o que os homens são, acima de todas as outras 

coisas, é variado. É na compreensão dessa variedade – seu alcance, sua natureza, sua 

base e suas implicações – que chegaremos a construir um conceito de natureza humana 

que contenha ao mesmo tempo substância e verdade, mais do que uma sombra 

estatística e menos do que o sonho de um primitivista” (GEERTZ, 2012, p. 37).  

Seria este o caminho para que pudéssemos iluminar as diferenças das sociedades 

e construir um ponto de vista verdadeiramente universal, ou melhor, “multiversal”, 

como defende Eduardo Viveiro de Castro
5
? A proposta de Geertz

6
, em combalidos 

                                                           
5
 CASTRO, 2012, p. 316. 

6
 “Resumindo: temos que descer aos detalhes, além das etiquetas enganadoras, além dos tipos metafísicos, 

além das similaridades vazias, para apreender corretamente o caráter essencial não apenas das várias 

culturas, mas também dos vários tipos de indivíduos dentro de cada cultura, se é que desejamos encontrar 
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tempos pós-modernos, ganha ainda mais força frente à necessidade histórica das atuais 

gerações de recriar espaços de convivência das diferenças que parecem estar sendo 

sufocados pela violência cotidiana de tempos incertos. Sua proposta parece transitar 

numa espécie de zona de sombra, relegada a um incômodo esquecimento sintomático de 

um tempo em pedaços. Precisamos explorar novas possibilidades, encontrar novos 

caminhos.  

Geertz, ao que parece, fugindo dos lugares comuns, afastando-se dos carcomidos 

extremos e da opressão das margens que dominam parte das reflexões sobre o homem e 

a cultura, que sufocam a criatividade e impossibilitam o advir do novo, parece ter 

apontado o rastro do que pode vir a ser a possibilidade da terceira margem do rio, 

aquela mesma percorrida e explorada pelo homem - e pai -, que tudo abandonou, e junto 

a sua canoa e às águas que tinha à sua frente, pôs-se a navegar, buscando livrar-se da 

opressão do mundo e de suas margens, seguindo o curso do rio de Guimarães Rosa
7
.  
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Resumo: O presente trabalho visa socializar reflexões a respeito de nossa própria vivência no 

minicurso "Teatro no Direito - uma experiência de leitura dramatizada a partir de autos 

processuais" junto ao “I Seminário de Pesquisa em Fundamentos do Direito da Universidade 

Federal de Uberlândia”, em dezembro de 2012. Tal prática teve por objeto provocar 

possibilidades de conexão entre o Direito e o Teatro para se pensar em outras ferramentas 

pedagógicas para a formação jurídica, especialmente aquelas relacionadas ao saber sensível. 

Assim, a proposta é tentar relatar fragmentos de memória por meio de alguns depoimentos e 

oferecer algumas reflexões (à luz de Larrosa e Foucault) acerca dos desafios, estranhamentos 

e descobertas que são enfrentados por aqueles que se proponham a desenvolver tais 

experiências e a lidar com a interdisciplinaridade entre as duas áreas em questão.  

Palavras-chave: Relato de experiência. Teatro no Direito. Educação sensível. 

 

Abstract: The following article aims to socialize reflections about our own experience on 

“Teatro no Direito – uma experiência de leitura dramatizada a partir de autos processuais” 

mini course with the “I Seminário de Pesquisa em Fudamentos do Direito da Universidade 

Federal de Uberlândia”, in 2012 december. Such a practice had the goal causing connection 

possibilities between law and theater to think of other pedagogical tools for legal training, 

especially those related to sensitive knowledge. Accordingly, the proposal is to attempt 

recounting fragments of memory per through some testimonials and offer some thoughts (à 

luz de Larrosa e Foucault) about the challenges, estrangements and discoveries that are faced 

by those who intend to develop such experiences and deal with interdisciplinarity between the 

two areas in question. 

Keywords: Experience report. Theatre in Right. Sensitive education. 

 

1. Introdução  

O que nos separa dos animais é que os pensamentos que 

moram na nossa cabeça desandaram a proliferar, 

multiplicaram-se, cresceram. O que teve vantagens 

indiscutíveis porque foi graças aos pensamentos que 

moram na cabeça que o mundo se construiu. A filosofia, a 

                                                           
1
 Alguns trechos deste trabalho foram apresentados no “I Seminário de Pesquisa em Fundamentos do Direito da 

Universidade Federal de Uberlândia” e integrarão os anais do evento com o texto “Teatrando no Direito – um 

relato de Experiência.” Destaca-se o ineditismo dos tópicos “3”, “4” e “5”. 
2
 Mestre em Artes/Teatro pelo PPGArtes do Instituto de Artes da Universidade Federal de Uberlândia, com 

pesquisa financiada pela CAPES. 
3
 Graduanda em Direito (5º Período) pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia-MG. 
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ciência, a tecnologia... Cresceram tanto que chegaram a 

entupir a sabedoria do corpo. O conhecimento vai 

crescendo, sedimentando, camada sobre camada, e chega 

um momento em que nos esquecemos da sabedoria sem 

palavras que mora no corpo. (Rubem Alves) 

 

O presente trabalho constitui um relato de experiências do minicurso Teatro no Direito - 

uma experiência de leitura dramatizada a partir de autos processuais oferecido pelo I 

Seminário de Pesquisa em Fundamentos do Direito da Universidade Federal de Uberlândia 

junto a Faculdade de Direito da referida Instituição, em dezembro de 2012.   

A proposta surgiu em paralelo com a elaboração da dissertação O Caso dos Irmãos 

Naves: processamentos artísticos a partir de um erro jurídico, orientada pelo professor dr. 

Luiz Humberto Martins Arantes junto ao Programa de Pós-Graduação em Artes da 

Universidade Federal de Uberlândia, com o intuito de oportunizar aos alunos uma vivência 

teatral de leitura dramatizada de trechos de documentos jurídicos, fortalecer a aproximação 

entre o Direito e o Teatro e  fomentar reflexões sobre a contribuição de vivências teatrais para 

a formação jurídica (e humana).  

Um dos vieses da pesquisa prática sobre a interseção entre as duas áreas consiste em 

conferir a contribuição do teatro para a formação jurídica, que estimamos ser uma importante 

ferramenta pedagógica. Experimentos desta ordem, de modo esparso, acontecem em diversas 

instituições de ensino jurídico, não só em formato de cursos de extensão, mas principalmente, 

como grupos de estudos no âmbito de cursos de pós-graduação, a exemplo de: a) o projeto de 

pesquisa Direito e Música iniciado em 2001 na Escola de Direito da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG); b) o curso de mestrado em Teorias Jurídicas Contemporâneas da 

Fundação Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) que oferece, 

na linha de pesquisa Sociedade, Direitos Humanos e Arte, as disciplinas Direito e Cinema e 

Direito e Arte e abarca o Grupo de Estudos Direito e Cinema (início 2005); c) o Grupo de 

Pesquisa em Direito e Literatura – intitulado LITERATO – que iniciou em 2006 junto à 

Universidade Federal de Santa Catarina (USFC);  d) o projeto Direito e Literatura junto à 

linha de pesquisa Direito & Literatura da UNISINOS; e) o Grupo de Pesquisas em Direitos 

Culturais da UNIFOR;  f) a linha de pesquisa Direito e Literatura ofertada pelo curso de Pós-

graduação em Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade de Uberlândia (UFU) 

no segundo semestre de 2012.   

No que se refere a graduações, destaca-se a Escola de Direito da Faculdade Armando 

Álvares Penteado (FAAP) de São Paulo que apresenta, desde 2004, na sua grade curricular, as 

disciplinas “Teatro – Arte e Expressão I”, “Teatro – Arte e Expressão II” e “Criatividade”, em 

caráter obrigatório.  

Outro importante trabalho que teve início em meados de 2000, é o  Projeto Teatro na 

Justiça, idealizado por Sílvia Monte, no âmbito da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro-

RJ. De leituras dramatizadas de textos teatrais com temática jurídica interpretadas, na sua 

maior parte, por atores-magistrados o projeto se desdobrou na criação do Centro Cultural 

EMERJ, com variadas vertentes sobre direito, arte e cultura.  

Assim, a ideia de comunicar ao II Encontro Internacional de Direitos Culturais da 

UNIFOR esse relato de experiência, é agregar aos escritos já existentes, mais uma vivência de 

pedagogias teatrais, na tentativa de que isso possa ajudar a mapear iniciativas que vêm 

ocorrendo nas últimas décadas no ensino jurídico brasileiro. 

O presente trabalho, para além de um relato pretende constituir uma síntese inicial de 

algumas reflexões a respeito dessa experiência de pesquisa que, do âmbito particular tem 
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ganhado outras parcerias, o que enriquece e incentiva a continuidade da jornada. Trata-se, 

portanto, de um exercício de revisitar as lembranças na oportunidade de revisar os próprios 

olhares e as mudanças desses olhares.  

 

2. De onde surgiu a ideia da leitura dramatizada? 

Em seu texto Experiência e Paixão, Jorge Larrosa nos ensina que “experiência é o que 

nos passa, ou que nos acontece, ou o que nos toca.” (LARROSA, 2004, p. 154) e ao nos 

passar, nos forma e nos transforma. O autor, para tratar da paixão no sentido de 

responsabilidade em relação com o outro e como experiência de amor, trabalha com o 

conceito de “sujeito da experiência”. Para ele, o sujeito da experiência é uma superfície da 

sensibilidade na qual aquilo que passa afeta de algum modo, produz afetos, inscreve marcas, 

deixa vestígios e efeitos.  

Existem as experiências que são dadas pelo simples fato de ‘assistir algo’. Essas 

tornam-se um modo de fazer que desperta para novas criações. O que vemos, lemos, ouvimos 

e assistimos nos inspira. Um pouquinho de tudo aquilo que nos toca fica latente em nós e,  em 

algum momento e circunstância, vem à tona.  

Na condição de “sujeitos da experiência” - no sentido larrosiano-, tomar conhecimento 

do trabalho de vanguarda da Escola de Direito da Faculdade Armando Álvares Penteado 

(FAAP) de São Paulo e da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro (EMERJ) em parceria 

com o Projeto Teatro na Justiça da junto
4
, foi uma experiência transformadora, uma 

experiência a ser espelhada, uma chave para seguir caminho, uma mola propulsora para tentar 

colocar em prática, uma pesquisa teórica já iniciada.  

Assim, foi inspirado nesses dois trabalhos (ou foi pela ‘imitação’ desses dois trabalhos) 

que surgiram, tal qual mestre e aprendiz, as ideias da Oficina Teatrando no Direito junto ao 

Curso de Direito do Centro Universitário de Patos de Minas-MG (2010)  e o minicurso a 

Teatro no Direito - uma experiência de leitura dramatizada a partir de autos processuais 

junto à Faculdade de Direito “Professor Jacy de Assis” da Universidade Federal de 

Uberlândia. 

Surgiram as ideias, mas precisava de outros sujeitos para a troca de experiências, 

precisava de um lugar que a recebesse e estivesse disposto a ser um outro “sujeito de 

experiência”, vez que sabemos, as Escolas de Direito ainda são muito conservadores e ainda 

são poucas a que se propõem a trabalhar com uma pedagogia teatral.  

No primeiro caso, Teatrando no Direito, a proposta foi apresentada para os professores 

Leonardo Caixeta dos Santos e Abelardo Medeiros Mota (naquela época diretor e 

coordenador do Núcleo de Prática Jurídica do Curso de Direito do UNIPAM, 

respectivamente). Eles não só aprovaram a ideia, como colaboraram para um melhor arranjo 

do projeto, observando as especificidades daquela Escola, naquele contexto. Ambos 

apresentaram algumas dificuldades dos alunos durante o percurso acadêmico e a mais 

recorrente, era a timidez durante as audiências, apresentação de trabalhos em sala de aula e, 

principalmente, no momento da defesa de trabalho de conclusão de curso. A partir de tudo 

isso, o professor-diretor Leonardo Caixeta anunciou o trabalho dentro das salas de aula. Ele 

foi de ‘sala em sala’ apresentar a ideia e incentivá-los para participarem.  

                                                           
4
 Em 2005, quando da elaboração do trabalho final de curso intitulado Teatralização do Tribunal do Júri – Palco 

e Plateia: Diálogo entre o Direito e o Teatro, tomamos foi possível contactar Cláudia Hamra (diretora do Teatro 

da FAAP, naquela época) e José Henrique (parceiro-idealizador do Teatro na Justiça – EMERJ). 
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No segundo caso, Teatro no Direito - uma experiência de leitura dramatizada a partir de 

autos processuais, a proposta foi avaliada pela comissão organizadora do I Seminário de 

Pesquisa em Fundamentos do Direito da Universidade Federal de Uberlândia e, minutos 

antes de iniciar as atividades teatrais, o professor dr. Alexandre Garrido da Silva percorria os 

corredores incentivando os alunos a participarem5, a exemplo da aluna Jaqueline Sousa que 

apresentara, naquele momento, uma comunicação sobre O Caso dos Irmãos Naves. 

De certo modo, os referidos professores representaram o que Larrosa chama de 

“território de passagem”, “lugar de chegada”, “espaço do acontecer”.  Simbólica a 

receptividade e a atitude de Leonardo Caixeta e Alexandre Garrido da Sival: ambos 

demonstraram aos alunos que já estava experimentando aquela ideia, sinalizando a sua 

materialização. Estavam expondo e se expondo como sujeitos daquela experiência.  

Ensina Larrosa (2004, p. 161) que “o sujeito da experiência é um sujeito ex-posto”. Para 

o autor, o importante não é a nossa maneira de pôr-nos, ou opor-nos, ou impormos, tampouco 

propor-nos, mas a exposição, “nossa maneira de ex-por-nos, com tudo o que isso tem de 

vulnerabilidade e de risco.” (LARROSA, 2004, p. 161). Para ele, o sujeito que não se expõe é 

incapaz de ter experimentado algo, muito embora tenha agido com imposição, oposição, ou 

proposição. O que vale é a exposição, é a capacidade de se assumir como sujeito de algo. Nos 

dizeres de Larrosa (2004, p. 161)  “é incapaz de experiência aquele a quem nada lhe passa, a 

quem nada lhe acontece, a quem nada lhe sucede, a quem nada lhe toca, nada lhe chega, nada 

lhe afeta.” 

E assim, experimentando, expondo as ideias e agregando ‘coro’ a essa voz, iniciou a 

primeira experiência do Teatrando no Direito cujo relato de experiência foi socializado para a 

comunidade jurídica da Universidade Federal de Uberlândia, no ensejo do aludido evento, ao 

mesmo tempo em que o seu desdobramento também aconteceu: o minicurso Teatro no 

Direito - uma experiência de leitura dramatizada a partir de autos processuais. 

 

3. Uma vivência, vários olhares, um depoimento. 

A ideia inicial era trabalhar em três módulos perfazendo uma carga horária de vinte 

horas/aula para que os alunos pudessem trabalhar com diversos materiais sobre o assunto 

(recortes de jornais da época; peças processuais; documentos; fotografias) e, a partir das suas 

escolhas, apresentassem ao público um exercício de criação artística (ainda que em processo 

de construção). Pelo tempo exíguo - três horas/aula disponíveis num só encontro – o material 

disponibilizado para os alunos foi o texto teatral Memórias de Alamy (inacabado e de autoria 

da ministrante da oficina), com o intuito de os alunos discutirem, criarem um final para o 

drama. 

 

No entanto, os alunos se envolveram, produziram, discutiram, somaram e atravessaram 

o desconhecido. Apresentaram um exercício em construção que revelou o que Larrosa (2010, 

p. 163) denomina de “reflexão do sujeito sobre si mesmo como sujeito agente, valendo-se de 

uma teoria das condições da possibilidade da ação, mas com base numa lógica da paixão.”  

                                                           
5
 Não só deste minicurso mas de outros que aconteceriam no mesmo momento. 
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Os lidadores jurídicos
6
, quer consciente ou inconscientemente, buscam na preparação 

do próprio corpo e voz a sua ferramenta de trabalho. E essa consciência quando despertada, 

propicia não menos que autoconhecimento, aspecto fundamental para qualquer saber-fazer.  

As vozes dos participantes sinalizam apontam as dificuldades, os novos despertares 

demonstrando que a riqueza da experiência como crescimento: 

Fiquei surpresa, no inicio timída, mas com os exercícios corporais, vocal e de 

sentido, percebi que todos são iguais, então, nos tornamos mais próximos, e não nós 

falamos muito, parecia que nos conhecimos (sic) a muito tempo. Foi ótimo aprende 

(sic) a me portar em alguns momentos e fiquei mais relaxada. (Anônimo. Enviado 

por email em 22/12/2012). 

As reflexões larrosianas sintonizam com o texto A Educação (do) Sensível e o 

Mundo Contemporâneo, escrito por João Francisco Duarte Júnior (2010), para quem estamos 

vivendo numa crise de conhecimento onde impera uma educação intelectual em detrimento do 

saber concreto. Nos seus dizeres, o “mundo moderno (historicamente estabelecido a partir do 

século XV) primou pela valorização do conhecimento intelectivo, abstrato e científico, em 

detrimento do saber sensível, estésico, particular e individualizado.” (DUARTE JÚNIOR, 

2010, p.25) 

Segundo Duarte Júnior (2010), estamos descuidando do nosso corpo e ignorando o 

desenvolvimento dos sentidos básicos (audição, visão, olfato, paladar, tato). A racionalização  

arquitetônica e o agitado ritmo da vida tem afastado as conversas informais e gerado diálogos 

profissionais distantes, impessoais, muitas vezes eletrônicos. E as pessoas não tem dedicado 

tempo para ouvir, falar e trocar sensibilidades. Nos seus dizeres, “o intelecto avantajado 

enfarta o coração apequenado” (DUARTE JÚNIOR, 2010, p.26) 

Esta passagem nos convida ao depoimento da aluna Jaqueline Sousa (2013) sobre a 

recordação dos sentidos: 

 

D-E-S-C-O-N-S-T-R-U-Ç-Ã-O! Tirem os sapatos, relaxem os braços, movimente o 

corpo, deixe-o fluir naturalmente. Assim iniciou uma das mais nobres experiências 

que tive no curso de Direito. Experiência, palavra misteriosa, muito utilizada no 

mundo moderno, pouco compreendida. É para Larrosa “o que nos passa, ou o que 

nos acontece, ou o que nos toca”. É o nosso mundo. Tantas coisas e experiências 

raras. Encontro o melhor sentido para traduzir a oficina: transformação! No início, 

estávamos apreensivos, sérios, tímidos. O curso de Direito nos deixa de certa forma, 

moldados, enrijecidos, o que será discutido mais adiante. O primeiro contato com as 

artes permitiu um conhecimento profundo do outro, uma forte ligação com os 

envolvidos, sensibilidade humana. Não esperava num primeiro momento ficar 

descalça, me despir de todos aqueles padrões que em mim estavam incrustrados. 

“Arte e Direito, será que combina?”. Esta indagação não foi apenas minha, mas 

certamente ocorreu com os demais colegas. Inocentemente, mal sabia eu que o 

Teatro, tal qual o Direito, tem poder transformador. “[...] Cada qual a sua forma, lida 

com o conflito humano, comunica-se com a sociedade e tenta o aperfeiçoamento 

para sua transformação.” Aos poucos o corpo foi se libertando de moldes e um novo 

espaço para aprendizado foi aberto. A comunicação com o outro, a colocação da voz 

ocorreu sem necessidade de nenhum curso de oratória, bastou apenas a nossa 

espontaneidade. Aliás, espontaneidade essa que me parece cada vez mais rechaçada 

pelo Direito. O que se ensina, na maioria destes cursos intensivos de oratória é como 

portar-se durante determinada explanação. O dinamismo, a comunicação 

                                                           
6
 Termo inspirado na fala do professor Dr. Luiz Gonzaga Silva Adolfo que coordenou o grupo Direito, Arte e 

Cultura junto ao I Encontro Internacional de Direitos Culturais – UNIFOR (2012) e, no ensejo, disse que 

prefere falar em “lidadores do direito” em vez de “operadores do direito”, pois, segundo ele, os profissionais 

jurídicos não podem operar, mas construir. 
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descontraída, a essência do “eu” parece não ser bem vinda, vez que a imagem deve 

estar sempre impecável, dentro dos padrões. A leitura dramatizada trazida no 

minicurso foi fundamental, pois, possibilitou que nos colocássemos no lugar, ora do 

réu, ora do advogado, ora dos familiares das vítimas, ora das impotentes autoridades. 

Essa inversão de papéis possibilitou grande sensibilização, vez que nos colocamos 

no lugar daqueles que cotidianamente, não pensamos duas vezes antes de proferir os 

mais perversos julgamentos. Observei então, a possibilidade que o Teatro nos 

oferece de trabalhar a tolerância, do colocar-se no lugar do outro como ponto de 

partida para futuras conclusões. Na literatura, em 1962 Clarice Lispector percebera 

que esta poderia ser um instrumento de indignação, de humanização. Em seu conto, 

Crônica sobre a morte de Mineirinho, escreveu: “Mas há alguma coisa que, se me 

faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um alívio de segurança, no terceiro me 

deixa alerta, no quarto desassossegada, o quinto e o sexto me cobrem de vergonha, o 

sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror, no nono e no décimo 

minha boca está trêmula, no décimo primeiro digo em espanto o nome de Deus, no 

décimo segundo chamo meu irmão. O décimo terceiro tiro me assassina — porque 

eu sou o outro. Porque eu quero ser o outro.” Em sua exposição, ao retratar o 

assassinato de um foragido do manicômio judicial por 13 tiros de metralhadora 

disferidos pela polícia, Clarice coloca-se no lugar do outro e faz uso da literatura 

para expor indignação e promover a sensibilidade. Retornando à oficina, o Caso 

escolhido para o trabalho, também teve grande influência nos resultados. Por se 

tratar do tido maior erro judiciário brasileiro, o caso traz em seu bojo certa 

peculiaridade. Impossível ficarmos alheios diante dos fatos, das torturas, dos 

excessos cometidos. Em contrapartida, só foi possível essa sensação porque 

vivenciamos, fomos “tocados”, tivemos experiência. (SOUSA, 2013) 

O impacto causado por alguma experiência; as emoções criativas; os afetos e 

sensibilidades escondidos e a memória como potencial criativo, tudo isso se revela nesse 

depoimento e nos remete, mais uma vez,  aos ensinamentos de Duarte Júnior (2010, p.31), 

para quem “A educação precisa ser suficientemente sensível para perceber os apelos que 

partem daqueles a ela submetidos, mais precisamente de seu corpo, com suas expressões de 

alegria e desejo, de dor e tristeza, de prazer e desconforto.”  

 

4. Os Corpos Dóceis de Foucault e a proposta de Desconstrução pelo 

Teatro. 

Há, na academia, um grande distanciamento do ideal de ensino, onde professor e aluno 

estariam próximos, de forma a facilitar o diálogo. Nota-se, em determinados casos, que o 

professor não apenas deixa de ensinar de forma didática o conteúdo, mas se expressa como se 

estivesse falando ao público, proferindo palestra. Existe um egocentrismo que por vezes se 

confunde com arrogância. Muito se ensina sobre instrumentalidades, formalidades, 

procedimentos e individualismo. Nada se sabe sobre a realidade social enfrentada pela 

maioria dos brasileiros. Em meio a tal problema, surge como resultado alunos “formados” 

sem captar o essencial no curso que seria talvez, a capacidade de aproximar, de entender e 

comunicar com outro para a resolução do conflito. Não há a pretensão de transformar o 

espaço em que se vive, inspirar mentes novas a fazer o melhor em prol do outro, mas 

transformar-se a si mesmo, tornando-se um “profissional de sucesso”, especialista em 

coisificar pessoas. 

Nesse contexto, no século XVIII, Foucault já alertava para a inovação política de 

dominação: A disciplina do corpo, anatomia do poder. Não se tratava de uma dominação 

repentina, mas de uma pluralidade de segmentos que disseminavam essa dominação, 
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refletidos nos colégios, fábricas, hospitais, manicômios. Por tal poder não ter um locus 

definitivo, estando em todos os lugares, convencionou denominar microfísica do poder. 

A disciplina dos corpos exige um espaço específico, resguardado e cercado como, por 

exemplo, o internato. Em seguida, deve-se respeitar o princípio de que cada um tem o seu 

espaço demarcando a sua cama, o seu banheiro, o seu local de refeição, evitando a criação de 

grupos, a comunicação. Os locais de uso comum, como o banho de sol são bem arquitetados 

de forma a manter o controle e vigia sobre os internos.  

No que diz respeito ao movimento, há o cerceamento da liberdade do corpo, vez que há 

o condicionamento ao tempo e cada gesto deve ser articulado em direções, sentidos e 

quantidades previamente ordenados. Destaque para a exigência de se fazer cada vez mais 

exercícios ordenados, em menos tempo. A submissão do corpo ao tempo é uma forma 

eficiente de domínio. Trata-se de subtrair do instante mais forças úteis. Contra a estagnação, 

surgem os chamados níveis com a finalidade de dar continuidade à dominação ainda que o 

indivíduo já se encontre em estágio avançado. O poder disciplinar tem, então, como objetivo 

fabricar indivíduos obedientes.  

A disciplina é uma técnica de poder que implica uma vigilância perpétua e constante 

dos indivíduos. Não basta olhá-los às vezes ou ver se o que fizeram é conforme a 

regra. É preciso vigiá-los durante todo o tempo da atividade de submetê-los a uma 

perpétua pirâmide de olhares. É assim que no exército aparecem sistemas de graus 

que vão, sem interrupção, do general chefe até o ínfimo soldado, como também os 

sistemas de inspeção, revistas, paradas, desfiles, etc., que permitem que cada 

indivíduo seja observado permanentemente (FOUCAULT, 2010, p. 106). 

 

5. Em que se assemelha o método de ensino do Direito e os corpos dóceis de 

Foucault? 

A educação do sensível, já ensinou Duarte Júnior (2010, p.30), “configura um vasto 

território do qual, sem dúvida, a arte-educação deve fazer parte, como uma de suas 

componentes.” No que se refere à experiência do Teatro no Direito, o depoimento abaixo da 

aluna Jaqueline Sousa dispensa comentários e abre espaços para profundas reflexões: 

De fato, é possível estabelecer um paralelo no que tange à formalidade pregada, 

repreensão ao aluno não vestido “adequadamente”, estágio supervisionado que nada 

mais é do que a vigia para que o aluno não cometa erros.  Além disso, a escassez de 

mesas redondas, círculos de convivência, dentre inúmeras deficiências reforçam o 

adestramento dos corpos de forma singular, que futuramente vão se reproduzindo 

em larga escala e se espalhando pelo corpo social. 

Nesse contexto, a importância das artes, especialmente o Teatro, se revela na medida 

em que desorganiza tais modelos, formas e desperta no ser o que há de mais belo e 

íntimo. A proposta da oficina Teatro no Direito, em que se trabalhava em grupo, 

permitia o toque nas mãos do outro, o olhar, o trabalho em equipe, além da 

certificação de que cada um tem uma potencialidade a ser despertada, desenvolvida. 

Perceba que enquanto a disciplina dos corpos dóceis receia a aproximação das 

pessoas, o Teatro favorece o encontro. Enquanto a disciplina quer o corpo 

engessado, enfileirado, o Teatro requer a liberdade do corpo, o movimento, o despir 

de valores apregoados, os pés descalços, a simplicidade da vida. Por se tratar da 

forma mais sensata de ver o mundo, de amenizar as turbulências, o Teatro parece ser 

o produto final de uma junção de métodos de como melhorar a proximidade entre 

ensino e aprendizagem, envolvendo sensibilização, tornando “operadores” em 

humanos. 
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A Oficina representou para mim um divisor de águas, um emaranhado de questões 

reflexivas, nunca conclusivas porque não pretende esgotar nenhuma matéria, apenas 

nos faz pensar, nos faz ser melhores. Torno a me banhar no rio Heraclidiano, sem 

ser a mesma. De fato, houve experiência, não pela quantidade de informações 

adquiridas, mas pela absorção e vivência delas. (SOUSA, 2013) 

 

6. Reflexões finais 

 

Para além do conhecimento racional é importante o permitir-se ‘experimentar’ os 

sentidos. E o próprio corpo do lidador jurídico, muitas vezes fica esquecido, adormecido nas 

vestes ‘formais’ e não se desperta para o fato de que é o corpo é o próprio instrumento de 

trabalho. A partir da vivência, do encontro com vários outros sujeitos que o lidador jurídico 

contribui para a escrita de uma história jurídica. O Direito, assim como o Teatro, são artes da 

comunicação. São fazeres que interpretam as várias mudanças da sociedade. Tanto o Direito, 

quanto o Teatro, escrevem histórias da humanidade e as interpretam, tanto por meio da 

escrita, quanto por meio da voz. 

Para muitos, o ensino do teatro nas escolas de Direito não passa de um ideal, pois a 

realidade jurídica ainda não oferece um ‘território’ para a passagem dessa experiência. No 

entanto, há iniciativas fora das instituições demonstrando que o abismo entre o povo e a 

realidade jurídica pode (e deve) ser encurtado por meio de atividades artísticas, a exemplo do 

projeto Direito no Cárcere, idealizado pela pesquisadora Carmela Grüne
7
, que não só dá voz 

a uma parcela de indivíduos que estão presos, como num âmbito macro, aponta que o Poder 

Judiciário precisa ‘soltar a gravata’
8
 e encarar de frente as mazelas do país. E para a tomada 

dessa atitude de desfazer o nó da gravata, de um formalismo exacerbado, talvez seja 

interessante pensarmos, à luz de Foucault, como estão sendo FORMAdos os corpos jurídicos? 

É possível fazer um paralelo das práticas pedagógicas nas escolas de Direito do Brasil com os 

corpos dóceis de Foucault? 
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RESUMO 

O artigo acadêmico tem como principal finalidade analisar a relevância da efetivação dos 

direitos à cultura e à educação para formação de cidadãos conscientes de seus direitos e 

deveres no âmbito do Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, considera-se que 

educação e cultura são direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal de 1988, 

que devem ser efetivados, e precipuamente àqueles que estão em processo de formação de sua 

personalidade: crianças, adolescentes e jovens. Para realização do trabalho a metodologia 

utilizada foi bibliográfica e legislativa, com foco na literatura acerca do tema, legislação 

nacional e internacional, bem como foi pura, qualitativa, explicativa e exploratória com fins 

de ampliação do conhecimento e melhor compreensão da problemática apresentada no âmbito 

do ordenamento jurídico brasileiro e supraconstitucional. As garantias da educação e da 

formação cultural desde a infância constituem-se como deveres do Estado, da sociedade e da 

família, nos termos do artigo 227 da Constituição brasileira de 1988. Neste diapasão, a 

proposta do estudo apresentado é discutir no ambiente acadêmico a importância da educação e 

da cultura para o desenvolvimento das potencialidades de crianças, adolescentes e jovens. 

Pondera-se que as formações educacional e cultural são fundamentais para a construção de 

sociedades mais tolerantes e igualitárias, bem como de indivíduos conscientes de suas 

responsabilidades no âmbito familiar e comunitário. Por fim, evidencia-se a necessidade do 

controle social para que os gestores realizem as políticas públicas de acesso aos direitos 

sociais em questão, para a população infantil e jovem. 

Palavras-chave: Direito à Educação. Direitos Culturais. Infância e Juventude. 

Constitucionalismo brasileiro.   

ABSTRACT 

The article aims to analyze the relevance of the realization of rights to culture and education 

for the training of citizens aware of their rights and duties under the democratic rule of law. 

Accordingly, it is considered that education and culture are fundamental rights guaranteed by 

the Constitution of 1988, which have to be carried to those who are in the process of 

formation of his personality: children, adolescents and youth. To carry out the work 

methodology used was literature, with a focus in the literature on the subject, national and 

international legislation and it was pure, qualitative, explanatory and exploratory purposes of 

expanding the knowledge and understanding of the issues presented in the context of the legal 
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Brazilian and supraconstitutional. The guarantees of education and cultural training from 

childhood are as duties of the state, society and the family, in accordance with Article 227 of 

the Constitution of 1988. In this vein, the study proposal is presented in academia discuss the 

importance of education and culture to developing the potential of children and young people. 

They argue that the educational and cultural formations are key to building more tolerant and 

egalitarian societies as well as individuals aware of their responsibilities within the family and 

community. Finally, highlights the need for social control that managers undertake public 

policy of access to social rights in question, for the young child population. 

Key-words: Right to Education. Cultural Rights. Childhood and Youth. Brazilian 

constitutionalism.  

INTRODUÇÃO 

O ordenamento jurídico brasileiro, especificamente o artigo 227 da Constituição 

Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e Adolescente de 1990, em seu artigo 4º, asseguram 

os direitos fundamentais e pugnam pela prioridade absoluta e melhor interesse das crianças e 

adolescentes
1
. Nesse sentido, o estudo que ora se apresenta pretende analisar a importância 

dos direitos culturais e educacionais, bem como de sua efetivação, para a formação pessoal e 

cidadã do seguimento infantil e juvenil da sociedade.  

No que é pertinente à metodologia do trabalho utilizou-se da pesquisa bibliográfica, 

por meio da análise e leitura de obras que tratam do tema de forma direta ou indireta. Trata-se, 

também, de pesquisa, quanto à utilização dos resultados, pura, e, quanto à abordagem, 

qualitativa, na medida em que busca a ampliação dos conhecimentos e melhor compreensão 

do problema apresentado. Caracteriza-se a pesquisa, ainda, quanto à finalidade, como 

descritiva, explicativa e exploratória, pois, objetiva-se descrever a situação no âmbito local 

e externo, relativos à efetivação dos direitos à educação e à cultura para crianças e jovens 

(BASTOS, 2008).  

O estudo acerca do tema justifica-se pela importância da cultura e educação no 

desenvolvimento da personalidade, bem como para a formação de cidadãos conscientes de 

suas obrigações e direitos diante da família, da sociedade e do Estado. O escopo, por fim, é a 

introdução do tema em análise no contexto acadêmico e social, e, portanto, a reflexão quanto 

a prioridade das políticas públicas voltadas às crianças e adolescentes, no âmbito da educação 

e da cultura. Os direitos culturais, bem como o direito à educação encontram-se 

intrinsecamente interligados, na medida em que por intermédio da educação, tem-se a 

transmissão de saberes que forma a ideia de sociedade, bem como de história de cada povo 

em particular.  

 Neste viés, observa-se que dentre os direitos fundamentais, protegidos 

constitucionalmente, encontra-se o direito à cultura. Incumbe não só ao Estado, mas também, 

à sociedade e à família garantir o acesso de crianças e adolescentes às políticas culturais, 

precipuamente por meio do controle social. A entidade familiar deve ser uma das 

fomentadoras dos direitos culturais e da educação, pois é instituição de caráter instrumental. 

                                                 
1“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 

à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”  

“Art. 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.” 



 

ISSN-e: 2316-9982 

Portanto, a família tem a função precípua de proporcionar e garantir os direitos dos indivíduos 

que dela façam parte. 

 Por intermédio da efetivação do direito à educação de qualidade, bem como pela 

formação cultural, desde a infância, acompanhando toda a puberdade e juventude, ter-se-á, a 

formação de pessoas conscientes de seu papel na sociedade e de seus direitos e deveres no 

âmbito do Estado Democrático de Direito. Como argumentava Alexis de Tocqueville (2000), 

no século XIX, para que haja preservação da liberdade nas democracias, é necessária a 

participação ativa do povo, que este tenha consciência da relevância do exercício da 

cidadania. 

 Diante disso, no primeiro tópico do trabalho, analisou-se o direito à educação e à 

cultura na esfera internacional, verificou-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948 (DUDH), o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) e 

demais documentos pertinentes à temática em análise. No segundo tópico, dissertou-se acerca 

da cultura e educação no ordenamento jurídico brasileiro. E em sequência, concentrou-se na 

análise da formação cultura por intermédio da educação. Por fim, ponderou-se que os direitos 

sociais de educação e cultura necessitam de garantia por meio da inclusão nas leis 

orçamentárias, sobretudo, para infância e juventude, haja vista serem os futuros cidadãos, do 

Estado brasileiro e do mundo. 

1 Os direitos à cultura e à educação na esfera supraconstitucional 

No âmbito internacional, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 

dispõe em seus artigos XXII e XXVII, que toda pessoa tem direito ao livre exercício e à 

realização, entre outros direitos (econômicos e sociais), dos direitos culturais, considerados 

indispensáveis à preservação de sua dignidade
2
. Desta forma, constata-se que o direito 

constitucional à educação tem como referência a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, no artigo XXVI, e, portanto, encontra respaldo na doutrina e legislação 

internacional, que tem como escopo o desenvolvimento humano, que se relaciona com a 

efetivação dos direitos sociais (POMPEU, 2005). 

O Pacto de San José da Costa Rica proclama a defesa dos direitos culturais, afirmando 

que os Estados, que fazem parte do acordo, comprometeram-se a buscar a efetividade das 

normas que tratam sobre educação, ciência e cultura, incluindo-se as normas de cunho 

econômico e social
3
. No mesmo sentido, a Declaração Universal dos Direitos das Crianças de 

1959 trata sobre o tema, pois propõe a formação educacional como promotora da cultura
4
. 

                                                 
2 “Artigo XXII. Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização, pelo 

esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos 

direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua 

personalidade.” 

“Artigo XXVII. 1. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as 

artes e de participar do processo científico e de seus benefícios. 2. Toda pessoa tem direito à proteção dos 

interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja 

autor.”  

3Artigo 26 - Desenvolvimento progressivo. Os Estados-partes comprometem-se a adotar as providências, tanto 

no âmbito interno, como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de 

conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e 

sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo 

Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros meios 

apropriados. 

4“Princípio VII. A criança tem direito a receber educação escolar, a qual será gratuita e obrigatória, ao menos 

nas etapas elementares. Dar-se-á à criança uma educação que favoreça sua cultura geral e lhe permita - em 
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Nesse mesmo viés, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(PIDESC), adotado pela Assembleia Geral da ONU no ano de 1966, afirma no artigo 15º que 

os Estados pactuantes reconhecem que todos os indivíduos tem a garantia de participar livre e 

ativamente da vida cultural, bem como tem direito à preservação de seus interesses morais e 

materiais vinculados à produção científica, literária ou artística.  

No que é pertinente à educação, o artigo 13º do PIDESC obriga os países signatários 

do pacto ao reconhecimento de que todas as pessoas têm direito à educação, por 

consequência, observa-se o escopo principal do pleno desenvolvimento da personalidade 

humana. Reforça-se, no pacto, a necessidade de uma educação fundamentada na dignidade 

humana e na importância do respeito aos Direitos Fundamentais. Dessa maneira, compreende-

se que o papel da educação é preparar a pessoa para que, também, se torne útil à coletividade, 

e contribua para a formação de uma sociedade livre, justa e solidária.  

Neste diapasão, no que concerne às crianças, a Declaração dos Direitos das Crianças 

de 20 de novembro de 1959 dispõe que toda a criança tem o direito de receber educação, que 

seja capaz de promover, por consequência sua cultura geral e a capacite para o 

desenvolvimento de suas potencialidades, para que tenha capacidade de exercer sua 

racionalidade crítica e torne-se uma pessoa responsável civil e moralmente, consciente de seu 

papel na sua família, comunidade, sociedade, país e mundo. 

Neste contexto, observa-se que Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), elaborou a Declaração sobre as Responsabilidades das 

Gerações Presentes em relação às Gerações futuras. No contexto da presente declaração, ficou 

ressaltado no artigo 10, que a educação é instrumento, de suma importância, para o 

desenvolvimento da sociedade e dos indivíduos, e, portanto, deve ser utilizada como meio 

para se alcançar a paz, a justiça, a tolerância e a igualdade. No que se refere à cultura, o artigo 

7 afirma ser dever das gerações atuais a preservação do patrimônio cultural e seu repasse às 

gerações futuras. Cumpre lembrar a fala de Martín Almada no sentido de reverberar por uma 

educação crítica, aquela capaz de formar cidadãos transformadores de sua realidade, e não 

mecânica e imposta, como ocorria no século XX, no Paraguai, bem como na América Latina. 

La clase se convierte así en una masa ignorante mientras que el profesor es un ser 

que lo sabe todo y a quién nadie puede discutir nada. Aquí el mundo real permanece 

oculto y una simple conducta asistencialista atiende precariamente a un sector de la 

población, pero, creando un sujeto ajeno a la ciudadanía; en realidad está 

cumpliendo la función de guardián del modelo represivo vigente. (ALMADA, 2013, 

p. 305) 

A Declaração e Plano de Ação Integrado sobre a Educação de Paz, os Direitos 

Humanos e a Democracia é outro documento da UNESCO que coloca como objetivo da 

educação incutir nas pessoas a capacidade de reconhecimento de valores e da diversidade dos 

indivíduos, de gêneros e culturas. A educação, segundo a UNESCO é, desta forma, um 

instrumento para que as pessoas desenvolvam a capacidade de interação social. Diante da 

multiculturalidade global, os cidadãos, devem estar preparados para praticar a tolerância. 

Segundo o disposto no documento, o escopo da educação é a promoção do desenvolvimento 

da personalidade individual convergindo para o fortalecimento de uma cultura de paz, na qual 

prepondere a solidariedade entre as pessoas e as coletividades. Repete-se a ideia de que a “[...] 

construção de nações passa pelo conhecimento e discernimento sobre fatos, ideias e valores 

sobre a decisão do que pode ser considerada essência da condição humana [...]” (POMPE, 

2013, p. 24). 

                                                                                                                                                         
condições de igualdade de  oportunidades - desenvolver suas aptidões e sua individualidade, seu senso de  

responsabilidade social e moral. Chegando a ser um membro útil à sociedade.” 
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2 Cultura e Educação no ordenamento jurídico brasileiro  

No que é pertinente ao direito à educação, José Afonso da Silva (2009) explica que o 

artigo 205 combinado com o artigo 6º, ambos da Constituição brasileira de 1988, dispõem a 

educação como direito fundamental do indivíduo. Por conseguinte, o autor expõe que a 

educação é direito universal, constituindo-se como dever tanto do Estado como da família, 

“[...] todos têm o direito à educação e o Estado tem o dever de prestá-la, assim como a 

família.” (DA SILVA, 2009, p. 312) (grifou-se).  

Nesse diapasão, observa-se que, a educação, prevista na Constituição brasileira de 

1988 é direito de todos, constituindo-se como dever do Estado, da sociedade e da entidade 

familiar. Desta forma, pondera-se que diante da existência da pessoa que tem o direito à 

educação, existe a obrigação estatal de efetivação do direito. Para o indivíduo há o direito e 

para o Estado o dever de garanti-lo (POMPEU, 2005).  

Em que pese o múnus estatal, compreende-se que a obrigação de educar é conjunta, do 

Estado, da sociedade e da família. Nos termos da Constituição Federal 1998, o artigo 205 

afirma que educação compreende-se como dever de todos, inclusive da coletividade, devendo 

ser por ela incentivada, bem como fiscalizada e cobrada das autoridades que forem 

responsáveis pela promoção da educação.  

Por conseguinte, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) coloca a educação 

como processo abrangente, não se restringindo às escolas ou instituições de ensino médio, 

técnico-profissionalizante e superior. O artigo 1º da LDB aduz que a educação apresenta-se 

nos processos formativos que acompanham toda a vida do indivíduo, desde a convivência 

familiar, no trabalho, em movimentos sociais, nas organizações sociais e também nas 

manifestações culturais. Nesse viés, a educação cultural também tem relevância e deve ser 

promovida. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seus artigos 1º, 26, 36 e 43, 

apresenta a importância da formação cultural, no ensino fundamental, médio e superior. 

Observa-se que Paulo Freire, na década de sessenta, propugnava a necessidade do indivíduo 

se inserir em sua realidade para tomada de decisões e mudança social.  

A partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar com ela e de 

estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, vai ele dinamizando o seu 

mundo. Vai dominando a realidade. Vai humanizando-a. Vai acrescentando a ela 

algo de que ele mesmo é o fazedor. Vai temporalizando os espaços geográficos. Faz 

cultura. E é ainda o jogo destas relações do homem, desafiado e respondendo ao 

desafio, alterando, criando, que não permite a imobilidade, a não ser em termos de 

relativa preponderância, nem das sociedades nem das culturas. E, na medida em que 

cria, recria e decide, vão se conformando as épocas históricas. É também criando, 

recriando e decidindo que o homem deve participar destas épocas (FREIRE, 1987, 

p. 43).   

 A cultura tratada antropologicamente é tudo o que o homem modifica. 

Sociologicamente são os costumes, as normatividades morais, referentes a determinadas 

comunidades. Entretanto, para o direito, nem tudo será cultura, restringe-se o conceito de 

cultura para que se coadune com fundamentos da República Federativa do Brasil, 

principalmente com a dignidade humana (artigo 1º, inciso III, CF/88). Em seu sentido 

primário, a cultura vincula-se ao ideal de “cultivar-se”, ou seja, ideais de evolução, 

crescimento intelectual, moral e pessoal (CUNHA FILHO, 2004), e, por conseguinte, tem-se 

o culturalismo.  

Nesse diapasão, deve-se considerar a definição da cultura para a ciência jurídica como 

produção humana que se relaciona ao: “[...] ideal de aprimoramento, visando a dignidade 

da espécie como um todo e de cada um dos indivíduos. A subjetividade dos termos da 
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definição passam a ganhar forma concreta segundo a observação de cada ordenamento 

jurídico. (CUNHA FILHO, 2000, p. 28) (grifou-se) 

José Afonso da Silva (2009) ressalta que os direitos culturais não estão presentes no 

artigo 6º da Constituição brasileira de 1988 como espécie de direito social. Entretanto, o autor 

pondera o fato de que se a educação está presente no rol dos direitos sociais, neste também 

estão os direitos dispostos no artigo 215 da Constituição de 1988. Os direitos culturais, 

portanto, também são direitos universais, que devem ser garantidos a todos, tal como 

propugna o texto constitucional. 

Observa-se, nesse sentido, que os direitos à educação e à cultura encontram-se 

paralelamente relacionados. Tal vínculo existe na medida em que a educação trata-se também 

do fluxo de saberes e encontra-se protegida como direito social no artigo 6º da Constituição 

de 1988. Os acessos à cultura e à educação são igualmente relevantes para que os menores de 

dezoito anos possam desenvolver suas personalidades e potencialidades da melhor forma 

possível.  

Diante disso, compreende-se que a educação é um caminho para o aprimoramento das 

potencialidades humanas, torna-se inverossímil modelo de desenvolvimento que esteja 

desvinculado da liberdade e dignidade humana, para que a liberdade seja exercida é 

imprescindível conhecimento e capacitação, factível pelo processo educativo (POMPEU, 

2005). 

 Os artigos 215, 216 e 216-A da Constituição brasileira de 1988 tratam acerca dos 

Direitos Culturais. Nesse diapasão, pode-se auferir, de acordo com o Humberto Cunha (2004), 

que a Constituição de 1988, é uma “Constituição Cultural”, por trazer diversas normas 

relacionadas à cultura. O artigo 58 do Estatuto da Criança e Adolescente de 1990 dispõe que 

no processo de formação educacional os valores culturais, artísticos e históricos devem ser 

respeitados, e, consequentemente, deve ser garantida a liberdade de criação de crianças e 

adolescentes, bem como o acesso às fontes culturais
5
. Nesse sentido, Juana Nunes ressalta a 

importância de uma política educacional voltada para a promoção da cidadania cultural de 

crianças e adolescentes, e afirma:  

Esse movimento de reencontro das políticas de cultura com a escola é bom para a 

educação, mas é ainda melhor para a cultura, pois entendemos que ele qualifica o 

processo cultural, posto que não há cidadania cultural, não há economia criativa nem 

condições de desenvolver uma política pública de cultura no Brasil se não 

trabalharmos a dimensão educacional. É a partir da Escola que poderemos 

ampliar o repertório cultural das crianças e dos jovens, proporcionando uma 

pluralidade de referenciais estéticos, democratizando o acesso à produção e à 

fruição dos bens culturais, construindo um ambiente mais favorável a valores 

de diversidade e paz, fortalecendo as políticas de cultura no Brasil, de uma 

política que se centre no público, que seja para aqueles com quem afinal de 

contas as obras de arte querem se comunicar. (NUNES, 2012, p. 37-38) (grifou-

se)  

Nessa perspectiva, observa-se o Estatuto da Juventude aprovado em agosto de 2013, 

que contém a Seção VI, específica sobre direito à cultura. O artigo 21 do estatuto em questão 

declara que todos os jovens, ou seja, as pessoas com idade entre 15 e 29 anos, têm direito à 

cultura e prossegue: “[...] incluindo a livre criação, o acesso aos bens e serviços culturais e a 

participação nas decisões de política cultural, à identidade e diversidade cultural e à memória 

                                                 
5“Art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do 

contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de 

cultura.” 
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social”. O artigo 22
6
 do mesmo diploma legal encontram-se catalogados os deveres do poder 

público para garantir, de modo geral, o direito à cultura, reforçando as legislações anteriores.  

3 O importância de políticas públicas voltadas à cultura e educação 

O acesso aos meios propagadores de cultura, às políticas estatais que visem 

programações culturais, ao conhecimento sobre a língua, história e costumes de seu país ou de 

outras localidades, pode propagar noções de civismo e cidadania, nacional ou cosmopolita, 

que contribuem para o desenvolvimento adequado de jovens, crianças e adolescentes.  

 O dever de criação de políticas públicas, bem como de sua efetivação, é estatal, 

solidariamente, social e familiar. O Estado sozinho não pode arcar com as dificuldades de 

propagação de acesso, não só por limites práticos, impostos pela realidade política de cada 

localidade no Brasil. A sociedade não deve se furtar de seu dever como protetora dos 

indivíduos que a compõe. E por fim, a família, instituição basilar dos Estados Democráticos 

de Direito, núcleo social, onde os seres humanos têm seus primeiros contatos com os 

semelhantes. No âmbito familiar, a criança e o adolescente têm os contatos precípuos, e, 

portanto, cabe à família proporcionar o acesso, ainda que rudimentar e limitado, às 

diversidades culturais.  

Observa-se que o acesso à cultura, bem como à educação podem ocorrer, 

independentemente, da interferência do poder público. Como exemplo, tem-se Sérgio Vaz, 

mecânico e poeta, que há 12 anos criou o “Cooperifa”. Este projeto tem o escopo de 

incentivar a leitura e por consequência a produção literária dos participantes. O criador do 

projeto enfatiza que o objetivo central é o fomento à leitura. Segundo Sérgio Vaz, o 

“Cooperifa” serviu como exemplo e modelo para criação de outras atividades em diversas 

periferias brasileiras. Portanto, verifica-se, assim, o acesso à cultura e à educação, por meio da 

atuação comunitária. (NOSSO..., 2013, p. 15). No que é pertinente ao ensino superior, 

vislumbra-se o exemplo da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), que busca cumprir sua 

responsabilidade social, por intermédio das atividades de extensão, envolvendo os alunos, 

professores e a comunidade local.  

Desde a sua criação, em 1973, a Universidade de Fortaleza incluiu as atividades de 

extensão como fator primordial na vida acadêmica. É possível observar a 

intensificação de ações de responsabilidade social da Universidade de Fortaleza e da 

Fundação Edson Queiroz, no intuito de colaborar para modificar o perfil social, 

educacional e cultural da população da cidade de Fortaleza. Esse processo 

coordenado pela Vice-Reitoria de Extensão e Comunidade Universitária, o órgão da 

gestão da universidade que atua em diferenciados campos como: educação; saúde; 

arte e cultura; capacitação profissional e intercâmbio internacional, envolve o corpo 

docente, o corpo discente a partir da égide da responsabilidade social sob o lema: 

ensinando e aprendendo. (POMPEU; MARQUES, 2013, p. 260)  

                                                 
6“Art. 22. Na consecução dos direitos culturais da juventude, compete ao poder público: I - garantir ao jovem a 

participação no processo de produção, reelaboração e fruição dos bens culturais; II - propiciar ao jovem o acesso 

aos locais e eventos culturais, mediante preços reduzidos, em âmbito nacional;  III - incentivar os movimentos de 

jovens a desenvolver atividades artístico-culturais e ações voltadas à preservação do patrimônio histórico;  IV - 

valorizar a capacidade criativa do jovem, mediante o desenvolvimento de programas e projetos culturais; V - 

propiciar ao jovem o conhecimento da diversidade cultural, regional e étnica do País;  VI - promover programas 

educativos e culturais voltados para a problemática do jovem nas emissoras de rádio e televisão e nos demais 

meios de comunicação de massa;  VII - promover a inclusão digital dos jovens, por meio do acesso às novas 

tecnologias da informação e comunicação; VIII - assegurar ao jovem do campo o direito à produção e à fruição 

cultural e aos equipamentos públicos que valorizem a cultura camponesa; e IX - garantir ao jovem com 

deficiência acessibilidade e adaptações razoáveis. Parágrafo único. A aplicação dos incisos I, III e VIII 

do caput deve observar a legislação específica sobre o direito à profissionalização e à proteção no trabalho dos 

adolescentes”.  
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Neste viés, é relevante considerar que os direitos culturais possuem o tripé de defesa 

das artes, memória coletiva e transmissão de saberes. Portanto, o repasse dos 

conhecimentos, bem como a manutenção da memória histórica e a apreciação e criação da 

arte são inerentes aos direitos culturais e devem ser acessíveis a todos, precipuamente, às 

crianças e adolescentes, que são pessoas em formação. A democratização do acesso à cultura, 

previsto no inciso IV, do §3º, artigo 215 da Constituição de 1988, trata-se de um dos escopos 

do Plano Nacional de Cultura, instituído em pela lei n. 12.343 de 02 de dezembro de 2010. 

Nesse sentido, observa-se que o dever de garantia do acesso à cultura e à educação é 

dever conjunto do Estado, sociedade e família. Assim, verifica-se que cabe também à 

população motivar-se no sentido de envidar esforços à educação para o desenvolvimento 

humano (POMPEU, 2005). Nesse sentido, o que disserta Daniel Sarmento, ao afirmar que: 

[...] numa sociedade em que, tal como na fazenda dos bichos de George Orwell, 

‘todos são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros’, proteger os ‘menos ’ 

iguais dos ‘mais’ iguais tornou-se uma das principais missões dos direitos 

fundamentais. Sob esta perspectiva, os direitos humanos deixam de ser vistos como 

deveres apenas do Estado, na medida em que outros atores não-estatais são 

convocados para o mesmo palco, chamados às suas responsabilidades para a 

construção de uma sociedade mais justa, centrada na dignidade da pessoa humana. 

(SARMENTO, 2010, p. 25)  

De acordo com Nunes (2012) a arte e a promoção da diversidade cultural, no ambiente 

escolar, contribuem para a promoção de valores na sociedade que devem ser o fundamento e 

escopo para o desenvolvimento que se almeja. Segundo a autora, a educação e a comunicação 

são canais para a transmissão dos valores culturais, pois desta forma apresentam-se e 

consolidam-se os valores humanos que comportam a subjetividade dos povos. Nesse 

diapasão, importa ressaltar que o Plano Nacional de Cultura, também visa maior articulação 

entre as políticas públicas de fomento a cultura relacionadas à educação
7
.  

Por conseguinte, o acesso, aos Direitos Culturais e à Educação é fundamental para a 

efetivação do exercício dos direitos de personalidade, e conhecimento das noções de 

cidadania. As crianças e adolescentes possuem absoluta prioridade, pois se encontram em 

estágio peculiar de desenvolvimento. A formação cultural é importante para a existência de 

sujeitos ativos na vida adulta, conscientes de seus direitos e deveres. Daí a necessidade, 

hodierna, em efetivar o ordenamento jurídico. Sociedade, família e Estado ao garantirem o 

direito à educação e à cultura, garantem a valorização das artes, preservação da memória 

coletiva e a transmissibilidade dos saberes espalhados no âmbito social, que merecem 

proteção enquanto patrimônio cultural. 

Nesse diapasão, pondera-se que os acessos à educação e à cultura operacionalizam-se, 

na esfera municipal, no âmbito local, daí a relevância da capilarização da ideia de acesso e 

desenvolvimento cultural e educacional nas comunidades. Diante do exemplo do “Cooperifa”, 

pondera-se que o dever de efetivação dos direitos sociais não parte apenas do poder de mando 

do Estado, contudo, observa-se a necessidade de trabalho em conjunto da sociedade, família e 

governo. Atuando, nesse viés, a comunidade e o núcleo familiar, também, como fiscalizadores 

das ações estatais e participantes na aplicação das políticas públicas, pois:  

[...] além das vontades políticas, previsão legal, criação dos sistemas próprios dos 

Estados e Municípios, é necessário contar com a participação da sociedade civil que 

                                                 
7
“2.1.2  Criar políticas de transmissão dos saberes e fazeres das culturas populares e tradicionais, por meio de 

mecanismos como o reconhecimento formal dos mestres populares, leis específicas, bolsas de auxílio, integração 

com o sistema de ensino formal, criação de instituições públicas de educação e cultura que valorizem esses 

saberes e fazeres, criação de oficinas e escolas itinerantes, estudos e sistematização de pedagogias e dinamização 

e circulação dos seus saberes no contexto em que atuam” 
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poderá definir as ações que serão importantes a serem contempladas e realizadas 

pelas gestões administrativas e posterior acompanhamento da execução das mesmas. 

As ações culturais, hoje realizadas no país, devem-se, em grande parte, à iniciativa e 

manifestação da sociedade civil, cumprindo, portanto, papel importante na 

construção dos sistemas culturais públicos do país e consolidando o processo 

democrático desses mesmos sistemas (VIANA, 2009, p. 39).  

Nota-se que o controle social fará incluir em cada lei orçamentária de iniciativa do 

Poder Executivo (artigo 165 da Constituição Federal de 1988), seja no Plano Plurianual 

(PPA), nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) ou na Lei Orçamentária Anual (LOA), 

recursos suficientes para a promoção e manutenção de políticas públicas adequadas ao 

desenvolvimento dos direitos, ora ressaltados. Pois, a inclusão de programas e políticas 

voltadas tanto à cultura como à educação, vinculará os gastos públicos, e, por conseguinte, 

ampliar-se-á a possibilidade de garantir à população, em especial às crianças e adolescentes o 

acesso à educação e cultura.  

Constata-se o multiculturalismo
8
 existente em cada município, haja vista que a 

maneira de pensar, de se expressar, de falar, de entender os fatos e ideias sobre a filosofia de 

vida são particulares e inerentes a cada localidade e assim devem ser respeitados. Cabe aos 

gestores públicos empregar o orçamento de forma adequada às necessidades da comunidade 

local, e por consequência, incumbe à sociedade exercer o controle social e buscar meios de 

fiscalizar a operacionalização de políticas públicas imprescindíveis ao Estado brasileiro.  

CONCLUSÃO 

 Diante do exposto no decorrer do trabalho, observou-se que os Direitos Culturais, bem 

como o Direito à Educação, são imprescindíveis na formação dos indivíduos, em especial, 

durante a infância e juventude, haja vista, serem estágios da vida, na qual se verifica a 

formação da personalidade. Para que a maturidade seja acompanhada pelo desenvolvimento 

das capacidades que beneficiem o indivíduo e a coletividade, torna-se necessário, que Estado, 

sociedade e família promovam os direitos fundamentais de crianças e adolescentes.  

 Nesse sentido, o artigo 227 da Constituição Federal de 1988, como foi explicitado 

anteriormente, coloca educação e cultura como direitos fundamentais, que devem ser 

efetivados, conjuntamente por ações do governo, participação e fiscalização tanto da família 

como da coletividade. Consequentemente, verifica-se a importância da inserção da criança e 

adolescente em núcleo familiar, bem como o direito de participar da vida em comunidade.  

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, o Pacto Internacional de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e a Declaração de Direito das Crianças, demonstram 

a importância, na esfera supraconstitucional, da promoção e efetivação dos Direitos à cultura 

e à educação, sobretudo para crianças, adolescentes e jovens. Nesse diapasão, a Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) demonstra sua 

preocupação com a formação das gerações futuras. Por consequência, torna-se dever das 

gerações presentes, a promoção da educação em Direitos Humanos, a preservação do meio 

ambiente e do patrimônio histórico da humanidade, a promoção de um mundo que seja digno, 

pautado na solidariedade e valorização do ser humano como um fim, não como meio.   

                                                 
8
 Segundo Francisco Humberto Cunha Filho (2011) o multiculturalismo refere-se à diversidade cultural de cada 

localidade e comunidade. Não há uma homogeneidade de culturas, existindo sempre peculiaridades e diferenças, 

trata-se, segundo o autor do direito à diversidade. Nesse sentido, torna-se importante diferenciar o 

multiculturalismo do culturalismo jurídico, que devido a sua abrangência teórica explica todo o direito, devido 

sua perspectiva antropológica. Os direitos culturais, por sua vez, de acordo com Cunha Filho (2004) 

correspondem às artes, memória coletiva e fluxo de saberes.   



 

ISSN-e: 2316-9982 

 Conclui-se que no âmbito Estado Democrático de Direito brasileiro, é preciso que a 

sociedade cobre medidas do poder público para que efetive o direito à educação, previsto 

como direito social na Constituição brasileira de 1988. Desta forma, cabe também à família 

fiscalizar a efetividade do direito à educação e promovê-la em conjunto com a comunidade. 

Sobretudo, educação pautada na valorização das artes, da memória coletiva e da transmissão 

dos saberes. 

 A sociedade livre, justa e solidária almejada pelos objetivos da Constituição brasileira 

de 1988, só se fará possível quando a igualdade formal se ajustar à igualdade material. Para a 

concretização desse fim, ressalta-se que a priorização de políticas públicas educacionais deve 

fazer parte das metas do Poder Executivo. Requer-se educação que respeite o modus vivendi 

da população, que reconheça, e enalteça as diversidades culturais e regionais.  

O desenvolvimento sadio da criança e do adolescente e a formação do cidadão serão 

concretizados por meio da educação crítica, que conhece o processo cultural e a auto-estima 

do sujeito agente de mudanças. Este compreenderá a importância do patrimônio cultural 

material e imaterial, e aprenderá, sobretudo, a exercer sua cidadania de maneira plena, livre e 

consciente.   

 A efetivação dos direitos sociais deve ocorrer com a aplicação de verbas públicas, 

decorrentes da arrecadação tributária, em projetos e políticas públicas voltadas para tanto. 

Assim, as leis orçamentárias devem vincular o repasse de verbas para projetos que viabilizem 

a promoção de educação e cultura, precipuamente para crianças e adolescentes, como prevê o 

Estatuto da Criança e Adolescente, na alínea “c”, do parágrafo único, do artigo 4º.   

 Nesse contexto o artigo reverbera a favor do alerta e aconselhamento aos gestores 

públicos, sejam prefeitos, secretários, diretores de escolas, conselheiros tutelares para 

observarem e conhecerem bem os desejos e características da população do espaço 

administrado. Nessa vertente possam utilizar os tributos arrecadados efetivamente, em favor 

da garantia do direito à educação e cultura. O trabalho acadêmico, também, tem o escopo de 

evidenciar a necessidade do controle social por parte da comunidade e da família, para que 

estas exijam da administração pública a efetividade de políticas públicas voltadas aos direitos 

sociais em questão.  
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EMPODERAMENTO ATRAVÉS DA IMAGEM: formação e desenvolvimento 

de coleções com foco na educação para a diversidade sexual
1
 

EMPOWERMENT THROUGH THE IMAGE: formation and development of 

collections with the focus on the education for the sexual diversity 

Gláucio Barreto de Lima
2
 

RESUMO 

Problematiza o espaço da biblioteca no contexto da pós-modernidade, podendo ser um agente 

de diálogo e debate ao entrar na discussão da educação para a diversidade sexual, em 

contraponto à visão de espaço organizado de encarceramento e vigilância da normatividade. 

Apresenta como objetivo uma proposta de que as bibliotecas podem ajudar no processo 

educativo da sociedade, oferecendo através de uma Política de Desenvolvimento de Coleções, 

acesso a um acervo que contemple as questões de gênero. Recorre à pesquisa bibliográfica, 

utiliza a metodologia da crítica ao binarismo ocidental, sob a ótica da teoria queer. Utiliza a 

metodologia dividida em dois pólos: fazer (através da Formação e Desenvolvimento de 

Coleções) e desfazer (Análise fílmica) quando argumenta o papel de empoderamento que o 

uso de uma coleção de filmes, com foco para a diversidade sexual, pode estimular na 

comunidade que utiliza o acervo da biblioteca, fortalecendo o senso crítico, a crença em si e a 

autoestima. Sugere que a Biblioteca poderia ser o espaço para estimular o debate sobre a 

temática de gênero na educação e auxiliar professores a levá-lo para a sala de aula. 

Palavras-chave: Educação. Diversidade sexual. Gênero. Teoria queer. Biblioteca escolar. 

 

ABSTRACT 

This article problematizes  the library environment in postmodern context, in the sense  that it can be 

an  agent  for the dialogue and debate  on the discussion of education for the sexual diversity, in 

opposition  to the organized space perspective  of incarceration and  vigilance of the normativity. This 

paper aims to  propose  that  the libraries can help  in the educative process of society, offering 

through a Collection Development Policy, access  to a collection  that includes the gender issues. It is 

considered in this work bibliographic research, using the methodology which criticises the occidental 

binarism, in the light of the queer theory.  The methodology  is divided in two poles: Make (through 

the Collections'  Formation and Development) and unmake (film analysis), when it argues the 

empowerment role that the use of a film collection with the focus on the sexual diversity, can stimulate 

in the community which uses it, strengthening  the critical sense, the belief  in the person  himself  and 

in the self-esteem. Finally it suggests that  library could  be a place to stimulate the gender theme 

discussion in education and also helps teachers to take this theme to the classroom. 

KEYWORDS: Education. Sexual Diversity. Gender. Queer theory. School library. 
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BIBLIOTECA REVELADA: acervo e espaço para a diversidade 

O mundo contemporâneo é caracterizado por grandes mudanças nos processos culturais. 

Tempo e espaço recebem novas significações e sentidos. Questionamentos fazem parte deste 

novo olhar que demonstra a ânsia por respostas para questões da vida, mesmo que muitas 

vezes não consigamos acompanhar as transformações. A dinâmica da sociedade está presente 

em todas as áreas, com mudanças de paradigmas para as Ciências Humanas e Sociais, como 

nas áreas da Biblioteconomia e da Educação. 

As bibliotecas, sejam elas de qualquer tipo, também vêm passando por profundas 

mudanças. Assim como os significados de tempo e espaço se modificam, as bibliotecas às 

vezes escapam dos esquemas fixos de representação. O espaço da biblioteca deve entrar na 

discussão da educação para a diversidade, podendo ser um agente de diálogo e debate entre as 

questões que envolvem a sexualidade humana, oferecendo recursos informacionais para a 

sociedade que busca conhecimento, informação, entretenimento em seus suportes, que vem a 

ser um espaço de socialização do saber. 

Mas como ter certeza de que os processos identitários (política de identidade, pós-

identidade, teoria queer, pedagogia queer) estarão contemplados no arquétipo do acervo 

disponibilizado? O problema que se revela tem como pressuposto uma questão maior, onde é 

necessário o embasamento no arcabouço teórico sobre o Pós-modernismo, de Harvey, quanto 

à problematização do espaço e do tempo. Diz ele: 

O espaço é tratado tipicamente como um atributo objetivo das coisas que pode ser 

medido e, portanto, apreendido. Reconhecemos, é verdade, que a nossa experiência 

subjetiva pode nos levar a domínios de percepção, de imaginação, de ficção e de 

fantasia que produzem espaços e mapas mentais como miragens da coisa 

supostamente “real”. Também descobrimos que sociedades ou subgrupos distintos 

possuem concepções de espaço diferentes (HARVEY, 2010, p. 188). 

Apesar da Biblioteconomia ter desenvolvido uma gama de estudos que revelam a 

biblioteca como espaço ímpar para a ação cultural, pouco tem sido discutido quanto à 

participação das bibliotecas no processo de debate sobre a diversidade sexual e de gênero no 

Brasil. O acervo como metáfora da janela que se abre para o mundo do conhecimento, através 

da leitura, pouco tem oferecido oportunidades de imaginação e fantasia para as minorias de 

gênero. Poderia dar sua contribuição para a metáfora fora do armário, possibilitando que a 

cultura queer faça parte do conteúdo de seu acervo. Salvo algum achado, perdido por entre as 

prateleiras da biblioteca, quem busca respostas para suas dúvidas quanto aos problemas de 

gênero, provavelmente encontrará algum título na área da saúde, ou alguma teoria religiosa 

punitiva ou curativa, orientando para a adequação que a normatividade social exige. 

Dificilmente o usuário de biblioteca encontrará disponível um acervo bem selecionado, que 

possibilite uma análise de conteúdos que envolva as múltiplas linguagens e visões que as 

teorias de gênero apresentam.  

O sentido de biblioteca como labirinto, reflexo do espelho da própria vida, do usuário 

sentir-se perdido, parece peculiar para a realidade de muitas bibliotecas em relação às 

minorias de gênero. A biblioteca, mesmo na pós-modernidade, responde ao “sentido próprio 

de espaço a ser usado para regular a vida social e dar sentido a conceitos como direitos 

territoriais” (HARVEY, 2010, p. 189). O silenciamento das minorias de gênero é observado 

quando a sobreposição da hetero-hegemonia, seja nos livros, nas revistas, nos filmes, nos 

áudios, impõe-se como discurso relevante, privilegiado, ao ser aceito pela maioria e penetrar 

nas entranhas dos espaços e tempos, livre acesso às mentes e subjetividades, perpetuando-se 

como algo correto, comum, livre, que deve ser seguido, copiado, perpetuado, ou seja, a 

expressão sexual abençoada. A heteronormatividade sobrepõe-se quando 
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Foucault trata o espaço do corpo como o elemento irredutível do nosso esquema de 

coisas social, visto ser sobre esse espaço que se exercem as forças da repressão, da 

socialização, da disciplina e da punição. O corpo existe no espaço e deve ou 

submeter-se à autoridade (por meio de, por exemplo, encarceração ou vigilância 

num espaço organizado) ou criar espaços particulares de resistência e liberdade – 

“heterotopias” – diante de um mundo de outra maneira repressor. Essa luta, peça de 

resistência da história social ao ver de Foucault, não tem uma lógica temporal 

necessária. (...) uma nova organização do espaço dedicada às técnicas de controle 

social, de vigilância e de repressão do eu e do mundo do desejo (HARVEY, 2010, p. 

196-197). 

Aí está a questão que deve ser discutida: as bibliotecas como espaços institucionalmente 

organizados, serão capazes de conseguir ultrapassar as barreiras do discurso da normatividade 

dominante e agregar materiais que problematizem as questões de gênero e possam ainda, 

utilizarem-se do conteúdo de uma política pós-identitária para a Formação e o 

Desenvolvimento de Coleções? Será que as bibliotecas devem se tornar o espaço de 

resistência e liberdade?  

Em tempos que se propagam o direito de livre acesso às informações, 

contraditoriamente a mídia faz alarde de discursos extremamente conservadores e 

fundamentalistas quanto à diversidade sexual e aos direitos sexuais, ficando sempre uma 

interrogação no ar quando se aborda as questões de gênero. Por isso este trabalho tem como 

objetivo apresentar uma proposta de que as bibliotecas podem ajudar no processo educativo 

da sociedade, oferecendo através de uma Política de Desenvolvimento de Coleções, um 

conjunto de acervo que contemple as necessidades dos usuários que fazem parte dos grupos 

de minorias de gênero e possa dar alicerce aos professores que trazem a pauta da problemática 

de gênero para a sala de aula. Neste caso especificamente, através de uma coleção de filmes 

com temática LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais).
3
 

 

DESAFIOS NA FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES 

No pólo de construção (fazer), através da Formação e Desenvolvimento de Coleções – 

FDC, o processo de seleção exige do bibliotecário imparcialidade, reflexão sobre suas 

escolhas, pois ao selecionar o que deve ou não fazer parte do acervo, ele está exercendo uma 

espécie de poder, pois “queira ou não, é um elemento que está interferindo no processo 

social” (VERGUEIRO, 2010, p. 5).  

Na seleção, o bibliotecário deve buscar um ponto de equilíbrio, de forma que todos 

sejam contemplados em suas necessidades informacionais, pois no processo de seleção de 

materiais para o acervo da biblioteca, talvez “uma das melhores contribuições do bibliotecário 

esteja em sua capacidade de coordenar demandas e necessidades conflitantes, de maneira a 

garantir que o resultado final seja o mais harmonioso possível” (VERGUEIRO, 2010, p. 8). 

Nota-se a responsabilidade e o desafio que o bibliotecário tem ao desenvolver uma política de 

desenvolvimento de coleções, exigindo uma formação humanística e com vasta percepção 

cultural.  

Nota-se que o conflito de interesses está constante nas políticas de seleção de materiais 

para as bibliotecas. O ato de selecionar materiais de informação é desafiador. O bibliotecário 

pode ter dificuldades e apresentar receio ou medo sobre o que pensa parte da comunidade 

sobre a escolha de determinados materiais selecionados para composição do acervo. Verifica-

se um contraponto no princípio de racionalidade no processo de FDC sugerido por Vergueiro. 

Inicialmente ele sugere que “materiais sobre assuntos polêmicos também podem trazer mais 
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problemas do que benefícios à biblioteca, devendo ter sua necessidade para o acervo 

cuidadosamente estudada, visando uma decisão mais objetiva a seu respeito” (VERGUEIRO, 

2010, p. 15), o que é motivo de preocupação, pois diante do cenário de hostilidade que vemos 

diariamente contra as minorias de gênero, percebe-se que dificilmente publicações 

relacionadas à temática LGBT terão espaço nas prateleiras das bibliotecas, pois para a maioria 

representam “temas polêmicos”. Ao mesmo tempo e contrariamente, Vergueiro apresenta a 

imparcialidade como uma característica importante na formação de coleções e ressalta que o 

bibliotecário deve ter cuidado, já que  

obras aparentemente imparciais disseminam veladamente preconceitos contra 

determinadas camadas da sociedade, como minorias étnicas, de gênero, orientação 

sexual, etc. Durante muito tempo, por exemplo, acreditou-se que os livros didáticos 

eram obras imparciais, pois se limitavam a funcionar como instrumentos para a 

transmissão de conhecimentos considerados específicos para fins educacionais. 

(VERGUEIRO, 2010, p.20) 

A necessidade de ser elaborado um conjunto de critérios de seleção, denominado como 

política de seleção, demonstra a necessidade de planejamento. Tal conjunto não elimina 

lacunas, ao menos evita o atendimento a preferências pessoais, então o risco de uma coleção 

ser tendenciosa diminui. Mesmo assim, o trabalho de seleção de materiais de informação deve 

cuidadosamente avaliar os materiais a serem adquiridos para verificar o grau de 

imparcialidade da obra, e o avaliador deve evitar que suas idéias, opiniões, interfiram na 

escolha dos materiais. Conforme Vergueiro alerta: 

A organização da atividade de seleção mediante o estabelecimento de critérios só é 

eficiente quando todos os envolvidos trabalham de modo racional, dispostos a 

discutir objetivamente a aplicação ou aplicabilidade desses critérios. Na medida em 

que os envolvidos na problemática da seleção afastam-se do racional, mergulhando 

no terreno do passional ou do autoritarismo, os critérios de seleção tornam-se cada 

vez mais inócuos. Não existe critério de seleção que possa anular ou dissuadir uma 

autoridade superior firmemente decidida a fazer valer a sua vontade... ou um 

bibliotecário disposto a imprimir seus preconceitos pessoais ao acervo sob sua 

responsabilidade. (VERGUEIRO, 2010, p.17) 

Infelizmente, a problemática da seleção de materiais para bibliotecas parece difícil de 

ser solucionada, pois muitas vezes o bibliotecário pode até ter um olhar diferenciado sobre 

várias questões sociais “polêmicas”, evitando sensacionalismo, radicalismo e extremismo, 

favorecendo uma seleção de obras que permitem um diálogo ou uma análise crítica, que 

caberá a cada usuário tomar o devido encaminhamento de opinião, mas, como a biblioteca 

geralmente está presa a estrutura de uma organização maior, com missão e valores que nem 

sempre são postos em prática, dificilmente o bibliotecário poderá exercer poder de escolha 

que possa interferir no processo social, como na diminuição do racismo, do machismo e da 

homofobia. A seleção de materiais que possa auxiliar nesta mudança de conceitos socialmente 

pré-definidos pode ser vetada por gestores que estão acima do bibliotecário. 

O caráter educativo que as obras selecionadas deveriam ter e propiciar a diminuição de 

preconceitos, muitas vezes apresenta o viés contrário, perpetuando a ideologia dominante. Um 

bom exemplo é citado por Vergueiro, que afirma sua preocupação quanto à literatura infanto-

juvenil como uma das que mais refletem a perpetuação de valores normativos da sociedade: 

Às vezes, por trás de figuras atraentes e histórias divertidas estão a disseminação de 

preconceitos e o velado incentivo a discriminações de ordem étnica, cultural ou 

social. Os bibliotecários devem estar atentos a essas obras, familiarizando-se com 

suas características mais marcantes, que incluem:  

*a ausência de minorias étnicas, como se a sociedade fosse composta por uma 

população homogênea de indivíduos ‘brancos’; 
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*a representação negativa das minorias, seja retratando-as como figuras caricatas, 

seja colocando-as como personagens antipáticos, quando não são escolhidos como 

os vilões da história, seja reservando para elas papéis considerados de menor 

importância social (como empregadas domésticas, criados, trabalhadores não 

qualificados, mendigos, etc.); 

*a colocação da figura feminina em situação de dependência em relação ao homem, 

tanto em termos econômicos e sociais (a dona de casa que não é responsável pelo 

sustento da família) como emocionais (é o homem quem toma as decisões 

importantes, deixando para ela apenas as questões que não têm grande significação); 

 

*representação positiva das classes sociais dominantes, retratadas como pessoas 

simpáticas, bonitas, felizes e modelos de comportamento a serem seguidos pelas 

crianças. (VERGUEIRO, 2010, p. 33-34).   

A influência do discurso dominante no controle da sociedade atua desde cedo na 

formação de conceitos determinantes dos sujeitos e seus papéis a serem exercidos na dinâmica 

social. Com certeza os mecanismos de controle e manejo são atuantes também no poder que 

exercem sobre as pessoas, principalmente nas crianças. Todo o contexto acima interfere na 

seleção de materiais de informação, seja em livros, filmes, revistas, músicas, desde sua 

criação até sua disponibilização ao público geral.  

Neste sentido, Robinson, em seu artigo sobre o livro O colega de quarto do papai, que 

fala a respeito de homossexualidade numa linguagem acessível para crianças, discursa sobre a 

“polêmica” que tem provocado no mundo afora. Embora traduzido do inglês para outros 

idiomas e cuja mensagem principal é “amar é a única maneira de alcançar a felicidade”, o 

livro tem sofrido censura, inclusive Robinson citou que a prefeita do Alaska (EUA) “pedia 

que os bibliotecários da cidade removessem certos livros das prateleiras”, incluindo o livro 

citado. Ela complementa: “o banimento de livros (de grades escolares, de bibliotecas, e até 

mesmo de alguns países) sempre se mostrou como uma questão extremamente 

controversa.(...) sabemos que banimentos possuem um viés político, geralmente conservador.” 

(ROBINSON, 2013)    

A censura é utilizada como ferramenta mestra para o exercício do controle social sobre 

os conteúdos informacionais, para proibir que qualquer recurso informacional que possa 

provocar alteração no status quo da ideologia dominante sofra modificações e interferências e 

para garantir que tal recurso seja imediatamente eliminado ou banido, coibindo o acesso e o 

manuseio destes materiais. 

Independente do formato em que a informação está sendo veiculada, seja através da 

escrita, do áudio ou da imagem, qualquer um dos suportes informacionais está passível de 

crítica, análise e muitas discussões em torno de seu conteúdo. A censura tem acompanhado a 

evolução das bibliotecas ao longo da história. 

 

ANÁLISE FÍLMICA E PERSPECTIVA QUEER NA EDUCAÇÃO 

A mudança na preferência da sociedade pelo consumo de informações visuais tem 

crescido de forma vertiginosa na contemporaneidade. Este fator tem feito com que as 

bibliotecas, as escolas e as instituições em geral, tenham adquirido cada vez mais informações 

em suportes visuais, como em DVD. 

Alterações na rotina escolar também são visíveis e os filmes tem se tornado obras de 

referência no contexto da sala de aula para problematizar questões sociais junto aos alunos, 

desde que professores tenham sensibilidade para levantar as discussões e utilizarem 
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ferramentas para a análise crítica sobre o filme que se exibe, auxiliando o processo de ensino-

aprendizagem a partir do entendimento do aluno sobre as questões problematizadas. 

Para isso, uma metodologia de análise qualitativa de filmes tem sido utilizada nas 

Ciências Sociais e Humanas, onde vários pesquisadores têm desenvolvido bons trabalhos, 

principalmente nas temáticas sobre a sexualidade humana, facilitando o diálogo com os 

estudantes. Justificada por Soares e Soares: 

A escolha pelo desenvolvimento da análise de filmes pode ser compreendida a partir 

do entendimento fornecido por Borges de que “ao olhar historicamente a construção 

das homossexualidades na mídia, pode-se perceber um deslocamento na forma de 

representá-la: de um lugar sem importância, de uma quase inexistência, para uma 

posição de atenção e de significação”. Essa interlocução entre campos midiáticos e 

debates sobre gênero/sexualidade, apontada por Borges, refere-se a diversas 

expressões de mídia, dentre elas o cinema. (BORGES, 2007 apud SOARES; 

SOARES, 2012, p.235-236). 

Esta visibilidade no cinema e vídeo das homossexualidades tem posicionado a questão 

gay na centralidade das discussões, problematizando as questões de gênero e os papéis sociais 

que a sociedade exige dos personagens exemplificados. É preciso lembrar que os papéis 

sociais foram definidos num processo de construção histórica, situando limites entre o 

universo social destinado à atuação de homens e mulheres. A junção entre cinema e 

problemas de gênero, tem alertado para as mudanças, mesmo que lentas, de uma nova 

concepção: 

A categoria de gênero (...) possibilitou o estabelecimento da desnaturalização das 

atitudes e comportamentos dos sexos, evidenciando as construções sociais que se 

fizeram ao longo da história definindo os papéis sociais e os espaços permitidos e 

proibidos de atuação dos homens e mulheres. Assim, os lugares sociais do homem e 

da mulher podem ser entendidos como um jogo histórico, construído de permissões 

e cerceamentos, feito aos seres humanos baseado na divisão dos sexos. As regras de 

conduta sociais não existem por serem inerentes à natureza feminina ou masculina, 

mas porque foram construídas e auferidas às mulheres e aos homens determinados 

modelos de ação cuja justificativa encerrava-se na diferença sexual. São, portanto, 

construções históricas socialmente definidas e identificáveis. (SOARES; SOARES, 

2012, p. 236).  

A partir desta visão, a perspectiva queer na educação tem avançado no sentido de 

encontrar um espaço mais favorável para as discussões de gênero no âmbito escolar e 

educacional, embora na prática de forma mais incipiente que nas universidades, que 

produzem pesquisas a partir de grupos que estudam as questões de gênero. A importância dos 

estudos de gênero e o uso dos recursos fílmicos são comprovados: 

Assim, na própria concepção e construção das estruturas do poder está a categoria de 

gênero. Desta maneira, ao estudar a dinâmica das relações sociais construídos nos 

filmes através do entendimento desta luta e desta relação entre poder/gênero/ordem 

social, pode-se ampliar a discussão a respeito dos modelos socialmente desejáveis de 

homem e mulher, e em certa medida compreender como o desvio de tais condutas 

não poderia levar à felicidade dos personagens. O mecanismo de atuação das 

relações entre os gêneros como relação de poder, imbuídas de todo um sistema de 

símbolos e signos que expressam e interpretam o social, perpassa na naturalização 

da categoria e, portanto, determinados comportamentos e ações entre os seres 

humanos passam a ser coisa de mulher ou típico de homem. A desnaturalização 

destas relações nega tais imperativos biológicos de maneira a compreender o jogo de 

forças por trás das relações entre homens e mulheres em sociedade. É de suma 

relevância a contribuição expressiva das reflexões sobre a categoria de gênero, 

produzidas atualmente, contextualizando e atualizando a categoria, através da crítica 

e reflexões sobre a utilização, seus limites e suas transformações. Este tipo de 

produção teórica, em constante reformulação, é uma baliza importante para a 
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renovação dos usos possíveis da categoria de gênero. (SOARES; SOARES, 2012, p. 

237).   

Desfazer a construção histórica de gênero não é tarefa fácil. Apesar de que algumas 

mudanças na sociedade tenham direcionado para um canal de diálogo e aceitação dos 

“diferentes”, o preconceito ainda é algo muito comum e algumas vezes a “aceitação” é 

máscara para o preconceito velado. Um exemplo foi presenciar dentro de um órgão da Justiça 

Federal no Ceará, um servidor relatando aos colegas de trabalho e a quem mais pudesse ouvir, 

seu posicionamento contra os personagens homossexuais na novela da Rede Globo, Amor à 

Vida, principalmente ao casal que demonstra o interesse em formar uma família. O servidor 

sentiu-se insultado, pois para ele, as cenas eram uma “afronta ao modelo de família e um 

desrespeito aos heterossexuais”
4
. Questiona-se a abertura do judiciário brasileiro aos cidadãos 

homossexuais, pois “atualmente pode ser aceitável que um casal homossexual se estabeleça, 

desde que não queira formar uma família.” (SOARES; SOARES, 2012, p. 243). 

Nota-se uma maior visibilidade da cultura gay nas mídias, inclusive em canais abertos e 

com a presença de personagens homossexuais em novelas ou programas de grande impacto, 

até mesmo em horário nobre e que são assistidos por um público bem heterogêneo. Apesar 

disso, o deboche, a fofoca, a crítica negativa e a análise pejorativa são predominantes quando 

se referem aos personagens “desviados” da normatividade. 

Certamente, o cinema tem possibilitado à cultura queer, mais do que todas as outras 

mídias, o empoderamento através da imagem. Até pouco tempo era inimaginável ver uma 

travesti como protagonista de um filme. Hoje não só isso é possível, como também o 

reconhecimento da sua cidadania e o uso da película para denunciar a violência e os direitos 

negados, sofridos por este grupo.  

Um bom exemplo é o documentário biográfico Kátia, que retrata o cotidiano de uma 

travesti em cargo político no Brasil. Isso nos mostra que o determinismo social da associação 

da travesti com a prostituição, estereótipo ainda no imaginário de grande parte da população, 

foge das artimanhas do controle social e demonstra que existem sim outros caminhos e 

possibilidades de papéis sociais. 

O cinema, neste caso, potencializa as capacidades e mostra as possibilidades do sujeito 

social, fortalecendo a crença em si e a auto-estima. Um olhar mais positivo sobre as 

diferenças é articulado através da imagem projetada, que mostra ao telespectador um viés 

diferenciado das concepções pré-estabelecidas. Mesmo que o uso do recurso da análise 

fílmica não seja garantia da diminuição do preconceito, pois 

Não se pode fazer uma relação direta entre crescimento de lugares de expressão (...) 

com avanço social, pois (...) “na verdade, não dá para afirmar que os textos e as 

imagens da mídia sejam intrinsecamente progressistas ou reacionários, posto que, 

frequentemente essas fronteiras se misturam em decorrência de seu caráter sedutor”. 

Dessa forma, deve-se manter um olhar crítico sobre essas mídias e promover 

espaços de debates, (...) “a exemplo da escola, a mídia exerce papel pedagógico na 

constituição dos sujeitos, particularmente de seus corpos e sexualidades, ou seja, 

suas práticas e linguagens afetam e ‘marcam’ as histórias pessoais”. Neste trabalho é 

preciso compreender a importância do papel do educador no reforço e/ou 

distanciamento crítico das noções cristalizadas a respeito do binarismo de gênero. O 

espaço da crítica a estes valores excludentes e a compreensão de múltiplas e fluídas 

formas de relações sociais precisa atingir assim o domínio do cotidiano numa visível 

                                                           
4
 A situação relatada acima será descrita em anexo, para ilustrar o preconceito ao qual os homossexuais estão 

sujeitos a sofrer, infelizmente até mesmo dentro de um órgão jurídico, que deveria assegurar a dignidade e o 

respeito a todas as pessoas independentemente de sua sexualidade, conforme prescreve a Constituição Federal. 
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ampliação dos horizontes afetivos sociais. (BORGES, 2007 apud SOARES; 

SOARES, 2012, p.246-247).     

O empoderamento então, só se realiza se o acervo fílmico que a biblioteca possui for 

problematizado e discutido. O bibliotecário, principalmente aqueles que estão no ambiente 

escolar, devem se articular junto aos professores para aproveitar o recurso fílmico como 

potencializador da mudança de paradigmas sociais pré-estabelecidos. 

Existem algumas produções cinematográficas que abordam a temática LGBT, 

apresentando ao público os anseios, as dúvidas, os amores, as alegrias, as angústias e a 

violência a que estão submetidos esses grupos socialmente diferenciados. Apesar da sensação 

de inexistência desses filmes nos acervos das bibliotecas públicas e escolares, a saída muitas 

vezes é utilizar os recursos disponíveis nos centros de documentação especializados, dos 

diversos grupos LGBTs existentes no País ou dos Grupos de Pesquisa em Gênero das 

universidades. Vários possuem um centro de documentação, com acervo fílmico na temática 

LGBT e em alguns casos, é possível consultar a existência de título pela internet e às vezes 

permitem solicitar o empréstimo das obras in loco. 

A importância da utilização desses recursos no contexto escolar é analisada por 

Carvalho, que caracteriza “o papel da instituição escolar nas relações de poder, resistência e 

produção de subjetividades” e que os filmes  

discutem relações de gênero, a partir de resistência, rupturas e capturas vividas pelas 

personagens (...) discutem nossa incapacidade de compreender as diferenças, de dar 

espaço para outras formas de pensar, agir e viver (...) recusa pelo padrão que 

envolve aproximação da dimensão desejante da vida (...) práticas discursivas que 

produzem representações de quem se olha, o que se vê e como se vê, ou daquilo que 

não se vê. (CARVALHO, 2013, p. 59) 

Esta citação sintetiza com clareza os parâmetros que os filmes usam para facilitar a 

abordagem das questões de gênero e sexualidade na escola. Mostram como grupos 

minoritários sofrem com o interdito social implicado pela hetero normatividade dominante e 

ressalta as dificuldades de compreensão das diferenças. 

Desfazer a lógica em que a sociedade está estruturada e problematizar as questões de 

gênero deve ser a força maior para o interesse em formar uma coleção de filmes com foco na 

educação para a diversidade sexual. Tendo em vista que: 

O entendimento a respeito de outras formas de amar para além do binarismo 

heteronormativo talvez seja o grande desafio do educador na atualidade. A 

sexualidade é uma construção política e social, cujo disciplinamento dos corpos se 

marca por uma naturalização de gestos, atitudes e práticas constantemente vigiada 

pelos pares sociais. (...) O binarismo heteronormativo enquanto norma social 

predominante apenas contribui para um empobrecimento das possibilidades das 

relações humanas, enjaulando sujeitos e continuamente gerando situações de 

preconceito e violência, frutos da estigmatização e repressão do controle das redes 

de poder instituídas. (SOARES; SOARES, 2012, p. 247-248). 

Cabe aos bibliotecários refletirem sobre esta responsabilidade, ao atuarem na Formação 

e Desenvolvimento de Coleções, com o compromisso de negociarem com gestores e 

instituições a incorporação ao acervo de títulos que sejam favoráveis ao público LGBT e que 

as bibliotecas possam ser o aporte para grupos minoritários que precisam de apoio, 

conhecimento, entretenimento e informação. Assim a biblioteca realiza seu papel social, 

ajudando a comunidade a reinvidicar direitos sociais não respeitados pela coletividade.  
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METODOLOGIA EM DOIS PÓLOS: fazer para desfazer 

O ciclo dinâmico das questões de gênero provoca mudanças nas teorias e ao mesmo 

tempo é alimentado por elas. Ao recorrer à pesquisa bibliográfica para dar suporte teórico ao 

processo de Formação e Desenvolvimento de Coleções, vimos que a temática de gênero 

apresenta desafios peculiares. 

A Formação e Desenvolvimento de Coleções – FDC, como campo teórico e prático da 

Biblioteconomia, “trata o processo de desenvolvimento de coleções como atividade de 

planejamento nas unidades de informação. Discute princípios para a formação e 

desenvolvimento de coleção dando ênfase às políticas, métodos, técnicas e procedimentos 

aplicáveis ao processo” (VERGUEIRO, 1989). A partir de estudos sobre FDC e de gênero, 

recorremos ao estabelecimento de diretrizes para a formação de um acervo que atendesse as 

particularidades das questões de gênero. 

Frente a este desafio, percebemos que a formação deste acervo teria necessariamente 

que estabelecer critérios de seleção, pois seria muito difícil atender a demanda da 

complexidade das questões de gênero, que são inúmeras. O problema da questão das 

homossexualidades no sentido político são as vozes dissonantes, pois cada sub-grupo tem o 

direito de exigir que seus interesses e anseios sejam contemplados nas políticas públicas de 

identidade de gênero. 

O método, a partir da crítica à lógica binária do mundo ocidental que simplifica as 

relações entre ricos/pobres, homem/mulher, hétero/gay, sempre posicionando o outro como 

subordinado e inferior faz com que se questione o status quo das coisas. A teoria queer 

demonstra o caráter discursivo da sexualidade e discute a materialidade do controle social 

sobre a sexualidade. 

Neste caso o procedimento metodológico está situado em dois pólos: o construtivo 

(fazer), a partir da Formação e do Desenvolvimento de Coleções, reunindo textos, 

documentos, filmes que fazem referência ao universo da homossexualidade, para em seguida 

desconstruir (desfazer), quando a análise fílmica/textual desestabilizar conceitos, estruturas, 

convicções e permitir um novo olhar para a questão da sexualidade e suas possibilidades. O 

cerne da metodologia desconstrutiva “seria demonstrada à mútua implicação/constituição dos 

opostos e se passaria a questionar os processos pelos quais uma forma de sexualidade (a 

heterossexualidade) acabou por se tornar a norma, ou, mais do que isso, passou a ser 

concebida como ‘natural’.” (LOURO, 2001, p. 549) 

 

DISCUSSÃO E RESULTADOS PRELIMINARES 

Com foco na seleção de materiais para a formação de um acervo de filmes com temática 

exclusiva ao universo homossexual masculino, verificou-se que a aquisição do conjunto de 

filmes tem contemplado a nova política de identidade homossexual, menos binária, 

plurissexual e de diversas categorias. 

Embora faça parte de um acervo particular e que o processo de Formação e 

Desenvolvimento de Coleções ainda esteja na fase de aquisição de títulos, percebemos a 

riqueza do pluralismo de ideias, visões e sentidos que os filmes apresentam, o que possibilita 

um novo olhar para as discussões de gênero. 

A análise fílmica é desfazer para entender. A estratégia do uso da película fílmica é um 

recurso primoroso para a análise da cultura gay. Interpretar, entender e compreender o que 

está explícito e o que está nas entrelinhas, abre um leque de possibilidade para a reflexão que 

se faz necessária ao entendimento dos conflitos sociais e identitários, assim como podem ser, 
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uma das formas de enfrentar as barreiras que delimitam territórios e cerceiam desejos, anseios 

e sonhos, repreendidos, encurralados pela estrutura dominante. O filme é o espelho, no 

sentido de permitir reconhecer a si mesmo, o semelhante ou o outro ignorado. 

 

CONSIDERAÇÕES 

Campanhas de retomada dos valores tradicionais da família, manifestações de extrema 

agressão e até violência física pairam nas mídias de forma corriqueira. Posicionamentos que 

vêm obtendo visibilidade da TV, embora seja claro que o discurso está envolto em hipocrisia, 

pois os escândalos envolvendo os agentes que incitam a sanitização da sociedade, em nome 

dos “valores da família”, da “salvação” e principalmente de um “Deus”, são os mesmos que 

estimulam o ódio, a violência, e suas práticas são no mínimo contraditórias, se considerarmos 

os casos recorrentes de corrupção, estupros, extorsões, provocados pelos mesmos agentes. 

Infelizmente, percebe-se no Brasil um retrocesso quanto às discussões de gênero, num 

olhar mais generalizado. Embora a AIDS tenha provocado mudanças na sociedade e também 

no governo, que iniciou programas de combate à epidemia, com ações educativas inclusive 

envolvendo o MEC, trouxe à tona o debate sobre a sexualidade, o que incluiu as discussões de 

gênero na pauta do dia, e a produção de conteúdos que significativamente ampliou a 

documentação e o número de informações sobre estas questões, mas percebe-se hoje no 

contexto social mais amplo, fora dos campos limítrofes dos Grupos de Estudos de Gênero das 

universidades, uma espécie de manobra política e ideológica (machista, principalmente) para 

suprimir qualquer movimento de luta por direitos igualitários às minorias de gênero. 

A biblioteca poderia ser o espaço por excelência de abertura para discussões, propostas 

de intervenção diante do cenário de retrocesso que as políticas públicas na área LGBT 

perpassam nos dias atuais no Brasil. Cenário de uma conjuntura política reacionária no 

sentido que criminaliza a sexualidade fora dos padrões “normais”, propaga o preconceito e 

estimula fundamentalismos, com o espírito arcaico da perseguição a toda forma de expressão, 

seja corpórea, ideológica, fílmica ou literária que quebre/rompe os parâmetros 

heteronormativos nos mais variados espaços sociais ou de sociabilidade. A biblioteca poderia 

ser o espaço para estimular o debate e auxiliar os professores a levá-lo para a sala de aula. 
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ANEXO 1 – Cópia de e-mail encaminhado à Justiça Federal sobre homofobia em 

atendimento na Justiça Federal do Ceará. 

Cumprimentando-o(a) cordialmente, venho através deste, expressar minha indignação, 

como cidadão que paga impostos e mantém o funcionamento dos 

órgãos e serviços públicos, diante de situação vexatória e constrangedora, 

no serviço de atendimento da Secretaria da 26ª Vara da Justiça Federal em 

Fortaleza. 

Ontem dia 25/07/2013, por volta das 12:30 presenciei um servidor/funcionário (que não 

estava usando crachá de identificação), proferindo em alto e bom som no seu ambiente de 

trabalho, toda sua fúria preconceituosa e homofóbica, relatando de forma estúpida e 

preconceituosa, cenas da novela Amor à Vida, da Rede Globo, do dia anterior 24/07/2013, 

que apresentou o diálogo do casal 

homoafetivo que pretende formar uma família, com o médico que auxilia-os no 

processo, e que na fala de um dos personagens, houve uma análise avançada 

sobre o posicionamento de gênero dentro da sociedade, quando o personagem 

foi questionado pelo médico, perguntando se ele gostaria de ser referenciado 

como mãe ou pai da futura criança. O personagem apresentou seu sentimento de 

amor incondicional à futura criança e disse que não se importava, podia ser 

tratado como "mãe, pai ou fada madrinha". 

 

  O servidor/funcionário utilizou-se deste contexto para proferir todo seu 

preconceito, apresentando aos colegas de trabalho e quem mais estivesse no 

ambiente, seu discurso heterossexista, machista, homofóbico, falando alto na 

sala da secretaria que aquilo não poderia passar em rede nacional, pois 

estava destruindo a figura da família, que era uma afronta aos 

heterossexuais, enfim, uma série de opiniões que ele tem todo o direito de 

discordar, mas que com toda certeza, a Lei 8.112, que rege o servidor 

público, não permite a ele o direito de utilizar-se do espaço de trabalho 

para fazer proselitismo de nenhuma forma, inclusive o religioso, 

desrespeitando a prerrogativa constitucional de manutenção do Estado laico. 

 

Além disso, me senti profundamente triste, angustiado, ofendido pela 

situação a que fui obrigado assistir, pois sou cidadão homossexual e cumpro 

com todas minhas obrigações sociais perante à Lei e acho um abuso ter que 

presenciar um servidor/funcionário de um Tribunal da Justiça Federal, 

proferindo palavras de ódio aos homossexuais em um espaço público, onde 

todas as minorias deveriam ter seus direitos como cidadãos respeitados, 

independente de sua raça, cor, idade, sexo, gênero, vestimentas. 

 

Solicita-se providências no sentido de ser feito uma trabalho de 

conscientização e humanização com os servidores/funcionários da Justiça 

Federal, de forma que antes de seus preconceitos e opiniões, prevaleça a 

força da Lei e o respeito à diversidade humana. 

 

O nome do servidor/funcionário é Alexandre. Segundo me informou o 

servidor/funcionário Jorge (também sem crachá de identificação). Ele 

utilizava uma espécie de cordão com referência ao catolicismo. 

 



 
 

ISSN-e: 2316-9982 

Aguardo retorno das providências e informo à V. Sa. que este texto está 

sendo encaminhado para o MPF - Procuradorias Regionais dos Direitos do 

Cidadão e  a Comissão de Direitos Humanos da Câmara. 

 

Gláucio Barreto de Lima 
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RESUMO 
 

O presente estudo tem como escopo refletir sobre a demanda cultural que os adolescentes 

submetidos à medida socioeducativa de internação apresentam ao Estado. Destarte, 

estabeleceu-se como objetivo central analisar a responsabilidade do Estado na efetivação do 

direito à cultura aos adolescentes submetidos à medida socioeducativa de internação, à luz do 

que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para alcançar tal objetivo, a pesquisa foi 

realizada através de um levantamento bibliográfico, estruturada em três momentos. Em um 

primeiro momento, avalia-se a proteção concedida, por meio da legislação, à adolescência 

devido sua condição peculiar de desenvolvimento. Posteriormente, identifica-se as 

peculiaridades e a natureza jurídica da medida socioeducativa de internação. Finalmente, 

debate-se a responsabilidade do Estado no atendimento dos adolescentes internos, bem como, 

a importância da cultura, como instrumento de formação afetiva, cognitiva, social, 

psicológica, neste período especial de desenvolvimento, e, método essencial e propulsor da 

reabilitação dos adolescentes ora submetidos à guarda exclusiva do Estado. A metodologia 

aplicada no decurso desta pesquisa foi a lógica indutiva e a técnica do fichamento. Diante 

disto, pode-se observar que, a “aplicação da medida socioeducativa é o momento de chamar o 

adolescente à transformação e à responsabilidade de ser o protagonista de sua própria história, 

com o apoio do Estado e a efetivação do Estatuto” (JESUS, 2006, p. 190). 

 

Palavras – chave: Estado. Direito à Cultura. Adolescente em conflito com a lei. Proteção 

Integral. 

 

ABSTRACT 
 

The present study is scoped to reflect on the cultural demand that adolescents undergoing 

educational measure of hospital present the state. Thus, it was established aimed to analyze 

the state's responsibility in ensuring the right to culture adolescents undergoing educational 

measure of hospital, in light of what has the Child and Adolescent. To achieve this objective, 

the research was conducted through a literature review, structured in three stages. At first, we 
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evaluate the protection granted by law, adolescence because their peculiar development. 

Subsequently, we identify the peculiarities and legal nature of the educational measure of 

hospitalization. Finally, the debate is the state's responsibility in the care of adolescents 

internal as well as the importance of culture as a tool for training affective, cognitive, social, 

psychological, this special period of development, and essential method of propulsion and 

rehabilitation of teenagers now submitted to the custody of the state. The methodology 

applied in the course of this research was inductive logic and technique BOOK REPORT. 

Given this, it can be observed that the "application of the educational measure is the time to 

call the teen processing and responsibility to be the protagonist of his own story, with the 

support of the State and the realization of the Statute" (JESUS, 2006 , p. 190). 

 

Key – words: State. Right to Culture. Adolescents in conflict with the law. Full Protection. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As crianças e adolescentes na sociedade contemporânea são considerados como pessoas 

difíceis de serem compreendidas e, em geral, são estigmatizadas como alvo de diversos 

problemas sociais. Este público etário deve ser compreendido em primeiro lugar como reflexo 

da cultura e sociedade na qual estão inseridos, e, também, salienta-se que estes passam por um 

processo complexo de desenvolvimento psíquico, ressaltados os fatores indispensáveis que o 

constituem: suas emoções, afetos e desejos (PIAGET, 1986, p. 45). 

De acordo com Mario Volpi, a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento coloca 

aos agentes envolvidos na operacionalização das medidas socioeducativas a missão de 

proteger, no sentido de garantir o conjunto de direitos e educar oportunizando a inserção do 

adolescente na vida social (VOLPI, 2006, p. 14).  

O Estatuto da Criança e do Adolescente é tido em todo o mundo como uma legislação 

avançada no que diz respeito aos direitos humanos, por acolher os princípios de proteção à 

infância e adolescência. O Estatuto veio não só enfatizar a Declaração Universal dos Direitos 

da Criança como também admitir e consagrar a criança e o adolescente como pessoas, e, 

portanto, cidadãos.  

Como afirma Jesus, “a lei é um dos instrumentos para transformar a realidade de 

crianças e adolescentes que são autores ou vítimas de violência” (JESUS, 2006, p. 20). 

Desta forma, medidas aplicadas considerando a periculosidade dos infratores e 

gravidades dos atos infracionais praticados, e a redução da imputabilidade penal, o aumento 

do tempo de internação ou ainda o rigor excessivo das punições não recuperam. Ao contrário, 

apenas o tratamento, a educação, o cuidado, a prevenção previstas pelo Estatuto da Criança e 

do Adolescente, se cumpridas, serão capazes de diminuir os atos infracionais cometidos por 

adolescentes.  

 

A PROTEÇÃO INTEGRAL À ADOLESCÊNCIA  

 

O entendimento propulsor deste artigo tem como alicerce a convicção de que o 

Adolescente é merecedor de direitos próprios e especiais e que, em razão de sua condição 
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específica de pessoa em desenvolvimento, está a necessitar de uma proteção especializada, 

diferenciada e integral. 

 

O surgimento de uma legislação que se ocupasse seriamente dos ‘novos’ direitos da 

infância e da adolescência era de caráter imprescindível, pois havia uma necessidade 

fundamental de que estes passassem da condição de menores, da semicidadania para 

a cidadania. (VERONESE, 2003, p. 44) 

 

No que concerne aos Direitos Fundamentais, advoga Sarlet (2010, p. 29), o termo 

“Direito Fundamentais” se aplica para aqueles direitos do ser humano reconhecidos e 

positivados na esfera do direito constitucional positivo de determinado Estado. 

Como bem leciona o professor espanhol Peces-Barba (1976, p. 80), 

 

Direitos Fundamentais constituem a faculdade que a norma atribui de proteção à 

pessoa no referente a sua vida, a sua liberdade, à igualdade, a sua participação 

política ou social, ou a qualquer outro aspecto fundamental que afete seu 

desenvolvimento integral como pessoa, em uma comunidade de homens livres, 

exigindo o respeito dos demais homens, dos grupos sociais e do Estado, e com 

possibilidade de por em marcha o aparato coativo do Estado em caso de infração.
2
 

 

Os direitos de proteção à pessoa da Criança e do adolescente são tidos como direitos 

fundamentais, uma vez que preenchem as características para atingirem tal status, como 

afirma o professor Marcos Leite Garcia (2009, p. 179), 

 

Algumas questões são diferenciadoras dos chamados direitos fundamentais de 

terceira geração, também chamados de ‘novos’ direitos. Devido às suas especiais 

condições, diferentes dos demais direitos fundamentais, os ‘novos’ direitos são: 

individuais, coletivos e difusos ao mesmo tempo, por isso considerados 

transindividuais
3
. São transfronteiriços e transnacionais, pois sua principal 

característica é que sua proteção não é satisfeita dentro das fronteiras tradicionais do 

Estado nacional. São direitos relacionados com o valor solidariedade.  

 

Partindo dos ensinamentos do referido professor, remete-se ao próprio Estatuto da 

Criança e do Adolescente, que, ao nomear o capítulo VII, ‘Da Proteção Judicial dos Interesses 

                                                           
2
 PECES-BARBA, Gregorio. Derechos Fundamentales. 2 ed. Madrid: Biblioteca Universitaria Guadiana, 1976. 

p. 80. ‘Faculdad que la norma atribuye de protección a la persona em lo refeente a su vida, a su libertad, a la 

igualdad, a su participación política o social, o a cualquier otro aspectp fundamental que afecte a su desarrollo 

integral como persona, en uma comunidad de hombres libres, exigiendo el respecto de los demas hombres, de 

los grupos sociales y del Estado, y com posibilidad de poner en marcha el aparato coactivo de Estado en caso 

de infracción.’ 
3
 CRUZ, Paulo M.; BODNAR, Zenildo. A transnacionalidade e a emergência do Estado e do Direito 

Transnacionais. In: CRUZ, Paulo Márcio; STELZER, Joana (orgs.). Direito e Transnacionalidade. Curitiba: 

Juruá, 2009. p. 57-58. ‘O prefixo trans denotaria ainda a capcidade não apenas da justaposição de instituições 

ou da superação/transposição de espaços territoriais, mas a possibilidade da emergência de novas instituições 

multidimensionais, objetivando a produção de respostas mais satisfatórias aos fenômenos globais 

contemporâneos. Dessa forma, a expressão latina trans significaria algo que vai “além de” ou “para além de”, 

a fim de evidenciar a superação de um lócus determinado, que indicaria que são perpassadas diversas 

categorias unitárias, num constante fenômeno de desconstrução e construção de significados. 
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Individuais, Difusos e Coletivos’, atende as características para ser considerado como ‘novos’ 

direitos ou Direitos Fundamentais. 

Esse significativo avanço na positivação dos direitos humanos destinados a essa parcela 

frágil da sociedade, verificado no Brasil, tem como fonte o direito internacional e como 

origem histórica outros eventos internacionais, os direitos das Crianças e adolescentes 

fundamentam-se, também, na dignidade humana, não só por tratar-se de direitos de parcela 

social em situação especial, mas por serem direitos inerentes à condição de seres humanos. 

A esse respeito Wolkmer (2006) afirma que, 

 

Transformações sociais ocorridas nas últimas décadas, a amplitude dos sujeitos 

coletivos, as formas novas e específica de subjetividades e a diversidade na maneira 

de ser em sociedade têm projetado e intensificado outros direitos que podem ser 

inseridos na ‘terceira dimensão’, como os direitos de gênero (dignidade da mulher, 

subjetividade feminina), direitos da Criança, direitos do idoso (Terceira idade), os 

direitos do deficiente físico e mental, o reconhecimento e a problematização dos 

direitos das minorias (étnicas, raciais, religiosas, sexuais e outras) e novos direitos 

da personalidade (à intimidade, à honra, à imagem). 

 

Sobre a abordagem dos direitos fundamentais da Criança e do Adolescente pela lei n. 

8.069/90, Garrido de Paula (2002, p. 57) afirma que, 

 

Quando dispõe a respeito dos direitos fundamentais, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente valora em grau máximo a vida, a saúde, a liberdade, o respeito, a 

dignidade, a convivência familiar e comunitária, a Educação, a cultura, o esporte o 

lazer, a profissionalização e a proteção no trabalho. Através da prevenção busca 

evitar lesão ou ameaça de lesão aos direitos fundamentais, utilizando-se da tutela 

civil e penal como forma de proteger bens jurídicos primordiais. Estimula a 

realização espontânea dos direitos mediante a definição da política de atendimento e 

a criação de instrumentos de democracia participativa, como os Conselhos de 

Direitos e os Conselhos Tutelares. E, como último recurso, dispõe sobre o acesso à 

justiça, prescrevendo o conteúdo e a forma de validação compulsória dos direitos 

irrealizados.  

 

O Princípio da Prioridade Absoluta converge com os direitos fundamentais 

estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Constituição Federal de 1988,  

observando a condição peculiar de desenvolvimento das Crianças e Adolescentes. 

 

A Criança e o Adolescente na ótica menorista eram menos objetos de toda uma 

ideologia tutelar, de uma cultura que coisificada a infância. Já na ótica desse novo 

direito, a Criança e o Adolescente são compreendidos como sujeitos, cujas 

autonomias estão se desenvolvendo, elevando-os a autores da própria história, 

enquanto autores sociais (VERONESE, 2003, p. 32). 

 

A constituição Federal do Brasil, de forma inédita, prioriza a proteção da Criança e do 

Adolescente como um fator absoluto, agregando a concepção do mencionado Estatuto, ao 

assegurar a primazia no que tange às Crianças e Adolescentes no âmbito judicial, 

extrajudicial, familiar e social. 
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Por absoluta prioridade, devemos entender que a Criança e o Adolescente deverão 

estar em primeiro lugar na escala de preocupação dos governantes; devemos 

entender que, primeiro, devem ser atendidas todas as necessidades das Crianças e 

Adolescentes [...] por absoluta prioridade entende-se que, na área administrativa, 

enquanto não existirem creches, escolas, postos de saúde, atendimento preventivo e 

emergencial às gestantes, dignas moradias e trabalho, não se deveria asfaltar ruas, 

construir praças, sambódromos, monumentos artísticos etc., porque a vida, a saúde,o 

lar, a prevenção de doenças são mais importantes que as obras de concreto que ficam 

para demonstrar o poder do governante. (LIBERATTI, 2002, p. 4). 

 

Para Maria Cristina Vicentin (2005, p. 26), é verdade que o século XX, trouxe para as 

Crianças e Adolescentes, o reconhecimento com sujeitos de direitos, com significativas 

conquistas e consideráveis avanços, tanto do âmbito jurídico-formal, como do âmbito das 

práticas concretas. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente se assenta no princípio de que todas as Crianças 

e Adolescentes, sem exceção, desfrutam dos mesmos direitos e sujeitam-se a obrigações 

compatíveis com a peculiar condição de desenvolvimento que se encontram, desligando-se, 

definitivamente, com a idéia até então em vigor de que os Juizados de Menores 

representariam justiça para os pobres, na medida em que durante a Doutrina da Situação 

Irregular se constatava que para os bem nascidos, a legislação baseada naquele primado lhes 

era absolutamente indiferente. 

 

A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO 

 

A medida socioeducativa que importa em privação de liberdade será norteada pelos 

princípios consagrados no art. 121 do Estatuto da Criança e do adolescente, lei no. 8069, de 

13 de julho de 1990.  As quais sejam, da brevidade e excepcionalidade, visando o respeito à 

Condição Peculiar de Pessoa em Desenvolvimento.
4
 

 

Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios 

de brevidade, excepcionalidade e respeito à Condição Peculiar de Pessoa em 

Desenvolvimento. (Lei. 8069 de 13 de julho de 1990) 

 

As medidas privativas de liberdade deverão ser aplicadas somente diante de 

circunstâncias efetivamente graves, quer seja para resguardar a segurança social, quer seja 

para a própria segurança do Adolescente, de modo que, a aplicação na contra mão do que 

prevê o artigo 122 do referido Estatuto, caracteriza violação da lei, e, sempre como última 

alternativa, também preconizado pelo mesmo artigo.  

                                                           
4
  Como leciona Saraiva in: SARAIVA, João Batista Costa. Medidas sócio-educativas e o Adolescente autor 

de Ato Infracional. Disponível em: < http://www.renade.org.br/midia/doc/3.2.1.3---SARAIVA,-J-B-C.-

Medidas-socioeducativas-e-o-adolescente-infrator.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2011.  ‘por brevidade, entende-se 

que a medida sócio-educativa deve ser cumprida pelo Adolescente logo em seguida à prática do Ato Infracional; 

o princípio da excepcionalidade significa que a Medida Sócioeducativa de Internação deve ser aplicada apenas 

em casos extremos, quando não couber nenhuma das outras medidas, que não comportem privação de 

liberdade; e por fim, o respeito à peculiar condição de pessoa em desenvolvimento significa que devem existir 

propostas pedagógicas e de ressocialização, para que a medida cumpra seu efeito’. 

http://www.renade.org.br/midia/doc/3.2.1.3---SARAIVA,-J-B-C.-Medidas-socioeducativas-e-o-adolescente-infrator.pdf
http://www.renade.org.br/midia/doc/3.2.1.3---SARAIVA,-J-B-C.-Medidas-socioeducativas-e-o-adolescente-infrator.pdf
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Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: 

I - tratar-se de Ato Infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a 

pessoa; 

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves; 

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. 

§1º...................................................................................................  

§ 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida 

adequada. 

 

Sobre esta temática, Liberati enfatiza que, tal medida deverá ser aplicada somente 

quando se fizer realmente necessária, pois por melhor que seja a entidade de atendimento, a 

internação deve ser aplicada de forma excepcional, visto que, provoca nos adolescentes 

insegurança, agressividade e frustração, somado ao afastamento dos objetivos pedagógicos e 

de ressocialização propostos por outras medidas, acaba por acarretar exacerbado ônus 

financeiro e não atende às dimensões do problema. (LIBERATTI, 2002, p. 67). 

Para o Adolescente autor de Ato Infracional a proposta é de que, no contexto da 

proteção integral, seja ele sujeito de medidas socioeducativas (portanto, não punitivas), 

tendentes a intervir no seu processo de desenvolvimento objetivando melhor compreensão da 

realidade e efetiva integração social. (CURY; MENDEZ; SILVA, 1996, p. 783). 

A aplicação de medidas socioeducativas não pode acontecer isolada do contexto social, 

político e econômico em que está envolvido o Adolescente, possui natureza coercitiva, 

entretanto, deve também, contemplar o caráter educativo. 

O ideal é que a entidade de internação seja formada por profissionais especializados, 

com propostas pedagógicas, como regulamenta o parágrafo único do artigo 123 do Estatuto 

quando determina que, durante o período de internação, inclusive provisória, serão 

obrigatórias atividades pedagógicas. Atividades cujo objetivo é possibilitar a reeducação dos 

Adolescentes em confronto com a lei, constituído por uma equipe multidisciplinar, de modo 

que, haja um trabalho e desenvolvimento nos diversos aspectos inerentes à formação do 

Adolescente. 

Sobre este prisma, determina o SINASE ao reafirmar a diretriz do Estatuto sobre a 

natureza pedagógica da medida socioeducativa, (Sistema Nacional de Atendimento 

Sócioeducativo – SINASE. p. 13).  

 

Os parâmetros norteadores da ação e gestão pedagógicas para as entidades e/ou 

programas de atendimento que executam a internação provisória e as medidas sócio-

educativas devem propiciar ao Adolescente o acesso a direitos e às oportunidades de 

superação de sua situação de exclusão, de ressignificação de valores, bem como o 

acesso à formação de valores para a participação na vida social, vez que as medidas 

sócio-educativas possuem uma dimensão jurídico-sancionatória e uma dimensão 

substancial ético-pedagógica. Seu atendimento deve estar organizado observando o 

princípio da incompletude institucional. Assim, a inclusão dos Adolescentes 

pressupõe sua participação em diferentes programas e serviços e serviços sociais e 

públicos. 

 

O Adolescente em Conflito com a Lei, privado de liberdade possui direitos específicos, 

delimitados no artigo 124 do Estatuto da Criança e do adolescente quer seja: 
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Art. 124. São direitos do Adolescente privado de liberdade, entre outros, os 

seguintes: 

XII - realizar atividades culturais, esportivas e de lazer: 

 

Nesta ótica, Mário Volpi (2006, p. 28) defende que a contenção não é em si a medida 

socioeducativa, é a condição para que ela seja aplicada. A restrição de liberdade deve 

significar apenas limitação do exercício pleno do direito de ir e vir e não a outros direitos 

constitucionais, condição para sua inclusão na perspectiva cidadã.
5
 

Neste sentido Jesus (2006, p. 103) se posiciona, afirmando que,  

 

aqueles que forem submetidos à privação de liberdade só o serão porque a sua 

contenção e submissão a um sistema de segurança são condições sine qua non para o 

cumprimento da medida sócio-educativa. Ou seja, a contenção não é em si a medida 

sócio-educativa, é a condição para que ela seja aplicada. 

 

Saraiva (2011) afirma que a internação objetiva assim, através da privação da liberdade 

do Adolescente autor de Ato Infracional, a ressocialização e a reeducação, demonstrando ao 

Adolescente que a limitação do exercício pleno do direito de ir e vir é a consequência da 

prática de atos delituosos. 

Deve-se considerar que o Estatuto da Criança e do adolescente, é preciso ao 

regulamentar a aplicação das medidas, garantindo, então, o respeito às necessidades 

pedagógicas, como dispõe o artigo 100 combinado com 113 da referida legislação, segue, 

 

Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades 

pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários.  

Art. 113. Aplica-se a este Capítulo o disposto nos arts. 99 e 100. 

 

De tal sorte, aduz o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo que, 

 

O Adolescente deve ser alvo de um conjunto de ações socioeducativas que contribua 

na sua formação, de modo que venha a ser um cidadão autônomo e solidário, capaz 

de se relacionar melhor consigo mesmo, com os outros e com tudo que integra a sua 

circunstância e sem reincidir na prática de atos infracionais. Ele deve desenvolver a 

capacidade de tomar decisões fundamentadas, com critérios para avaliar situações 

relacionadas ao interesse próprio e ao bem-comum, aprendendo com a experiência 

acumulada individual e social, potencializando sua competência pessoal, relacional, 

cognitiva e produtiva. 

 

A existência desse caráter pedagógico objetiva ao Adolescente o recebimento de 

medidas educativas que efetivamente interfiram positivamente no seu processo de 

                                                           
5
 JESUS, Mauricio Neves de. Adolescente em Conflito com a Lei: prevenção e proteção integral. p. 103. 

Ainda sobre esta temática, afirma que, ‘a contenção não resume a internação, aquela é apenas meio desta. Mais 

especificamente: a privação de liberdade é o meio que possibilita a aplicação de instrumentos pedagógicos 

hábeis a fazer o Adolescente compreender e valorizar os vínculos familiares e comunitários’. 
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desenvolvimento. As medidas devem significar ao ‘jovem infrator’ uma janela de 

oportunidade, para que este não seja mais uma vítima de uma sociedade desigual e 

preconceituosa, seja, então, sujeito ator de mudanças, envolvidos em atividades sociais e 

consequentemente a desenvolver-se pessoalmente e profissionalmente, visto que, a 

reeducação para o convívio social, importa também, no alcance da realização pessoal e de 

participação comunitária, pressupostos intimamente ligados a cidadania. A Efetividade da 

Sentença na Medida Sócio-Educativa de Internação. (COZER, RISTOW, 2005, p. 128). 

 

A RESPONSABILIDADE DO ESTADO E A EFETIVAÇÃO DO 

DIREITO A CULTURA 
 

O funcionamento regular das políticas públicas oferecidas pelo Estado é peça 

indispensável para que ocorra uma reviravolta social, visto que o Estado e somente ele, define 

a vontade política, condição essencial para a ocorrência de mudanças. E para a implementação 

de políticas públicas específicas as categorias de Direitos Fundamentais devem ser tidas como 

parâmetro, atendendo sempre ao Princípio da Prioridade Absoluta conferido pelo 

ordenamento jurídico brasileiro e que possibilitem a democracia participativa, valorizando o 

eixo norteador da descentralização, o que resultaria numa melhor divisão de tarefas e 

atribuições entre União, Estados e Municípios para efetivamente alcançar o cumprimento dos 

Direitos Sociais e Fundamentais. 

Compartilhando o entendimento de Dallari (1995), 

 

O apoio e a proteção à infância e à adolescência devem figurar, obrigatoriamente, 

entre as prioridades dos governantes. Essa exigência constitucional demonstra o 

reconhecimento da necessidade de cuidar de modo especial das pessoas que, por sua 

fragilidade natural ou por estarem em uma fase em que se completa sua formação, 

correm maiores riscos. A par disso, é importante assinalar que não ficou por conta 

de cada governante decidir se dará ou não apoio prioritário às Crianças e aos 

Adolescentes. Reconhecendo-se que eles são extremamente importantes para o 

futuro de qualquer povo, estabeleceu- se como obrigação legal de todos os 

governantes dispensar-lhes cuidados especiais. 

 

Previsto pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e do Adolescente o Estado é 

detentor da obrigação de proteger as Crianças e adolescentes, tanto de maneira preventiva 

como resguardar o caráter repressivo-pedagógico das medidas previstas. 

 As crianças e adolescentes que já praticaram atos infracionais, vitimizadores, também 

são responsabilidade do Estado, especialmente aqueles que se encontram em cumprimento da 

medida socioeducativa de internação, uma vez que, estão tutelados efetivamente pelo Estado, 

cabendo a este, única e exclusivamente, o atendimento e respeito a todos os direitos 

fundamentais, visto o caráter pedagógico-repressivo da referida medida, e, ainda a 

característica privativa de liberdade e não privativa de dignidade ou cidadania, aos sujeito que 

estão, sim, em fase peculiar de desenvolvimento, e, sobretudo buscando uma reabilitação e 

consequente reinserção social. 

Citando o previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, 
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Art. 5º Nenhuma Criança ou Adolescente será objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na 

forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. 

 

 Entretanto, obviamente, são definições, regulamentações que permaneceram apenas no 

campo ideológico e previsional Estatal, haja visto que, não existir estrutura suficiente para 

garantir a esses adolescentes o respeito aos seus Direitos. Presencia-se, então, a inversão de 

valores, papéis e objetivos, a medida socioeducativa de internação visa, em sua concepção, 

retirar o adolescente do seio familiar, visto que, em muitos casos os fatores que induzem à 

criminalidade estão ali presentes, como por exemplo, uso e comercialização de substâncias 

psicotrópicas, atitudes violentas, entre outras, para possibilitar a reabilitação, educação, ensino 

profissionalizante, para a posteriori inseri-lo novamente no meio social, porém, o resultado 

produzido é inverso, falta de estrutura, investimento, capacidade administrativa fazem dos 

Centros de Internação, verdadeiros presídios para adolescentes, amontoados de seres, escolas 

do crime, aqueles que deveriam sair reabilitados saem “aperfeiçoados” na prática de atos 

infracionais, já que em sua maioria Brasil afora, não se respeita como critério de internação o 

delito cometido.  

Ressalta-se, concernente com tal posicionamento, o dizer de Zulmar Fachin (2008), que 

afirma ter a função de prestação social dos Direitos Fundamentais tem grande importância em 

sociedades, no qual o Estado do bem-estar social tem dificuldades para ser efetivado, como é 

o caso do Brasil. Sendo assim, essa realidade, impõe que milhões de pessoas fiquem à 

margem dos benefícios econômicos, sociais e culturais produzidos pela economia capitalista. 

Posicionamento reiterado por Alexandre Pagliarini e Claudia Stephan (2006) quando 

lecionam que os Direitos Fundamentais relacionam os  órgãos estatais como um em geral,  

cabendo ao poder executivo propor e realizar as políticas públicas necessárias  à satisfação 

dos Direitos Prestacionais; ao Poder Legislativo, fiscalizar e preservar esses valores, 

protegendo legalmente os Direitos Fundamentais, por meio da produção de leis que visem 

colocar em prática tais direitos, que abstratamente integram a base constitucional do país; e ao 

Poder Judiciário, que por meio da hermenêutica, cabe interpretar e decidir conforme os 

mandamentos constitucionais. 

O princípio do direito à cultura é a convicção de que o adolescente interno é um ser 

socializável, em pleno desenvolvimento, predestinado a reabilitação e a reconstrução de um 

mundo com outros seres humanos. Para isso, é importante que não só o Estado, mas a própria 

sociedade desenvolva condições adequadas para que o adolescente possa construir a tão 

esperada reabilitação e inserção social, e, o ideal é que esta inserção social ocorra por meio da 

cultura, uma música, um instrumento de qualidade, que traga novos valores, oportunidades, 

possibilitando uma formação, uma profissão, uma vida digna e honesta. Uma vez que o 

conceito de desenvolvimento é construído através da personalidade periférica e consolidado 

através do meio de convivência dos indivíduos, resultando na conjugação do elemento 

herdado e o elemento adquirido. 

Como aduz o professor Humberto Cunha, com o advento da Constituição de 1988, 

ampliou-se a regulamentação dos Direitos Culturais (Artigos 215; 216; 216A), como o livre 

acesso à cultura passando a ser considerada, então, como “Constituição Cultural”, 

regulamentação corroborada a posteriori com a elaboração do Estatuto da Criança e do 

Adolescente em 1990, em seus artigos 4º., 58 e 59, dentre outras coisas previu que no 

processo de formação educacional os valores culturais, artísticos e históricos devem ser 

respeitados, e, portanto, deve ser garantida a liberdade de criação de crianças e adolescentes, 

bem como o acesso às fontes culturais. 
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Direitos Culturais e à Educação são essenciais para a efetivação da cidadania, e, 

consequentemente, para a reinserção dos adolescentes internos, possibilitando a ressocialização 

dos mesmos. A formação cultural é importante para a formação de sujeitos ativos e 

conscientes na vida adulta.  

Os direitos culturais possuem uma tripla conceituação composta pelas artes, memória 

coletiva e transmissão de saberes.  Fatores até então negado a boa parte dos adolescentes 

que se encontram inseridos em unidades de internação, sujeitos que não tiveram oportunidade 

de conhecer a arte pois estavam muito mais ocupados em buscar alimento e em fugir da 

violência e da realidade independente do meio por eles adotados. Memória coletiva, não 

possuem visto que, não se sentem inseridos na coletividade, não se sentem parte integrante da 

sociedade, se sentem e são excluídos, alvos de um apartheid social, em diversos casos não 

receberam saberes, não conhecem seus pais e/ou suas mães, ou ainda, receberam sim saberes 

que violam as leis instituídas em nosso ordenamento jurídico, saberes que os levaram para o 

interior das unidades de atendimento. 

Portanto, o repasse dos conhecimentos corretos, bem como a manutenção de valores e 

de uma memória moralmente constituída e a apreciação e criação da arte são inerentes aos 

direitos culturais e devem ser acessíveis a todos, precipuamente, às crianças e adolescentes, e, 

em especial àqueles que ainda em formação e estão tutelados pelo Estado, sob sua égide estão 

efetivamente sujeitos aos poderes do Estado. Entretanto, algumas medidas começam a ganhar 

corpo, por exemplo, com a democratização do acesso à cultura, previsto no inciso IV, do §3º, 

artigo 215 da Constituição de 1988.  

Do Direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, Volpi (2006, p. 35) apresenta em 

seu estudo um dado estatístico que aponta que, 61% (sessenta e um por cento) dos 

adolescentes que cumprem medida de internação não frequentavam a escola por ocasião da 

prática do ato infracional, ou seja, já eram vítimas e não tinham assegurado o direito à 

educação, como assegurar que a partir de então, em processo de reabilitação, terão esse direito 

finalmente respeitado? Acesso à cultura, ao esporte e lazer são, indubitavelmente, formas de 

inserção social e resgate das crianças e adolescentes (ELIAS, 2005, p. 61), música, arte, 

dança, teatro, esporte, brincadeiras, resgatar adolescentes sofridos, marcados, abusados, que 

tiveram a inocência arrancada e aprenderam cedo a disseminar o terror e a insegurança. 

 

CONCLUSÃO 
 

O cidadão brasileiro internalizou a cultura da prisão, tornando-a a única resposta 

aceitável para as condutas delituosas. Dessa forma, fortaleceu-se a ideia de que a justiça só é 

possível por meio do cárcere, é grave a aplicação deste paradigma ao comportamento 

infracional juvenil, pois afasta a ideia de reeducação, reabilitação e ressocialização, bem como 

o reconhecimento da condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, como garante a 

doutrina da proteção integral. 

Indaga-se o índice de reincidência dos adolescentes, adolescentes que são encaminhados 

aos Centros de Internação duas, três, quatro vezes, ou ainda, o índice de detentos que também 

foram internos, ora, se o objetivo maior do Estado é possibilitar a recuperação, não há algo 

falhando nesse sistema? 

De todo modo, o que é prevenido é mais fácil de corrigir, destarte, a preservação do 

Estado Democrático de Direito, dos direitos constitucionais deste público alvo em questão, 

deve partir das políticas públicas do governo, inclusive no que diz respeito às crianças e 
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adolescentes, de onde inicia e para onde tende o crescimento e futuro do país, bem como o 

desenvolvimento do povo brasileiro. A coibição, o isolamento e a violência com o adolescente 

em conflito com a lei em nenhum momento configuram artifícios eficazes para combater a 

marginalidade e exclusão social. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um grande 

instrumento de proteção dos direitos da criança e do adolescente, uma legislação tida por 

muitos países, como modelo ideal e por isso, copiado, que vem alertar as autoridades para a 

necessidade de prevenir a criminalidade no seu nascedouro, dificultando a formação integral 

dessas personalidades desencontradas em mentes criminosas na idade posterior, ou seja, 

adulta. 

Com efeito, as discutíveis medidas socioeducativas utilizadas em reprimenda aos atos 

ilícitos praticados pelos adolescentes, tem como função alertar o adolescente em conflito com 

a lei à conduta anti-social praticada, reeducá-lo e inseri-lo na via em sociedade. Se o 

adolescente, de causador de uma realidade alarmante passa a ser agente transformador da 

mesma, por já ter vivenciado situações que lhe proporcionaram dignidade e cidadania, o 

objetivo proposto pela medida estará cumprida. Caso contrário, fruto de uma percepção 

equivocada e um sistema de reabilitação mal estruturado estão aqui quebrados os laços da 

família e da sociedade. As possibilidades de reabilitação diminuem consideravelmente, e os 

adolescentes, sem perspectivas, sem projetos, sem oportunidades e possibilidades e, passíveis 

à verdadeira "graduação" do crime, não se reabilitam. O regresso para o convívio em 

sociedade revela-se um indivíduo muito pior, bem mais violento e anti-social. Daí a 

particularidade da medida de internação, que, não obstante, tem sido bastante aplicada 

considerada a periculosidade dos infratores e gravidades dos atos praticados, por conseguinte, 

a tão discutida redução da imputabilidade penal, o aumento do tempo de internação ou rigor 

excessivo das punições aplicadas não recuperam. Apenas o tratamento, a educação, o cuidado, 

a prevenção serão capazes de diminuir os atos infracionais cometidos por adolescentes. Para 

tentar eliminar a já existente, a certeza é que o isolamento não recupera ou reabilita, pelo 

contrário, degenera. Rigor não resulta eficácia, e sim desespero, revolta, indignação e 

reincidência. Tudo que justamente não se deseja para as crianças e adolescentes. 
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RESUMO 
 

O presente texto descreve a luta dos Mestres de Capoeira no Município de Fortaleza por um 

Dia do Capoeirista com significado para seus atores. O artigo tem o escopo de analisar a 

relação entre as datas comemorativas e/ou feriados e a luta pelos Direitos Culturais. Para 

realizar essa tarefa, optou-se por um estudo de caso e uma pesquisa bibliográfica. O caso em 

tela é uma luta que se encontra em andamento, ainda não há um desfecho para situação. 

Realizou-se a análise dos textos jurídicos e a leitura de textos sobre a importância das datas. A 

manifestação cultural escolhida para essa análise foi a Capoeira. Acompanhar de perto o 

desenvolvimento dessa cultura há mais de vinte anos como aluno, discípulo, pesquisador e 

mestre é estímulo constante para produção de textos acadêmicos. A comunidade envolvida são 

os praticantes de Capoeira do Ceará. Os capoeiristas desse estado estão se apropriando de 

conhecimentos políticos e sendo militantes na luta por seus direitos. No final do texto, 

concluiu-se que as datas comemorativas e/ou o feriados precisam ter significado para a 

comunidade envolvida e a luta dos capoeiristas cearenses continua. A comunidade parece 

estar mais certa da importância de sua participação coletiva para a discussão de seus 

interesses. 

 

Palavras-chave: Capoeira. Datas Comemorativas. Direitos Culturais. 

 

RÉSUMÉ 
 

Le présent document décrit la lutte des Maîtres de Capoeira à Fortaleza pour un Jour du 

Capoeirista significative pour ses acteurs. L'article vise à analyser la relation entre les dates 

commémoratives et/ou les jours fériés et la lutte pour les Droits Culturels. Pour accomplir 

cette tâche, nous avons choisi une étude de cas et une recherche bibliographique. Cette cas est 

une lutte qui est en cours, il n'y a pas encore un résultat à la situation. Nous avons procédé à 

l'analyse des textes juridiques et des textes de lecture sur l'importance de dates. La 

manifestation culturel choisi pour cette analyse était la Capoeira. Suivre de près cette 

évolution depuis plus de vingt ans comme élève, disciple, chercheur et enseignant est une 

incitation constant à la production de textes académiques. La communauté impliquée sont les 

pratiquants de la Capoeira du Ceara. Les capoeiristes cet état s'approprient des connaissances 

et d'être des militants politiques dans la lutte pour leurs droits. À la fin du texte, nous avons 

conclu les dates commémoratives et/ou les jours fériés doivent avoir signifié à la communauté 

concernée et la lutte des capoeiristes du Ceará continue. La communauté semble être plus 

certain de l'importance de leur conférence de participation pour discuter de leurs intérêts. 
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Mots-clés: Capoeira. Dates commémoratives. Droits Culturels 

Introdução 

 

Ainda distante do apelo consumista e do capitalismo como religião que devora almas, a 

Capoeira continua sua luta de resistência ao que é imposto sem diálogo amplo. O capoerista 

se permite dialogar com as diversas formas do pensar de maneira dialética longe dos 

preconceitos de uma sociedade individualista. Esse artigo tem o objetivo de discutir a relação 

entre as datas comemorativas e/ou feriados e a luta pelos Direitos Culturais. Descreve a luta 

dos Mestres de Capoeira no município de Fortaleza por um Dia do Capoeirista com 

significado para os mesmos. Uma data comemorativa, como essa, celebra e simboliza a luta 

do negro. 

Em São Paulo, no ano de 1985, duas leis surgiram, Lei Estadual nº 4.649/85 – SP e Lei 

Municipal nº 9.994/85 – SP, respectivamente, que instituíam, ambas, o dia 03 de agosto como 

o Dia do Capoeirista. Essa data aos poucos foi sendo repassada e entendida como Dia 

Nacional do Capoeirista, observa-se em redes sociais várias postagens fazendo referência a 

mesma. A iniciativa paulistana, é copiada, no enteder dessa pesquisa, erroneamente, pelo 

Município de Fortaleza, ao aprovar a Lei nº 10.077/2013, pois não apresenta nenhuma 

justificativa que coadune com os anseios da comunidade da capoeira na cidade de Fortaleza. 

Percebe-se a descontextualização com realidade cearense, ou melhor, fortalezense. 

Fazendo uma busca pela Internet, não se encontra nada que fundamente referida data, nem no 

estado paulistano, pelo contrário, encontram-se alguns textos que se indagam sobre a origem 

da data em tela. Surfando pela rede, pode-se encontrar ainda datas diferentes adotadas por 

outros entes, sejam municipais ou estaduais. O artigo 215, § 2º,  da CF/88, refere-se a fixação 

de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. 

Impor uma data, aleatoriamente, ouvido poucos representantes, não está em consonância com 

um ideal democrático. Cientes disso, os capoeiristas cearenses, sobretudo, os qua atuam na 

capital alencarina, manifestam-se em repúdio a tal ato. 

Para a exposição das ideias, opta-se pela divisão do texto. A primeira parte fala da 

importância das datas comemorativas e os Direitos Culturais embasados em autores como 

Häberle (2008) e Cunha Filho (2000), em seguida, realiza-se uma análise de algumas 

estruturas normativas sobre o Dia do Capoeirista e o Dia da Capoeira, por fim, descreve-se a 

luta dos capoeiristas cearenses na cidade de Fortaleza para que referida data seja modificada 

dentro de seus interesses. A luta dos capoeiristas pelos Direitos Culturais está em andamento, 
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sobretudo, no que se refere a modificação do dia dessa Data Comemorativa. 

 

1. Os Direitos Culturais, a luta e a importância das datas comemorativas 

 

Segundo Cunha Filho (2000) os Direitos Culturais são aqueles afetos a três grandes 

grupos, a saber, às artes, à memória coletiva e ao fluxo dos saberes. Esses direitos asseguram 

aos titulares o conhecimento e uso do passado, ação ativa no presente e possibilidade de 

previsão e decisão em referência ao futuro, tudo isso com vistas à dignidade da pessoa 

humana, núcleo essencial de todos os direitos fundamentais. O artigo 215 da Constituição 

Brasileira diz que “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais
3
 e 

acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 

manifestações culturais” (BRASIL, 2013). Como se percebe o Estado tem o dever de oferecer 

ao cidadão o exercício dos seus direitos no que tange à cultura.  

A Capoeira, assim como o Direito, tem uma disposição nata de conservar ou modificar 

o status quo. Ihering (2011) diz que a luta é a própria essência do direito, a luta também é a 

essência da capoeira. Ambos são instrumentos que podem ser manuseados a favor ou contra 

diversos interesses. “A vida do direito é uma luta: luta dos povos, do Estado, das classes, dos 

indivívuos” (IHERING, 2011, p. 1). Capoeira é uma luta, é negação do que está posto, sua 

essência libertária não permite a estaticidade nos indivíduos, empurrando seus atores ao 

movimento contínuo. “[…] o que é a Capoeira, senão, a negação daquilo que está posto? Sua 

essência libertadora, desde sua gênese é luta pela liberdade de expressão dentro e fora do 

universo da roda, micro representação da roda da vida, da roda do mundo” (FERREIRA 

NETO, 2011, p. 18). A Capoeira é negação, negação é movimento e movimento é liberdade. 

Mesmo sendo cooptada por valores do capitalismo, absorvendo tedências massificadoras de 

seus fundamentos, a discórdia que atravessa essa manifestação impede a apropriação total de 

sua prática. 

A questão que se apresenta nesse artigo, refere-se às datas que figurem como momento 

de lembrar a luta de grupos por afirmação. O caso em tela, como já mencionado, trata do Dia 

do Capoeirista no Município de Fortaleza. O mesmo foi escolhido sem uma consulta ampla 

aos capoeirista, na verdade, se houve alguma consulta, esta foi realizada com uma parcela 

ínfima, pois não se encontra divulgado no meio
4
.  

                                                 
3 Grifo nosso. Segundo Cunha Filho (2000) Direitos Culturais é uma pioneira expressão encartada na 

Constituição Federal. 

4 Os mais de vinte anos de atividade nesse universo permitem que se diga que as informações correm 
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O jurista Peter Häberle (2008) aponta o feriado ou o dia comemorativo como um dos 

três elementos de identidade cultural do Estado Constitucional, figurando ao lado do hino 

nacional e da bandeira nacional. São elementos culturais de base que oferecem identidade nos 

âmbitos internos e externos, oferecendo uma forma de integração do povo com sentimento de 

pertença e como forma de reconhecimento.  

A Constituição Brasileira não faz referência expressa aos feriados, porém a Carta 

Magna expõe através do § 2º, do artigo 215, diz o seguinte: “A lei disporá sobre a fixação de 

datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais”. 

Esse artigo é uma tentativa de valorar os grupos que sofreram exclusão dentro do processo 

histórico brasileiro. Para Häberle (2008, p. 7): “O direito ao feriado pode ser expressão da 

esperada ou realizada integração de um grupo étnico dentro do povo […]  Ele representa o 

reconhecimento da justiça social, da paz, da liberdade e do entendimento entre os povos”. As 

datas comemorativas estão atreladas aos quadros de valores fundamentais, marcam a memória 

trazendo a reflexão. Muitas vezes não são aceitos como são colocados pela história oficial. 

Pode-se citar como exemplo a data comemorativa ou feriado determinado oficialmente pelo 

Estado. O mesmo precisa ser submetido a um processo de envelhecimento, se não for acatado 

pelo cidadão, torna-se totalmente estéril em sua função. Isso aconteceu com o 13 de maio e o 

20 de novembro, ambos guardam sutilezas peculiares e foram ressignificados pelo movimento 

negro brasileiro. Para ilustrar, a letra da cantiga do Mestre Moraes, capoeirista, exprime o 

sentimento dos negros do país: “[…] Viva 20 de novembro, momento pra se lembrar. No dia 

13 de maio, nada pra comemorar […]”. O primeio ganhou força e significado por representar 

a luta do negro, este último foi ressignificado por vir à luz uma história diferente do que era 

repassado. 

Essa questão é uma luta pela cura da dor moral que os capoeiristas de Fortaleza sentem 

pela injustiça sofrida, se a data representa um grupo sginificativo dentro da cidade, presente 

em diversas escolas públicas com atuações voluntárias e fazendo parte de diversos projetos 

sociais, além de academias, atuantes do setor de turismo dentre outras situações, seria 

extremamente necessário uma consulta pública com os diversos representantes. 

 

2. O Dia do Capoeiraista: Analisando algumas leis 

 

                                                                                                                                                         
rapidamente. As pessoas envolvidas se relacionam, frequentam-se e todos ficam sabendo dos acontecimentos 

que dizem respeito a capoeira cearense. Essa data comemorativa só veio à tona quando a lei já estava em 

vigor, nenhuma consulta foi realizada aos maiores nomes na capoeira do estado que são conhecidos a nível 

local, nacional e internacional. 
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A Lei Federal nº 12.345/2010, instituída pelo então Presidente Lula, trata da instiuição 

de datas comemorativas. O artigo 1º afirma que “A instituição de datas comemorativas que 

vigorem no território nacional obedecerá ao critério da alta significação para os diferentes 

segmentos profissionais, políticos, religiosos, culturais e étnicos que compõem a sociedade 

brasileira”. Esse artigo está em consonância com o artigo 215, § 2º, da CF/88, 

retromencionado. Como determinar uma data, para um público que manifesta-se através da 

corporeidade e oralidade, sem consultar seus atores? Os leigos em relação a Capoeira 

imaginam que na roda só acontece um exercício de destreza corporal, não atentam para o 

conteúdo que as letras das cantigas expressam. Trata-se de um lêdo engano, imaginar que 

propor uma data sem consulta seria algo benéfico para os seus praticantes. Se a inteção é 

reconhecer, o trabalho foi feito erroneamente, pois tal reconhecimento implica diálogo com os 

reconhecidos. As manifestações culturais não estão à disposição dos interesses do status quo. 

E como será definido esse critério de alta significação? Essa pergunta encontra resposta 

no artigo 2º da mesma lei, indica que essa significação será atribuída através de “[…] 

consultas e audiências públicas realizadas, devidamente documentadas, com organizações e 

associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados”. O artigo 3º 

completa, diz que “A abertura e os resultados das consultas e audiências públicas para a 

definição do critério de alta significação serão objeto de ampla divulgação pelos meios 

oficiais, facultando-se a participação dos veículos de comunicação social privados” e o artigo 

seguinte indica que “A proposição de data comemorativa será objeto de projeto de lei, 

acompanhado de comprovação da realização de consultas e/ou audiências públicas a amplos 

setores da população [...]”. O último artigo trata apenas da entrada em vigor. Observa-se um 

ideal cidadão, onde o indivíduo participa da decisão. A democracia implica responsabilidades, 

participação constante das decisões para sabermos para onde vamos. 

O caso que está em análise como já vem sendo mencionado no presente texto, refere-se 

ao Dia do Capoeirista no Município de Fortaleza. A referida lei tem autoria do Vereador 

Marcos Aurélio que conseguiu aprovar seu projeto no primeiro semestre de 2013, na Câmara 

Municipal de Fortaleza. Segundo o Jornal Diário do Nordeste, esse semestre contou com o 

requerimento de 3.062 propostas. Quantidade considerável, porém não diz da qualidade das 

propostas. Como exemplo, pode-se citar: 

 

o projeto de autoria do vereador Wellington Saboia que instituiu o Dia Municipal do 

Forró e ganhou repercussão na mídia local. A matéria chegou a ser colocada em 

votação no plenário, mas acabou não sendo aprovada em redação final, pois já existe 

uma Lei municipal, desde 2011, que institui o dia 13 de dezembro como o Dia 

Municipal do Forró. A norma em vigor foi de autoria do vereador Acrísio Sena  
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(DIÁRIO DO NORDESTE, 2013).  
 

Tal proposta leva ao raciocínio de que, provavelmente, não houve pesquisa sobre o 

assunto. O mesmo acontece com a proposta do Dia do Capoeirista, realizada sem ouvir o 

grupo interessado. 

Dando um giro pelo Brasil através da Internet, encontra-se alguns exemplos de 

incoerência em relação a referida data. Como a cultura é dinâmica, talvez tenha havido 

alguma importância, talvez represente algo para os capoeiristas, mas hoje é necessário uma 

releitura dessa situação.  

As Leis de São Paulo, tanto de âmbito estadual como municipal, trazem texto indênticos 

e só fazem referência à instituição do Dia do Capoeirista e sua entrada em vigor. Não indica 

nenhuma maneira de viabilizar sua comemoração. Abaixo foi transcrito ambas as estruturas 

normativas, em um quadro, a partir do artigo de Monteiro (2012), a primeira de autoria do 

Deputado Tonico Ramos e a segunda tem como autor o vereador Ricardo Trípoli. 

 

Lei Estadual nº4.649/85 – SP Lei Municipal nº 9.994/85 – SP 

Institui o "Dia do Capoeirista", a ser comemorado 

anualmente, no dia 3 de agosto. 

O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu 

promulgo a seguinte Lei: 

Artigo 1º - Fica instituído o "Dia do Capoeirista", a ser 

comemorado, anualmente, no dia 03 de Agosto. 

Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Institui no âmbito municipal o "Dia do Capoeirista". 

Mário Covas, Prefeito do Município de São Paulo, 

usando das atribuições que lhe são conferidas por lei. 

Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 2 de 

outubro de 1985, decretou e eu promulgo a seguinte 

lei: 

Artigo 1º - Fica instituído, no âmbito municipal, o "Dia 

do Capoeirista", a ser comemorado, anualmente, no dia 

03 de Agosto. 

Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogada as disposições em contrário. 

Quadro 1 
 

A Lei Nº 10.077, de 28 de junho de 2013, cria, no âmbito do Município de Fortaleza, o 

Dia do Capoeirista. A referida estrutura normativa foi sancionada pelo Prefeito Roberto 

Cláudio Rodrigues Bezerra. Seu artigo 1º tem o seguinte teor: “Fica criado no âmbito do 

Município de Fortaleza o Dia do Capoeirista, a ser celebrado anualmente na semana em que 

incidir o dia 3 de agosto”. Seu parágrafo único indica a inserção desse dia no calendário 

oficial de eventos do Município. O artigo 2º diz que “os eventos que acontecerem no decorrer 

do referido dia serão realizados em locais públicos, de preferência ao ar livre, sem cobrança 

de ingressos ou quaisquer outras taxas a quem vier a participar”. O artigo 3º aponta para a 

entrada em vigor da referida lei.  
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É preciso que se diga, como militante da capoeira cearense, que não houve diálogo com 

a comunidade capoeirística para instituição de referida data. Não há, no município de 

Fortaleza, nenhuma instituição que represente os interesses da maioria dos capoeiristas da 

cidade ou do estado. Houve e há alguns movimentos coletivos na cidade, porém nenhum se 

consolidou como representante oficial da maioria. Tentou-se criar o Sindicato dos 

Capoeiristas do Estado do Ceará e a Liga Cearense de Capoeira, mas em nenhum dos dois 

casos houve uma continuidade. Hoje, há um movimento chamado Rede de Desenvolvimento 

Econômico e Sustentável da Capoeira no Ceará – REDSCC, mas a mesma não tem a 

pretensão de representar os interesses dos capoeiristas do estado sem a consulta aos mesmos. 

Também há uma Federação de Capoeira, não legítima para representar a todos, pois a 

capoeira não se resume ao aspecto esportivo. Está claramente exposto nos artigos 20
5
 e 22

6
 da 

Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, Estatudo da Igualdade Racial, o viés esportivo, cultural 

dentre outras nuances de manifestação. A Federação de Capoeira Cearense não tem um 

trabalho amplo junto à comunidade da cidade. 

A nível municipal, já existia a Lei nº 9.041, de 21 de novembro de 2005, que intituiu a 

Semana Municipal da Capoeira
7
 no Município de Fortaleza. No período a prefeitura estava 

com o Partido dos Trabalhadores, representada pela prefeita Luizianne de Oliveira Lins. 

Referida estrutura normativa não se deteve apenas em instituir uma data, mas também trouxe 

outras providências, a mesma é composta apenas de quatro artigos que serão comentados a 

seguir. Apesar de não ter havido uma ampla consulta à comunidade, essa aceitou tacitamente, 

inclusive participando dos movimentos nos primeiros anos. E a REDSCC trabalha para fazer 

valer novamente o direito conquistado a partir dessa estrutura normativa. Teve como 

idealizador o jornalista e mestre de capoeira Gerson do Valle e o autor foi o então Vereador 

Ferreira Aragão. O Mestre diz, em um de seus artigos, que: 

                                                 

5 Art. 20. O poder público garantirá o registro e a proteção da 

capoeira, em todas as suas modalidades, como bem de natureza imaterial e de formação da identidade cultural 

brasileira, nos termos do art. 216 da Constituição Federal. 
 Parágrafo único. O poder público buscará garantir, por meio dos atos normativos necessários, a 

preservação dos elementos formadores tradicionais da capoeira nas suas relações internacionais. 
6  Art. 22. A capoeira é reconhecida como desporto de criação 

nacional, nos termos do art. 217 da Constituição Federal. 

 § 1o A atividade de capoeirista será reconhecida em todas as 

modalidades em que a capoeira se manifesta, seja como esporte, luta, dança ou música, sendo livre o exercício 

em todo o território nacional. 

 § 2o É facultado o ensino da capoeira nas instituições 

públicas e privadas pelos capoeiristas e mestres tradicionais, pública e formalmente reconhecidos. 
7 A Semana Municipal da Capoeira conta com verba destinada a sua realização. Na edição de 2009, os 

capoeiristas focaram o problema das drogas entre os jovens, a capoeira pode ser entendida como uma ferramenta 

contra o uso de drogas, além de contribuir para a construção de espaços democráticos. 
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A Capoeira é sem sobra de dúvidas na atualidade uma das maiores ferramenta de 

inclusão social no combate às drogas no nosso País […] produto da cultura popular e 

esporte, podem e devem contribuir para reverter esse quadro e favorecer a 

aproximação das pessoas, valorizando-as pelo que são, em essência, e não pelas suas 

condições sociais e materiais. Contribui também para a construção de espaços 

democráticos, onde todos tenham direitos e oportunidades iguais; para a 

compreensão das relações entre passado, presente e futuro; sobretudo, para despertar 

a consciência política e a capacidade de afirmação da cidadania e dos direitos 

humanos fundamentais (VALLE, 2009).  
 

Seu artigo 1º diz o seguinte: “Fica instituída, no âmbito do Município de Fortaleza, a 

Semana Municipal da Capoeira” O parágrafo único informa que o período de comemoração 

da Semana Municipal da Capoeira será a semana em que incidir o dia 20 de novembro, data 

em que se comemora o Dia da Consciência Negra
8
. 

O artigo 2º aponta que nesse período, “[...] além das apresentações de grupos de 

capoeira, serão realizadas palestras, mostras de vídeos, exposições e debates com temas 

relacionados à capoeira”. Isso motiva a sendimentação do capoeirista como um jogador-

estudioso
9
, pois além de reforçar sua parte prática, também estimula a pesquisa e reflexão 

sobre sua prática, ou seja, o legislador não teve a preocupação apenas em instituir uma data, 

mas além do significado, pressupõe-se a estímulo dos mais jovens em buscar a compreensão 

de sua arte. 

No artigo 3º encontra-se a indicação de secretarias para auxiliar o Poder Executivo na 

realização da Semana Municipal da Capoeira. As Secretaria de Educação e Assistência Social 

(SEDAS), hoje desmembrada e a Fundação de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza 

(FUNCET), também extinta são responsáveis pela execução da semana. Mesmo que as 

citadas secretarias não existam mais nesse formato, as que vieram substituí-las são 

reponsáveis pelo proposto na referida lei. O derradeiro artigo aponta apenas a sua entrada em 

vigor.  

Alguns anos depois, em 2011, o Governo Estadual atravéz da Lei nº 14.925 de 24 de 

                                                 

8 A Lei nº 10.639 de 2003, grande marco para o movimento negro no Brasil, altera a Lei nº 9.396/95, 

conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, e diz em seu artigo 79-B que “O 

calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra”. O Dia Nacional 

de Zumbi e da Consciência Negra foi instituída pela Lei 12.519, de 10 de novembro de 2011 que diz o seguinte 

em seu art. 1º “É instituído o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, a ser comemorado, anualmente, no 

dia 20 de novembro, data do falecimento do líder negro Zumbi dos Palmares”. Além de data comemorativa, a 

mesma é entendida como feriado por alguns entes da federação, entre os estados estão Alagoas, Amapá, Mato 

Grosso, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul; São Paulo possui diversos municípios com leis que decretam 

feriado nesse dia; o Ceará possui, através do município de Fortaleza, um projeto de lei; ao todo, são 773 entes 

que instituíram essa data como feriado. 
9 Segundo Campos (2001, p. 47) é “[...] aquele que pratica a 

Capoeira e, ao mesmo tempo se interessa pela pesquisa, aprofundando e produzindo conhecimentos históricos, 

técnicos e antropológicos”. 
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maio de 2011 instituiu o Dia Estadual da Capoeira. A Assembleia Legislatia decretou e o 

Governador Cid Gomes sancionou a referida Lei que teve a autoria do Deputado Ronaldo 

Martins. 

Essa estrutura normativa trouxe apenas 3 artigos. O primeiro afirma a instituição do Dia 

Estadual da Capoeira, comemorado anualmente no dia 20 de novembro, coincidindo com a 

data apontada na Semana Municipal da Capoeira. O artigo 2º aponta os objetivos do Dia 

Estadual da Capoeira em três incisos transcritos abaixo, in litteris: 

 

I - disseminar o conhecimento sobre a Capoeira, no contexto cultural; 

II - desenvolver ações que visem o conhecimento e a disseminação da prática da 

capoeira como esporte; e 

III - incentivar, por meio de seminários, palestras, concursos e rodas de capoeira, a 

perpetuação da capoeira como cultura afro-brasileira. 
 

Observa-se o tratamento da capoeira como Cultura e Esporte, além da sua relação com a 

cultura afro-brasileira. O derradeiro aponta apenas sua entrada em vigor. Novamente, observa-

se a preocupação com o entendimento da capoeira em sua complexidade, difícil de se encaixar 

nas caixinhas cartesianas do conhecimento. Deixando a Lei Municipal do Dia do Capoeirista 

questionada tanto em relação à Lei Municipal da Semana da Capoeira como em relação à Lei 

Estudual do Dia do Capoeirista.  

A lei em discussão aparenta um retrocesso que deve ser investigado para possível 

substituição por outra lei e sua revogação por não estar de acordo com as anteriores e com o 

interesses dos atores dessa arte que se manifesta em diversos pontos do Brasil e do mundo. 

Juliana Monteiro, capoeirista e advogada, em seu blog Biblioteca da Capoeira, escreve 

um artigo intitulado 03 de agosto – Dia do Capoeirista – afinal quando é? que parte da 

seguinte pergunta: “[...] já que temos muitas datas importantes na capoeira que poderiam 

marcar essa comemoração, por que especificamente o dia 03 de agosto foi escolhido?” 

(MONTEIRO, 2011).  

A mesma, na ânsia de saber, intríseca ao capoeirista-pesquisador, narra sua busca pelos 

motivos. Ela descreve o seguinte:  

 

Tentei localizar o projeto de lei no site da Assembleia Legislativa de São Paulo, mas 

o projeto não existe digitalizado, então só dá pra consultar indo lá pessoalmente. 

Talvez com a leitura da justificativa e os fundamentos do projeto dessa lei seja 

possível encontrar algo relativo a escolha da data (MONTEIRO, 2011).  
 

A autora ainda faz uma observação que é percebida facilmente pelos mais instruídos. 

Essa data embora seja de São Paulo, a níveis estadual e municipal, é entendida e aceita por 
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muitos capoeiristas como dia nacional. Pode-se pensar na hipótese de que muito do que 

acontece em nosso país parte de São Paulo. Porém, verifica-se em outras leis que existem 

datas diversas para essa comemoração, diferente do que pensa os mais desavisados. Além das 

legislações paulistanas, elenca as seguintes estruturas normativas: 

 
Lei Estadual nº 3.778 de 15/03/02: institui o dia da capoeira no estado do Rio de 

Janeiro em 23/11; 

 

Lei Municipal nº 8.212 de 05/04/10: institui o dia da capoeira no município de 

Florianópolis em 01/08; 

 

Lei Municipal nº 9.470 de 19/05/04 e Lei Municipal 8.940 de 08/07/02: institui a 

Semana Municipal de Capoeira no município de Porto Alegre entre os dias 1º e 7 de 

agosto. 
 

Não existe ainda uma legislação a nível nacional. Já pensou-se no dia 15 de julho como 

Dia Nacional da Capoeira, por ser este o dia do registro da roda e dos Mestres pelo IPHAN, 

mas é importante reiterar que não existe legislação específica a nível nacional sobre o assunto. 

A pesquisa de Monteiro (2011) aponta ainda para existência de projetos de lei que 

tratam do Dia Nacional da Capoeira, mas ainda não foram aprovados, encontram-se em 

trâmite no Congresso Nacional. São eles: 

 
PL 2858/2008 de autoria do Deputado Carlos Zarattini sugerindo o dia 12 de 

setembro para ser o Dia Nacional da Capoeira e do Capoeirista. Este PL foi 

apensado ao PL 50/2007 que está na pauta da Comissão de Turismo e Desporto; 

 

PL 7536/2010 de autoria do Deputado Márcio Marinho sugerindo o dia 20 de 

novembro para ser o Dia Nacional da Capoeira. Este PL está aguardando parecer da 

Comissão de Educação e Cultura. 
 

Este último coaduna com os anseios dos capoeiristas, pois estes têm em suas cantigas 

várias homenagens ao líder da resitência negra. A Capoeira não é um mundo alheio aos 

anseios da comunidade negra, se não são todos os capoeiristas que estão envolvidos nos 

movimentos encabeçados pelo Movimento Negro, pelos menos uma parte está inserida nessa 

luta e outra simpatiza e auxilia indiretamente, pois a Capoeira nasceu com os filhos e netos de 

negros africanos no Brasil.  

No Ceará, o Dia Estadual do Capoeirista e no Município, a Semana Municipal da 

Capoeira ambos acontecem nesse período de comemoração; com mais essa Lei a nível 

municipal que institui o Dia do Capoeirista, a mesma poderia coincidir com a Data Magna, 

marcante para a Terra da Luz. 

 

3. A luta por um Dia do Capoeirista com significado 
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As lutas que os capoeiras do passado, hoje chamados de capoeiristas, são lutas de 

resistência cultural contra qualquer imposição que venha de cima. “Todos os direitos da 

humanidade foram conquistados na luta” (IHERING, 2011, p. 1). Não poderia ser diferente 

nos dias de hoje. Em um mundo, onde habita um ideal democrático, discussões que envolvem 

Direitos Culturais precisam ser socializadas para o fortalecimento de uma cidadania ativa que 

efetive o ideal de cidadão tomando parte das decisões. Também é uma forma de aproximar o 

Estado da Sociedade pois esses precisam estar próximos. 

Como expõe Häberle (2008, p. 23): “Os  feriados são compreendidos a partir de uma 

dimensão antropológica. A pessoa e o cidadão têm, sob certos valores, uma necessidade de 

festejar: para entrar em consonância com o seu meio ambiente, sentir-se parte da 

comunidade”. As datas precisam ter significados, há um valor simbólico atribuído, não pode 

ser fruto de vontade de parcela ínfima, interesses outros, escolhidos ao acaso ou no rastro de 

tendências. 

O Estado do Ceará, a partir da Lei nº 14.925/2011, instituiu o dia 20 de novembro como 

o Dia Estadual da Capoeira, data que coaduna com a Lei nº 9.041/2005 que institui a Semana 

Municipal da Capoeira no período que coincide com o Dia da Consciência Negra, data que 

tem significado nacional para toda a comunidade negra, também Dia da Morte de Zumbi, o 

grande símbolo da resistência negra que é cantado nas Rodas de Capoeira. 

Dentro desse contexto, de significados e de lutas, a comunidade da capoeira cearense, 

através de debates em fóruns, sugere o dia 25 de março como uma data para instituição do 

Dia do Capoeirista, pois a mesma, diferente da data instituída, que reproduz uma estrutura 

normativa paulista, o 25 de março é feriado no Ceará, a Data Magna, instituída através de 

Emenda Constitucional e aprovada pela Assembleia Legislativa, promulgada e publicada em 

2011. Essa data comemorativa, ou melhor, feriado, comemora o fim da escravidão no Ceará 

ocorrido em 25 de Março de 1884 fazendo do nosso estado, pioneiro na abolição da 

escravatura, sendo que um ano antes a Vila do Acarape, atual município de Redenção, a 55 

Km de Fortaleza, libertou os escravos antes da província do Ceará, sendo por esse motivo 

chamada de Terra da Luz por José do Patrocínio. O Ceará se antecipou, foi o primeiro estado 

brasileiro a abolir a escravatura, quatro anos antes da promulgação da Lei Áurea, em 13 de 

maio de 1888. 

Assim, pode-se fazer juntos a outros segmentos negros na Terra da Luz, como o 

Maracatu, que tem o Dia do Maracatu, instituído pela Lei Municipal nº 5.827 de 1984, um 25 

de março que ecoe na sociedade, atingindo aspectos educacionais, sociais, político e culturais 
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em uma dimensão ampla e unísona. 

Aos 29 de abril de 2010, Luiz Carlos da Silva, conhecido nas rodas de capoeira como 

Mestre Lula, abriu o Fórum de Capoeira do Estado do Ceará - FCEC, através do processo 

52.019/2010 na Secretaria de Cultura de Fortaleza. Teve como sede provisória um prédio na 

Avenida Pessoa Anta, 218, Praia de Iracema, sede da Associação Zumbi e do Centro Cultural 

Água de Beber. O primeiro encontro para compor a ata de criação do Fórum ocorreu no dia 11 

de abril de 2010, no Centro Social de Cidadania Presidente Médici, localizado na Avenida 

Borges de Melo, contou com representantes de diversos Grupos de Capoeira
10

 atuantes na 

capital cearense. Todos estavam juntos para participarem do I Curso de Capacitação em 

Capoeira, no período de 09 a 11 de abril de 2010. Entre os temas abordados estavam união, 

organização da cadeia produtiva, profissionalização, elaboração de projetos, criação de 

associações etc. O primeiro encontro ficou para o dia 30 de abril do mesmo ano. Infelizmente, 

o FCEC não deu uma grande continuidade de seus trabalhos naquele momento. 

Agora em 2013, o FCEC retorna com força, motivado pela instituição de uma lei que 

determina o Dia do Capoeirista sem os mesmos serem consultados. O FCEC aconteceu 

novamente no dia 17 de julho de 2013, no CUCA Che Guevara, localizado na Barra do Ceará, 

novamente convocado pelo Mestre Lula. Encontra-se disponível uma página
11

 em uma rede 

social para divulgar o movimento e uma Petição Pública
12

. 

Ihering (2011, p.12) diz que “[...] a energia do amor com que um povo está preso ao seu 

direito e o defende, está na medida do trabalho e de seus esforços”. A luta pelo Direito, ou 

melhor, pelos Direitos Culturais continua. O amor e dedicação que os capoeiristas cearenses 

têm por essa cultura, os deixam a postos, mesmo envolvidos com a labuta diária para garantir 

seu sustento e de suas famílias em outros meios de vida, esses guerreiros organizam-se em 

associações, redes, federações e encontram-se em fóruns para discutirem suas demandas. É o 

exercício de participação popular que poderá influenciar os milhares de jovens envolvidos 

com essa manifestação cultural que brota do povo e luta contra a injustiça que assola essas 

terras desde o período colonial. 

É um dever resitir às imposições, os interessados em ver materializados seus direitos 

têm o dever consigo próprios e com a coletividade para própria conservarção moral, 

                                                 

10 Associação Zumbi de Capoeira, Associação Cordão de Ouro do Ceará, Centro Cultural Água de Beber, 

Companhia Terreiro, São Salvador, Pura Arte, Grupo Zumbi, Grupo Legião Brasileira, Grupo União de 

Capoeira, Grupo Capoeirarte. 
11 Fan Page desenvolvida para divulgar o andamento do Fórum de Capoeira do Ceará. Criada em 19 de 

julho de 2013.  https://www.facebook.com/forumdecapoeiradoceara?ref=tn_tnmn 

12 Página da Petição Pública para expressar o repúdio a Lei 10.077/2012 e pedir a instituição de nova data. 

http://www.peticaopublica.com.br/PeticaoVer.aspx?pi=P2013N42697 

https://www.facebook.com/forumdecapoeiradoceara?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/forumdecapoeiradoceara?ref=tn_tnmn
http://www.peticaopublica.com.br/PeticaoVer.aspx?pi=P2013N42697
http://www.peticaopublica.com.br/PeticaoVer.aspx?pi=P2013N42697


 

ISSN-e: 2316-9982 

resistência necessária para que o direito se realize. O que foi proposto com referida estrutura 

normativa foi uma desconsideração para com os guardiões dessa manifestação cultural. É um 

dever de todo homem para consigo mesmo combater tal desprezo. As armas hoje são outras, a 

luta é realizada a partir do conhecimento que se constrói, com uma frente que se organiza, 

onde não há deserção e sim adesão de mais membros, as conquistas se ampliam. 

 

Considerações Finais 

 

O Ceará como estado de vanguarda, pode através do município de Fortaleza, modificar 

essa tendência homogenizadora, sem fundamento, de cópias de tendências externas e sem 

significado para o povo da terra. O capoeirista cearense busca a originalidade de suas raízes, 

mesmo sabendo que a Capoeira, em sua forma institucionalizada, faz parte da história recente, 

a história do negro nessa terra, como foi exposto, não é. Essa é uma luta que busca origens e 

fundamentos que sejam válidos dentro e fora da roda. 

As pessoas que compõe essa manifestação cultural estão cada vez mais politizadas, 

conhecedores de seus direitos e buscando a efetivação dos mesmos. Esta data não coaduna 

com os anseios da comunidade capoeirística cearense, pois não há significado para a 

população negra do estado. 

Os filhos de Zumbi da Capoeira dessas terras não permitirão que outros digam 

unilateralmente seus direitos, instituindo a partir de interesses políticos dentro de feudos 

eleitoreiros. Felizmente, no caso em tela, já houve uma aproximação com o autor da lei no 

intuito de obter uma resolução pacífica. 

O diálogo se aperfeiçoa, em épocas de informações rápidas. Esses guerreiros não 

esperam favores ou migalhas, afinal, os direitos que já foram conquistados para essa cultura, 

não foi simples jogo de interesses políticos partidários, mas uma luta política mais ampla e 

não vinculada apenas a um movimento tendêncioso. A discussão caminha dentro da própria 

manifestação e se extende aos atores externos. A luta não cessará! 
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Resumo 

Neste texto objetiva-se refletir sobre algumas questões relevantes sobre o livro como 

lugar de memória e de poder, bem cultural e direito do cidadão. O livro se configura 

como um lugar de memória à medida que por meio dele podemos registrar e conservar 

fatos e acontecimentos relativos à construção da sociedade, sendo um símbolo social de 

conhecimentos e saberes. Durante décadas o acesso ao livro foi limitado a um grupo 

social dominante e a fim de democratizar o acesso à leitura muitas medidas 

governamentais foram criadas, dentre elas destacaremos a elaboração da Lei nº 10.753 

que estabelece uma Política Nacional do Livro e se caracteriza como um instrumento 

legal para a criação de projetos de incentivo e acesso ao livro e à leitura. O 

reconhecimento do livro como bem cultural pelo Ministério da Cultura é um importante 

acontecimento para que surjam projetos e ações de difusão do livro e promoção da 

leitura.  O Plano Nacional do Livro e da Leitura (PNLL) é um marco fundamental, 

resultado da parceria entre o Ministério da Educação e do Ministério da Cultura que 

institui a leitura como práticas sociais e culturais, como elemento importante para a 

construção da cidadania e da democracia. Além dos documentos oficiais, nos 

apoiaremos em estudos realizados por Soares (2002), Souza (2006), Le Goff (2004), 

etc. 

Palavras-chave: Livro. Leitura. Políticas públicas. Bem cultural.  

 

Abstract 

The objective of this text is to discuss important questions about books as a vessel of 

memory and power, culture and citizen rights. Books become a vessel of memory when 

used to register and keep facts and moments about the construction of society, being a 

social symbol of knowledge and information for future generations. During decades the 

access to books were limited to a small dominant social group and to democratize the 

access to reading many governmental measures were taken, which among then we’ll 

discuss the elaboration of the law number 10.753 that define a National Book Policy 

and characterize itself as an legal instrument to create projects to stimulate and give 

access to books and reading. The Book and Reading National Plan (BRNP) is a 

fundamental milestone, a result of a partnership between the Education Ministry and the 

Cultural Ministry that defines reading as a social and cultural practice, which is an 

important element in the building of citizenship and democracy. Further of official 

documents, we’ll be supported by studies done by Soares (2002), Souza (2006), Le 

Goff(2004), etc. 

Keywords: Book. Reading. Public policies. Cultural. 

 

Introdução 
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 Preservar a cultura sempre foi preocupação dos seres humanos, o que é possível 

por meio da memória. No princípio, quando ainda não se havia formas de registro 

escrito, a memória era preservada oralmente por homens-memória que conservavam os 

acontecimentos históricos e culturais da sociedade oral. 

A invenção da dita memória artificial, a escrita, propiciou ao homem a ilusão de 

dominar a sua memória e a impossibilidade do seu apagamento. Segundo Leroi-

Gourhan (1990), o surgimento da imprensa revoluciona a forma de se pensar a memória 

que, representada e difundida, oralmente passa a ter um vertente “artificial”, um auxilio 

a memória dos homens, deixando a disposição do leitor uma memória coletiva enorme. 

A partir de então, a noção de arquivo passa ser relevante a uma sociedade que quer a 

qualquer modo preservar sua cultura, sua memória. Daí a importância do livro como 

símbolo da memória coletiva. Cria-se em áreas urbanas arquivos públicos com o intuito 

de resguardar a história da comunidade. Manter o controle desta memória escrita 

representa, então, dominar a história passada e presente de uma sociedade e o poder que 

tem sobre ela, podendo silenciar ao provocar o apagamento de resistências ou elevar 

ícones dominantes. 

A memória coletiva foi posta em jogo de forma importante na luta das forças 

sociais pelo poder. Tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é 

uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que 

dominaram e dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e os 

silêncios da história são reveladores desses mecanismos de manipulação da 

memória coletiva. (LE GOFF, 1994, p. 426) 

O conjunto de memória de uma sociedade, memória coletiva, representa sua 

cultura, suas crenças, sua organização social e política. Deste modo, é de interesse de 

governantes manipulá-la a seu favor, moldando e formando uma nação atendendo a 

necessidade burguesa. Procurou-se, assim, desprezar a memória oral (já que não se pode 

dominá-la) e centralizar a memória na escrita. Para Le Goff, a memória coletiva é 

construída por monumentações, herança do passado, documentos, por escolhas dos 

historiadores.  

[...] (memória) um elemento essencial do que se costuma chamar de 

identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades 

fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angustia. 

Mas a memória coletiva é não somente uma conquista, é também um 

instrumento e um objeto de poder. São as sociedades cuja memória coletiva 

escrita que melhor permitem compreender esta luta pela dominação da 

recordação e da tradição, esta manifestação da memória. (Idem, 1994, p. 476) 

Assim, o livro mostra-se como um objeto de transgressão por guardar em si a 

memória da sociedade a que pertence, podendo caracterizar o livro como um lugar de 

memória e de cultura, construída de acordo com o interesse de determinado grupo. Em 

diferentes momentos, o livro foi eliminado por representar uma ameaça a regimes 

políticos ou a religião, como esclarece Báez no livro História universal da destruição 

dos livros: “Defendo que a teoria de que o livro não é destruído como objeto físico, e 

sim como vínculo de memória. Jhon Milton, em Aeropagitica (1644), sustentava que o 

que se destrói no livro é a racionalidade que ele representa...” (2006, p. 24). 

Diante do estudo sobre a história do livro, encontramos a história da leitura. Assim 

como livros foram destruídos como forma de controle das ideias da sociedade, leituras 

foram proibidas como forma de domínio do conhecimento e dogmatismo social. 

Durante muitas décadas, os livros foram mantidos sob o domínio de autoridades 

políticas e religiosas, e a leitura do povo, em especial das mulheres, selecionada de 

acordo com a moral que deveriam seguir. 
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Leitores autoritários que impedem outros de aprender a ler, leitores fanáticos 

que decidem o que pode e o que não se pode ser lido, leitores tóicos que se 

recusam a ler por prazer e exigem somente que se recontem fatos que julgam 

ser verdadeiros: todos eles tentam limiar os vastos e diversificados poderes 

do leitor. Mas os censores também podem adotar formas diferentes em seu 

trabalho, sem necessidade de fogueiras ou tribunais. Podem reinterpretar 

livros para torná-los úteis apenas a eles mesmos, para justificar seus direitos 

autocráticos. (MANGEL, 1997, p.322) 

O livro e as outras formas de escritas, ao longo dos anos, se tornaram documentos 

históricos. Com a passagem da memória oral à memória escrita e com a conquista do 

status de ciência, a história desconsidera os relatos orais. As memórias construídas por 

meio da subjetividade não eram consideradas confiáveis na produção de conhecimentos 

científicos.  

 Por isso, compreendendo o livro como lugar de memória e de poder, a 

democratização dos livros e da leitura constitui uma ação importante para a inclusão 

social bem como a inserção e construção de identidades coletivas. A seguir exporemos 

ações importantes para o cenário atual de leitura e de acesso aos livros, bem como a 

problematização do acesso e divulgação dos livros digitais. 

 

Lei do Livro: alicerce para políticas públicas 

 

 Segundo Souza (2006), ao estabelecer uma política pública deve-se pensar nas 

inter-relações estabelecidas entre Estado, política, economia e sociedade; é uma forma 

de colocar o governo no campo da ação, de promover redução de gastos e de altos 

índices de desigualdade social. Tendo em vista a desigualdade social ainda existente no 

Brasil e à falta de acesso à leitura e ao livro, se justificaria a criação de uma política 

pública de acesso ao livro e fomento da leitura. 

Ao livro é atribuído um valor social que o valida como objeto simbólico, como o 

objeto de poder, símbolo de cultura e supremacia. Comumente, a leitura semente é 

validade em espaços institucionais, como a escola, se mediada por livros: o bom leitor é 

o que mais livros leu. Justamente por este imaginário sobre o objeto livro que surge a 

Lei nº10.753. 

A Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003 que apresenta uma Política Nacional do 

Livro, é um importante marco no reconhecimento oficial deste objeto como um bem 

cultural que deve ser acessível a todos os cidadãos. O Artigo 1° apresenta as Diretrizes 

Gerais: 

I - assegurar ao cidadão o pleno exercício do direito de acesso e uso do livro;  

II - o livro é o meio principal e insubstituível da difusão da cultura e 

transmissão do conhecimento, do fomento à pesquisa social e científica, da 

conservação do patrimônio nacional, da transformação e aperfeiçoamento 

social e da melhoria da qualidade de vida;  

III - fomentar e apoiar a produção, a edição, a difusão, a distribuição e a 

comercialização do livro;  

IV - estimular a produção intelectual dos escritores e autores brasileiros, tanto 

de obras científicas como culturais;  

V - promover e incentivar o hábito da leitura;  

VI - propiciar os meios para fazer do Brasil um grande centro editorial;  

VII - competir no mercado internacional de livros, ampliando a exportação de 

livros nacionais;  

VIII - apoiar a livre circulação do livro no País;  
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IX - capacitar a população para o uso do livro como fator fundamental para 

seu progresso econômico, político, social e promover a justa distribuição do 

saber e da renda;  

X - instalar e ampliar no País livrarias, bibliotecas e pontos de venda de livro;  

XI - propiciar aos autores, editores, distribuidores e livreiros as condições 

necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei;  

XII - assegurar às pessoas com deficiência visual o acesso à leitura.  

Tem-se uma política do livro que reforça o valor simbólico deste objeto como 

patrimônio, bem cultural, meio de transmissão de conhecimento e de fomento de leitura. 

O livro assume oficialmente o imaginário presente na sociedade, com a diferença que 

este objeto de poder não deve, segundo esta Lei, ser restrito a um grupo como foi por 

muitas décadas. 

A lei prevê também a divulgação e incentivo da leitura por meio dos livros, bem 

como prevê o incentivo a sua produção de distribuição. Desta forma torna-se necessário 

criar meios para que os envolvidos com o processo de produção de livro possam atender 

a proposta da lei. 

A conceituação do que se deve compreender como “livro” na lei é ampla sendo 

considerados livros: 

I - fascículos, publicações de qualquer natureza que representem parte de 

livro;  

II - materiais avulsos relacionados com o livro, impressos em papel ou em 

material similar;  

III - roteiros de leitura para controle e estudo de literatura ou de obras 

didáticas;  

IV - álbuns para colorir, pintar, recortar ou armar;  

V - atlas geográficos, históricos, anatômicos, mapas e cartogramas;  

VI - textos derivados de livro ou originais, produzidos por editores, mediante 

contrato de edição celebrado com o autor, com a utilização de qualquer 

suporte;  

VII - livros em meio digital, magnético e ótico, para uso exclusivo de pessoas 

com deficiência visual;  

VIII - livros impressos no Sistema Braille.  

  

O livro perpassa todas as áreas do conhecimento e pode ser editado e publicado de 

diferentes meios com materiais diversos. Nesta lei já se inclui livros digitais e os em 

Braille. 

No Capítulo III desta Lei, “Da editoração, distribuição e comercialização do livro”, 

temos a normativa referente à produção, venda e distribuição dos livros. O Capítulo IV, 

“Da difusão do livro”, regula a obrigatoriedade de programas e projetos de incentivo à 

leitura e acesso ao livro: 

Art. 13. Cabe ao Poder Executivo criar e executar projetos de acesso ao livro 

e incentivo à leitura, ampliar os já existentes e implementar, isoladamente ou 

em parcerias públicas ou privadas, as seguintes ações em âmbito nacional:  

I - criar parcerias, públicas ou privadas, para o desenvolvimento de 

programas de incentivo à leitura, com a participação de entidades públicas e 

privadas;  

II - estimular a criação e execução de projetos voltados para o estímulo e a 

consolidação do hábito de leitura, mediante:  

a) revisão e ampliação do processo de alfabetização e leitura de textos de 

literatura nas escolas;  

b) introdução da hora de leitura diária nas escolas;  
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c) exigência pelos sistemas de ensino, para efeito de autorização de escolas, 

de acervo mínimo de livros para as bibliotecas escolares;  

III - instituir programas, em bases regulares, para a exportação e venda de 

livros brasileiros em feiras e eventos internacionais;  

IV - estabelecer tarifa postal preferencial, reduzida, para o livro brasileiro;  

V - criar cursos de capacitação do trabalho editorial, gráfico e livreiro em 

todo o território nacional.  

Art. 14. É o Poder Executivo autorizado a promover o desenvolvimento de 

programas de ampliação do número de livrarias e pontos de venda no País, 

podendo ser ouvidas as Administrações Estaduais e Municipais competentes.  

 

 Torna-se previsto em Lei a criação de projetos que promovam o acesso ao livro 

e à leitura, de iniciativa privada ou pública, sendo a inserção do livro nas políticas 

públicas associadas ao Ministério da Cultura um importante passo para o financiamento 

de ações em prol do livro e da leitura. Trataremos do reconhecimento do livro como 

bem cultural a seguir. 

 

Livro, um bem cultural 

 

Em 2004 Gilberto Gil foi nomeado Ministro da Cultura e por meio deste Ministério 

fomentou ações de incentivo à leitura e de difusão dos livros. Criou programas como o 

VivaLeitura cujo objetivo era ressaltar o valor social dos livros; associou-se ao 

Ministério da Educação para a construção conjunta do Plano Nacional do Livro e 

Leitura (PNLL), que incluiu diversas ações e projetos; e institui 2005 como o Ano 

Ibero-americano da Leitura, comemorado em 21 países das Américas e da Europa 

naquele mesmo ano. A inserção e envolvimento do Ministério da Cultura (Minc) no 

cenário de leitura ressaltam e elevam o livro como um bem cultural, como meio de 

promoção de cultura. Bibliotecas, publicações, projetos, foram possíveis por meio do 

Plano Nacional do Livro e Leitura. Em seu discurso, em ocasião do lançamento do Ano 

Ibero-americano da Leitura, em 2004, Gilberto destacou a leitura e o acesso ao livro 

como uma forma de constituir o cidadão, da importância pessoal e coletiva do livro: 

Seria um exercício absolutamente fascinante remontar em quantas 

dimensões, em quantos momentos, de quantas formas a leitura marcou a vida 

de cada um, a vida de cada cidade, de cada sociedade. A partir do ato da 

leitura podemos então desenvolver um certo número de operações cognitivas, 

hierarquizando os argumentos, comparando os enunciados, descartando 

idéias que pouco nos agradam, destacando outras e colocando aquelas que 

mais apreciamos em contato com idéias e enunciados de outros livros, de 

outros temas, de outros autores, de outros mundos. Usamos essas idéias – que 

agora já nos constituem – nas conversas com nossos amigos, em nosso 

trabalho, em nossos lares. Nos utilizamos delas para sermos melhores amigos 

e amigas, melhores pais e mães, melhores trabalhadores, melhores 

empresários ou melhores políticos. (GIL, 2004, acesso 01.09) 

 

E enfatizou a relevância de uma política de livro e leitura e ainda a necessidade dos 

projetos de fomento à leitura e difusão do livro: “É por esta razão básica que encaramos 

neste governo o conjunto de políticas que possibilitam a ampliação do acesso ao livro e 

à leitura como políticas fundamentais para a construção plena da cidadania em nosso 

país” (GIL, 2004). A leitura e livro são direitos dos sujeitos, uma forma de inclusão 

social, de construção de uma identidade coletiva. 
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De acordo com Soares (2002), democratizar o acesso de todos os membros da 

sociedade à rede de informação contemporânea é uma forma de reduzir a exclusão e de 

garantir os direitos de cidadania. Desta maneira, democratizar o acesso ao livro e à 

leitura é uma forma de incluir e propiciar a cidadania. 

Assim, em 2006, cria-se o Instituto Pro-livro que se concretiza “num conjunto de 

estratégias destinadas a promover a competência leitora, os hábitos de leitura e o acesso 

aos livros, especialmente voltado à inclusão cultural de 70 % da população brasileira 

que não tem acesso ao livro e aos bens culturais” (SITE prolivro). Este instituto, uma 

das ações do Plano Nacional do Livro e da Leitura, visa ação de promoção da leitura e 

valorização do livro. Em 2007, o BNDES passa, então, a apoiar este programa por meio 

de financiamento do mercado livreiro.  

Ainda em 2007, o Mistério da Cultura lança o Mais Cultura que articula três eixos: 

Cultura e Cidadania, Cultura e Cidades e Cultura e Economia. Dentre as ações 

desenvolvidas neste projeto está a criação de bibliotecas a fim de zerar o déficit deste 

espaço do livro e de leitura.  

Nesse cenário, embora tenha sido incluído nas discussões e na Lei do Livro, o livro 

digital ainda não teve o destaque necessário e, devido a sua crescente presença na 

sociedade, deve ser foco de maiores reflexões. A seguir discutiremos alguns pontos 

importantes sobre o livro e a leitura digital. 

  

Realidade contemporânea: livro digital/ digitalizado 

 

Embora muitos pensem que o livro digital é produto do século XXI, foi na década 

de 1970 que surgiram os primeiros livros digitais, digitalizados pelo estadunidense 

Michel Hart. Porém, somente em 1993 entra no mercado o Digital Book v.1, programa 

de livros digitais registrado por Zahur Klemath Zapata. E no século XXI, a tecnologia 

avançou significativamente surgiram inúmeras inovações na área de leitura e livros 

digitais. Apenas em 2010 foram lançados cerca de oito produtos: Amazon, o Kindle DX 

Carlos Pinheiro; Bookeen, Cybook Orizon (Tecnologia touchscreen. Muito fino. Liga 

ao PC via Bluetooth, Wireless ou USB); TurboSquid Magazine, Primeira revista que 

usa o formato iTunes LP da Apple com conteúdos 3 D; Kobo Inc., lança o Kobo 

eReader; VTech FLiP, e-Reader para Crianças; iPad, um novo conceito de livro; Kno 

Tablet, especialmente vocacionado para o mundo estudantil.   

Enfim, muitos foram os avanços tecnológicos relativos à leitura e ao livro digital, 

no entanto, no Brasil ainda é restrito o número de pessoas que têm acesso a estas 

tecnologias. Em relação à democratização da leitura digital não se tem feito muito. 

Poucas escolas por exemplo dispõe de acervo eletrônico e meios de propiciar a leitura 

de livro eletrônicos para aqueles que devido a questão financeira, por exemplo, não tem 

acesso a internet nem dispõe do instrumento de acesso ao livro digital. 

Esse tipo de livro pressupõe um novo perfil de leitor. Não se tem o objeto “livro” 

para ser manuseado, mas outro suporte que propicia a leitura dele. Mesmo que muitos 

aleguem que o ato de manusear um livro é um ritual importante no processo de leitura, 

não podemos desconsiderar que o livro eletrônico além de ser uma leitura como a 

realizada com o livro impresso é uma nova forma de democratizar o acesso ao livro. 
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Considerações finais 

 

Embora a Lei nº 10.753 tenha potencializado as ações voltadas para a 

democratização da leitura e acesso ao livro, ainda temos avanços significativos para 

buscar quanto à prática social da leitura. Não basta disponibilizar em bibliotecas e salas 

de aula livros, mesmo que de qualidade e conteúdos relevantes, é preciso 

instrumentalizar os professores para trabalhar com eles. No caso dos livros literários, 

por exemplo, professores ainda enfatizar a leitura como uma forma de moralizar e 

incutir comportamentos socialmente estabelecidos. 

O livro continua sendo em nossa sociedade uma forma de segregar determinados 

grupos e de atribuir status a outros; basta ver que para muitos o contato com o livro 

ocorre apenas no ambiente escolar, quando solicitados pelos professores.  

Deve-se pensar em formas de incluir verdadeiramente toda a sociedade nas novas 

formas de leituras, acesso a internet, aos meios de leitura digital. Na internet o temos 

plataformas como a Domínio Público que contem exemplares digitalizados de obras 

cujo direito autoral é livre; são disponibilizados clássicos literários, produções 

acadêmicas etc. Mesmo com esta e outras plataformas eletrônicas permitindo o acesso 

gratuito aos livros, ainda se tem dificuldade de validar este meio como um suporte de 

leitura e seu acesso continuam sendo restringido por questões financeiras ligadas à 

tecnologia. 

Enfim, o imaginário de um leitor e de uma leitura ideal socialmente está em 

reconstrução e projetos direcionados à formação de leitores e acesso ao livro poderão 

contribuir para a democratização do livro e inserção cultural de classes excluídas na 

sociedade, em condições plenas de exercer seus direitos culturais, sua cidadania.  
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UM PANORAMA DAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS:  

O TRATAMENTO DADO AOS DIREITOS CULTURAIS 

 

Ana Lúcia Aragão
1
 

 

 

RESUMO: A partir do resgate histórico/político das constituições brasileiras, tendo como foco o 

tratamento dado à cultura em todas elas, discute-se a ideia de efetividade do texto constitucional, e a 

teoria do neoconstitucionalismo. Do exame de todas as constituições brasileiras, se percebe que 

somente a atual, de 1988, traz em seu texto os direitos culturais, ao tempo em que amplia o conceito 

de cultura, tratada não só como arte, mas como modos de fazer, viver e criar, destacando ainda os 

grupos formadores do povo brasileiro. Nesse sentido é que se busca, também, o percurso das 

políticas culturais no país, onde ser observa que, apesar do texto constitucional, somente a partir de 

2003, os discursos do governo demonstram preocupação em tratar a cultura a partir do viés dos 

direitos, trazendo para o Estado obrigações e para os atores uma posição mais emancipatória.  

Palavras-chave: Constituições brasileiras. Neoconstitucionalismo. Direitos culturais. 

 

 

Palavras iniciais 

 

Antes de iniciar o passeio pelas constituições brasileiras, é preciso primeiro destacar que o 

discurso da efetividade, no campo do direito, provocou uma nova postura, no sentido de superar o 

caráter de coação meramente moral das constituições, para imprimir um conteúdo imperativo, de 

aplicação direta das normas constitucionais. Essa mudança de paradigma ocorreu após a Segunda 

Guerra Mundial, na Europa, e ao longo de todo o século XX. É o discurso do constitucionalismo, 

que, naqueles primeiros momentos, também estava carregado da perspectiva liberal, individualista, 

mas que também passou a absorver conteúdos de cunho mais social e coletivo nas constituições que 

surgiram, influenciadas pelas revoluções mexicana e russa. 

É importante ressaltar que o exame das constituições permite compreender os contextos 

políticos, na medida em que também se trata de um fenômeno cultural. Nesse sentido Silva (2007) 

ao tratar do direito, em particular do direito constitucional, como fenômeno cultural, 

que plasma os valores da comunidade e os torna vigentes num determinado momento e 

local, mas que é também uma realidade autônoma, consubstanciada em normas e em 

princípios jurídicos, dotados de uma lógica e dinâmica próprias. Pelo que é de exigir ao 

Direito Constitucional que seja capaz de considerar simultaneamente valores, factos e 

normas, na interactividade e reciprocidade do seu relacionamento complexo, conjugando 

dimensões éticas, artísticas, técnicas e científicas, no âmbito de uma compreensão 

simultaneamente cultural e jurídica dos fenômenos constitucionais. (SILVA, 2007, p.7) 

Ao mesmo tempo em que, no caso do Brasil, demonstra as incongruências dos textos 

constitucionais quando comparados com a realidade histórico/política, o que Barroso (2006), 

denomina “insinceridade constitucional”. Daí a compreensão de que o movimento constitucionalista 
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e, na atualidade, o neoconstitucionalismo
2
, representa um importante avanço, ao menos no discurso, 

no sentido de garantia do cumprimento do texto constitucional, superando a visão das constituições 

como simples cartas de princípios. Para o mesmo autor: "A doutrina da efetividade consolida-se no 

Brasil como um mecanismo de enfrentamento da insinceridade normativa e de superação da 

supremacia política exercida fora e acima da constituição" (BARROSO, 2006, p.218). 

A história do constitucionalismo no Brasil inicia-se com a influência das teorias políticas 

europeias, trazidas pelas elites que lá estudaram, especialmente em Coimbra. Além do 

constitucionalismo, o parlamentarismo, a democracia, o federalismo e a república foram 

experiências influenciadas por essa mesma elite. Somente com a Constituição de 1988, podem-se 

perceber mudanças no sentido de dar um caráter de fato mais operativo ao seu texto, considerando 

que, até então, a história demonstra instabilidade política e institucional, com alternância de 

períodos democráticos e ditatoriais. A Constituição atual, portanto, reflete um longo processo de 

lutas pela redemocratização, seguindo uma tendência mundial, com reflexos na América Latina.   

Por outro lado, a tarefa de examinar o estado da arte dos direitos culturais no Brasil e sua 

concretização, significa pensar a partir do paradigma da igualdade, do reconhecimento; e a política 

cultural na contemporaneidade, diante da sua complexidade, implica na concretização de direitos a 

partir da ação não só do Estado, mas também dos atores diretamente envolvidos. Isso implica na 

abertura, apropriação e ampliação dos canais de participação, com vistas a superar desigualdades 

enraizadas em função do processo de hierarquização social vertical, que é característica não só do 

Brasil, mas da América Latina, como um todo. 

 

Um exame panorâmico das Constituições brasileiras, com foco na cultura 

 

Partindo desses primeiros esclarecimentos, um exame panorâmico das Constituições 

brasileiras - e foram oito até então -, permite perceber que somente a atual Constituição Federal, de 

1988, previu em seu texto os direitos culturais, explicitamente. Isso se deve a alguns fatores de 

ordem histórica e política que vale a pena retomar, de forma sucinta, porque são importantes para 

entender o momento em que se encontra o reconhecimento dessa categoria de direitos. Destaque-se 

que a inexistência do termo nas demais constituições não representa um descaso total com a cultura, 

considerando a existência de políticas culturais em alguns períodos da nossa história, o que 

representou a garantia de direitos culturais, ainda que implícitos. Por outro lado, a ideia de cultura 

como direito é umas das formas de compreender a cultura, que se revela importante ao trazê-la para 

o campo do discurso jurídico da efetividade, no qual o Estado assume obrigações para garantir o 

exercício desses mesmos direitos. Importante também quando apropriado pelos atores, que se 

reconhecem como portadores de direitos e de direitos a ter direitos. Nesse sentido, a cultura pensada 

como um direito se torna, também, uma exigência cidadã. 

Por fim, destaca-se que a história constitucional e política do Brasil não se assemelha aos 

momentos históricos vividos pelos países europeus, de modo que a sequência idealizada, no sentido 

de gerações ou dimensões de direitos, não se aplica da mesma forma, nem na mesma sequência com 

que foram reconhecidas em outros contextos políticos externos. A história política do Brasil tem 

diversas particularidades, que a difere da história europeia e até mesmo dos outros países da 

América Latina, diante das especificidades históricas, políticas e culturais. 
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Quanto ao contexto brasileiro, o passado colonial, não há como negar, deixou suas heranças, 

sobretudo do ponto de vista da cidadania e da igualdade de direitos. A primeira Constituição, de 

1824, é fruto da independência ocorrida em 1822, que, por sua vez, resulta de uma negociação entre 

a metrópole e as elites da colônia, contando com a intermediação da Inglaterra, como revela 

Carvalho (2009). Disso resulta um sistema de governo monárquico, perpétuo e hereditário, que 

mantém privilégios de uma elite colonial e forte influência da Igreja católica, sendo esta a religião 

oficial.  

É uma Constituição de origem autoritária, porque outorgada por D. Pedro I, sem a 

participação do Legislativo, que por sua vez havia sido dissolvido pelo monarca. Prevê alguns 

direitos civis e políticos, em seu título 8º, especialmente a liberdade, a segurança individual e a 

propriedade. Direitos esses garantidos para alguns, não sendo demais lembrar que a escravidão 

ainda vigorava no Brasil e essa marca perdurará por toda a história, até a mais recente, 

comprometendo de forma, incontestavelmente, negativa a cidadania, ponto importante para 

examinar o objeto dessa pesquisa, o direito de participação na vida cultural. Nesse mesmo título, 

previa a liberdade de pensamento e publicação, bem como a liberdade religiosa, desde que, 

obviamente, observadas as limitações impostas, ou seja, os cultos que não fossem católicos 

deveriam ser realizados em âmbito privado e sem qualquer demonstração externa.  

A educação era para pouquíssimos e, ao contrário da Espanha, Portugal não permitiu a criação 

das universidades em suas colônias, quadro que só se alterou com a chegada da família real ao 

Brasil, modificando o cenário, tanto educacional
3
, quanto cultural

4
, porém de alcance reduzido, 

ainda destinado às elites. A cultura, em seu sentido amplo, sequer era pensada, muito menos em 

termos de direitos, considerando que também não haviam sido garantidos os direitos políticos e 

civis. A pretensão de unidade nacional, linguística e religiosa, relegou as manifestações dos demais 

grupos étnicos distintos à marginalização, com interferências na subjetividade, gerando um 

sentimento de inferioridade.  

A Constituição de 1891, pós-abolição da escravatura, é influenciada pelo federalismo 

americano, o que já se percebe pelo nome dado ao país: “República dos Estados Unidos do Brasil”. 

Instituiu uma república federativa no Brasil; as províncias se transformaram em Estados, com 

autonomia; trouxe uma declaração de direitos, prevendo, dentre outros, o direito à liberdade, à 

segurança individual e à propriedade, bem como a observância da igualdade perante a lei, além do 

livre exercício da religião. Porém, este “livre exercício” tinha como condição a forma associativa e 

a aquisição de bens pela associação religiosa; mesmo assim, as religiões de matriz africana não 

estavam nesse rol, ao contrário, carrega um histórico de perseguição no Brasil, demonstrando que se 

tratava de uma atividade livre somente para as elites que preenchessem esses requisitos; também 

previu a livre manifestação de pensamento pela imprensa ou pela tribuna e o direito de autor. 

Começam a surgir na Constituição alguns traços do que, em contexto internacional, já se ocorria - 

Inglaterra (1688), Estados Unidos (1776) e França (1789) - como o reconhecimento da criação 

intelectual e artística como direito de propriedade, integrante da categoria dos direitos culturais e de 

natureza individual e híbrida. 
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Um salto na história e nos deparamos com os anos 20 e 30, marcados por uma efervescência 

nos mais diversos campos no cenário internacional e brasileiro. Retomando Carvalho (2009), ele 

aponta como marcos desse novo momento a criação do Partido Comunista, em 1922, seguindo a 

trilha da Terceira Internacional; a crise de 1929, que impactou a economia internacional; a 

derrubada do presidente Washington Luís, pelo movimento de 1930, encerrando um período 

conhecido como primeira república; movimentos pela democratização do ensino, tendo Anísio 

Teixeira como um dos expoentes e, no âmbito cultural, um movimento de importância crucial na 

reconfiguração da maneira de pensar a cultura: a Semana de Arte Moderna de 1922, colocando em 

evidência a própria formação da sociedade brasileira, representando um movimento não só estético, 

mas, sobretudo, político, crítico ao modelo da cultura dominante, ao expor a natureza antropofágica 

decorrente da mescla cultural no Brasil.  

Seguiram-se anos de agitação política, com a quebra da aliança São Paulo/Minas Gerais 

(república do café com leite), momento em que outra aliança se forma: Minas/Rio Grande do Sul, a 

aliança liberal, que lança o nome de Getúlio Vargas para a presidência. Ele não venceu a eleição, e 

sim, Júlio Prestes, porém os inconformados com o resultado deram início a um processo 

revolucionário conhecido como Revolução de 30, na verdade, um golpe que resultou na tomada do 

poder, com a ascensão de Vargas. É um período no qual foram impulsionados os direitos sociais, 

especialmente, trabalhistas
5
, como parte integrante da sua política populista.  

A Constituição de 1934, fruto deste período, é considerada um compromisso entre o 

liberalismo e o intervencionismo e já anuncia o que seriam os próximos passos do seu governo 

ditatorial, conhecido como a Era Vargas. Trata a cultura juntamente com a família e a educação, 

prevendo a obrigação da União, Estados e Municípios de “favorecer e animar o desenvolvimento 

das ciências, das artes, das letras e da cultura em geral, proteger os objetos de interesse histórico e o 

patrimônio artístico do País, bem como prestar assistência ao trabalhador intelectual” (BRASIL, 

1934). Para Silva (2001), esse dispositivo é fruto da influência das Constituições Mexicana (de 

1917) e de Weimar, Alemanha (de 1919), sobre as cartas políticas produzidas entre as duas grandes 

guerras. 

Em meio à agitação política, reflexo do período pós-Primeira Guerra, fortalecimento do 

Partido Comunista, tendo à frente Luiz Carlos Prestes e a ameaça ao seu poder, decorrentes de uma 

série de divergências políticas, inclusive, com os tenentes que o apoiaram no golpe, Getúlio 

implanta uma ditadura que perdurará por anos: o Estado Novo, promulgando a Constituição de 

1937, justificada em seu preâmbulo por questões de paz política e social e defesa dos cidadãos, em 

virtude da apreensão criada pela pretensa infiltração comunista no país.  

Mantém o elenco de direitos e garantias individuais, ao mesmo tempo em que prevê, em seu 

texto, a censura prévia da imprensa, do teatro, do cinematógrafo e da radiodifusão, facultando à 

autoridade competente proibir a circulação, a difusão ou a representação “com o fim de garantir a 

paz, a ordem e a segurança pública”, além de constar também em seu texto, “medidas para impedir 

as manifestações contrárias à moralidade pública e aos bons costumes, assim como as 

especialmente destinadas à proteção da infância e da juventude” (BRASIL, 1937); enfim, a 

liberdade de expressão é suprimida. Dedica um título à cultura, juntamente com a educação, 

prevendo o dever do Estado em contribuir, direta e indiretamente, para o seu estímulo. Previu, 

ainda, a proteção aos monumentos históricos, artísticos e naturais. 

                                                 
5
 Que culminará com a edição da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, resultante de uma compilação de todas as leis criadas 

até 1943, destinadas a regulamentar a relação entre empregados e empregadores. 



 

 

É um período marcado por uma atuação autoritária, censora e repressora por parte do Estado, 

resultado do regime ditatorial, mas é, nesse mesmo período, que se cria uma estrutura institucional 

importante
6
, com uma política cultural que “valorizava o nacionalismo, a brasilidade, a harmonia 

entre as classes sociais, o trabalho e o caráter mestiço do povo brasileiro” (RUBIM, 2007, p. 16).   

É o mesmo autor quem aponta a passagem de Mário de Andrade pelo Departamento de 

Cultura da Prefeitura da Cidade de São Paulo, na década de 1930, como um dos marcos inaugurais 

das políticas culturais no Brasil, juntamente com a implantação do Ministério da Educação e Saúde, 

no mesmo período, especificamente, com Gustavo Capanema à frente desse Ministério (RUBIM, 

2007). Na mesma linha, Botelho (2007), ao afirmar ser o primeiro exemplo de uma política cultural 

no sentido que encaramos hoje.  

É um momento em que se pensa na cultura de forma mais ampla, em que se delineiam 

políticas culturais com ecos do modernismo, influência percebida, especialmente, na figura de 

Mario Andrade na “retomada das raízes da nacionalidade brasileira, que permitisse uma superação 

dos artificialismos e formalismos da cultura erudita superficial e empostada.” (SCHWARZMAN, 

1984).  

Exemplos importantes de iniciativa nesse período foram as duas missões etnográficas às 

regiões nordestina e amazônica, para pesquisar acervos culturais da população
7
. Essa influência 

modernista não se deu sem tensões, considerando o contexto político autoritário, centralizado, com 

pretensões de construção do estado nacional centralizado política e administrativamente, bem como 

a imposição de uma política de elite, como observa Rubim (2007), mas têm significativas inovações 

no campo da cultura, com a criação de importantes instituições, a exemplo da criação do SPHAN 

(Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), do Serviço de Radiodifusão Educativa 

(1936), do Serviço Nacional de Teatro (1937), do Instituto Nacional do Livro (1937), do Conselho 

Consultivo do Patrimônio Cultural (1937) e o do Conselho Nacional de Cultura (1938). 

Como o fim da Segunda Guerra, a Europa caminha no sentido de reformulação das suas 

constituições, influenciando outros países, além disso, se observa uma onda de “americanização” 

em vários campos, com aspectos positivos e negativos, como destaca Barroso
8
:  

A influência dos EUA sobre a economia, a cultura, também se projetou, em alguma 

medida, sobre o Direito. O mais interessante é que o mundo incorporou o modelo 

americano, os tribunais passaram a ser agentes de avanços sociais em muitas partes do 

mundo, no Brasil inclusive, mas nos EUA, ao final do século XX, houve uma onda 

conservadora – a partir de Nixon, consolidada com Reagan – que esvaziou a Suprema 

Corte. Então, curiosamente, os EUA já não praticam verdadeiramente o modelo que 

exportaram para o mundo. (BARROSO, 2011) 

Aliado a isso, mobilizações de movimentos políticos e de trabalhadores, no âmbito interno, 

impulsionam a retomada do processo democrático no país, com a convocação de eleições diretas, 

em 1945, e a convocação de uma Assembleia Constituinte, dando origem à Constituição de 1946. 

Considerada para alguns um passo atrás em termos de texto constitucional, na medida em que 

inspirada em constituições anteriores, desconsiderando equívocos.   

De qualquer modo, os constituintes da época eram das mais diversas correntes, apesar de 

majoritariamente conservadores. Retoma a carta de direitos, excluindo a censura do seu texto, mas, 

no capítulo relacionado à cultura, há um retrocesso, afirmando, tão somente, que o amparo à cultura 

                                                 
6 Nesse período, inclusive, foi criado o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. 
7 O que, sem duvida, influenciou ações da política cultura do período em análise, como os pontos de cultura, por exemplo. 
8 Entrevista concedida ao Jornal do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte (SISJERN), em 

5/8/2011, disponível em http://issuu.com/sisjern/docs/js65?viewMode=magazine&mode=embed. Acesso em março de 2013. 

http://issuu.com/sisjern/docs/js65?viewMode=magazine&mode=embed


 

 

é dever do Estado e que obras, monumentos e documentos de valor histórico e artístico ficam sob a 

proteção do Poder Público. Norma meramente programática, ou seja, sem um conteúdo impositivo e 

de aplicação direta e imediata, à mercê da vontade política, exercida sem levar em conta o texto 

constitucional, como em grande parte da história política do Brasil.   

Ao mesmo tempo em que o período é considerado como a primeira experiência democrática 

brasileira, é um momento de muitas crises e instabilidade política, de golpes e movimentos de 

esquerda e da direita, repercutindo, também, no campo da política cultural, que regride em termos 

de participação do Estado. Observa-se, nesse momento, uma atuação mais significativa por parte da 

iniciativa privada, movimento na área cultural e artística, mas em termos de política cultural, há um 

recolhimento do Estado. É nesse período que o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o Museu 

de Arte de São Paulo e a Fundação Bienal passaram a receber subvenções do Estado, mas sem 

continuidade, como informa Calabre (2007).  

Esse período de instabilidade política culminou com o suicídio de Vargas. Seguiram 

alternâncias de poder, até a eleição de Jânio Quadros, que renuncia, por sua vez, sete meses depois, 

assumindo o seu vice, João Goulart, e nesse quadro de instabilidade político-institucional, não 

resiste ao golpe militar de 1964. Golpe que resulta em quase 20 anos de ditadura militar no Brasil. 

A partir daí, no entanto, o Estado retoma a institucionalização do setor cultural e a preocupação de 

elaborar uma política nacional de cultura. Nesse período, foi criado o Conselho Federal de Cultura e 

alguns planos foram apresentados entre os anos 1968 e 1973.  

A Constituição de 1967 foi promulgada em pleno regime militar, tem influência da 

constituição de 1937, elencando direitos e garantias individuais, inclusive quanto à liberdade de 

manifestação de pensamento, de convicção política ou filosófica e a prestação de informação sem 

sujeição à censura, ressalvando, no entanto, “quanto a espetáculos de diversões públicas”. Também, 

assegura liberdade para publicação de livros, jornais e periódicos, com ressalvas, porém à 

“subversão da ordem”, o que daria margem às mais diversas formas de censura. Também estava 

garantida em seu texto a liberdade de associação. A cultura mais uma vez é tratada no mesmo título 

dedicado à família e à educação, prevendo que as letras e as artes são livres, o amparo à cultura é 

dever do Estado e que obras, monumentos e documentos de valor histórico e artístico ficam sob a 

proteção do Poder Público, repetindo, assim, o texto da Constituição anterior. 

A emenda Constitucional de 1969, com status de constituição, porque substituiu inteiramente 

o texto anterior, foi modificada por outras tantas emendas, até 1985, quando convocada a 

Assembleia Geral Constituinte, para elaborar uma nova constituição. Em nada avança no conteúdo 

referente à cultura, no entanto, ainda nesse período sombrio, em 1975, por meio do Conselho 

Federal de Cultura é sistematizada uma política cultural em nível federal, a Política Nacional de 

Cultura (PNC), formalizando diretrizes que refletirão no desenho institucional, com a criação de 

órgãos setoriais a exemplo da Fundação Nacional de Artes – FUNARTE e a Empresa Brasileira de 

Filmes – EMBRAFILME. “Tinha-se ali, na verdade, a estrutura que veio redundar na criação do 

Ministério da Cultura em 1985” (BOTELHO apud BOTELHO, 2007, p.119). Em meio a esse 

processo de transição democrática, no ano de 1985, é criado o Ministério da Cultura, até então 

apêndice do Ministério da Educação, mas que já contava com instituições que davam suporte aos 

projetos ligados à cultura, às instituições criadas, sobretudo, no período Vargas. 

Nas décadas de 70/80 – com fortes influências dos movimentos ocorridos em 1968, em nível 

mundial, ainda que o Brasil vivesse a ditadura militar - o rebuliço social se fazia mais presente, com 

o surgimento de associações civis e intensificação dos movimentos sociais, com destaque para o dos 

trabalhadores, impulsionando a retomada da relação da sociedade civil com o Estado.  



 

 

A Constituição de 1988, apesar de todas as emendas, representa um marco formal desse 

processo de redemocratização do país; abre espaços de participação antes não previstos e, conforme 

Barroso (2006), promove uma travessia de um estado autoritário e intolerante para um estado 

democrático de direito, propiciando o mais longo período de estabilidade institucional que se tem 

notícia na nossa história. A Constituição de 1988 representa, também, uma mudança do paradigma 

informado anteriormente, caminhando no sentido do protagonismo da Constituição, e isso se 

observa pelo despertar do imaginário das pessoas que passam a se apropriar mais do sentido de uma 

“lei maior” que rege o país e que deve ser efetivada.  

É uma Constituição, segundo Silvério (2009), fruto de uma constituinte assentada em três 

grandes ordens de questões: 

a) Consolidação e expansão das liberdades políticas e democráticas adequadas a um país 

profundamente diverso e complexo na sua composição populacional (direitos civis e 

políticos); 

b) Materialização do atendimento às necessidades econômicas e sociais dos cidadãos 

brasileiros (direito ao trabalho, à educação, à saúde, à previdência social); 

c) Reconhecimento da diversidade étnico-racial constitutiva da população brasileira, no 

passado interpretada de forma negativa e, atualmente, celebrada enfaticamente como um 

dado positivo do repertório nacional, ou seja, como o direito à identidade cultural 

particular que é, ao mesmo tempo, parte da identidade nacional (SILVÉRIO, 2009, p.21). 

 

Propõe, de acordo com o seu preâmbulo, a missão de instituir “um Estado Democrático, 

destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-

estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 

pluralista e sem preconceitos (...)” (BRASIL, 1988). 

Enumera cinco princípios internos fundamentais, dentre eles o da cidadania e um extenso rol 

de direitos e garantias, não só individuais, mas coletivas, destacando-se, em razão do tema do 

presente estudo: a liberdade de manifestação do pensamento; a liberdade de consciência e de 

crença, de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença; a previsão de ação popular que  vise anular o ato lesivo 

ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao 

meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, prevendo a incorporação de outros direitos, 

ainda, que não expressos na Constituição. Nesse sentido, o seu artigo 5º, parágrafo 2º: “Os direitos e 

garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios 

por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte” 

(BRASIL, 1988), de modo que há uma abertura maior para a absorção, no âmbito interno, das 

normas internacionais no campo dos direitos humanos.  

A Constituição de 1988 reflete uma retomada não só do regime democrático, como também 

de uma política e um diálogo diplomático, incorporando os instrumentos internacionais de direitos 

humanos na ordem jurídica interna, demonstrando uma atuação mais positiva do Brasil nesse 

campo, a exemplo do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos Sociais e Culturais e o Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966
9
, considerando que antes desse marco, o Brasil 

viveu momentos de instabilidade e um longo período ditatorial, no qual sequer estavam garantidos 

os direitos políticos.  

A Constituição de 1988 em diversos dispositivos trata da cultura e lhe dedica uma sessão 

exclusiva, dentro do Título VIII (Da Ordem Social), prevendo a garantia do “pleno exercício dos 

                                                 
9  Ratificados pelo Brasil pelo Decreto Legislativo n. 226, de 12 de dezembro de 1991, e promulgados pelo Decreto n. 592, de 6 de 

dezembro de 1992. 



 

 

direitos culturais” (caput do art. 215), numa perspectiva ampliada do conceito, o que se deduz da 

leitura do art. 216, ao enumerar que constitui patrimônio cultural brasileiro: bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, incluídos aí 

as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e 

tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.   

Reconhece a importância da proteção das manifestações das culturas populares, indígenas e 

afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional, invoca a 

obrigação do Estado nesse sentido, bem como na garantia dos direitos culturais, ao dispor: “O 

Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais”, o que, para Silva (2002), gera 

situações jurídicas em favor dos interessados, concedendo-lhes a faculdade de agir em busca de 

bens jurídicos numa determinada situação concreta.  

Explica o jurista: 

Assim, se o Estado garante o pleno exercício dos direitos culturais, isso significa que o 

interessado, em certa situação, tem o direito (faculdade subjetiva) de reivindicar esse 

exercício e o Estado o dever de possibilitar a realização do direito em causa. Garantir o 

acesso à cultura nacional (art. 215): norma jurídica, norma agendi, significa conferir aos 

interessados a possibilidade efetiva desse acesso: facultas agendi. Quando se fala em 

direito à cultura se está referindo essa possibilidade de agir conferida pela norma jurídica 

de cultura. Ao direito à cultura corresponde a obrigação correspectiva do Estado (SILVA, 

2002, p. 231). 

Além desses artigos, temos os artigos 219, 221, 227 e 231, que tratam, respectivamente, do 

incentivo ao mercado interno, de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural; dos princípios a 

serem atendidos para a programação e promoção das emissoras de rádio e televisão; a cultura como 

direito da criança e do adolescente; o reconhecimento dos direitos dos indígenas quanto à sua 

organização social, aos costumes, às línguas, às crenças e às tradições. Por fim, o art. 23 trata da 

competência dos entes federados, especialmente, os incisos I, III, IV e V. É uma “constituição 

cultural”, seguindo a linha de outras da América Latina, que prevê meios para tutela dos direitos 

culturais, estes abarcando o conceito mais amplo de cultura, baseado no reconhecimento da 

diversidade das nossas matrizes culturais. 

Temos, então, a base político-jurídica que deve orientar as políticas culturais.Vale a pena 

retomar um pouco, para demonstrar que, apesar desse momento de protagonismo da Constituição, 

tomado pela onda neoconstitucionalista, o Brasil, ao mesmo tempo em que comemorava a conquista 

de uma constituição cidadã, continuou a ser tragado pelos percalços políticos, com a morte do 

primeiro presidente eleito pós-democratização, Tancredo Neves. Assume o seu vice, José Sarney. 

Nesse período, foi criado o Ministério da Cultura, em março de 1985, sem estrutura, nem 

organicidade, tendo, em menos de um ano, dois ministros: José Aparecido e Aloísio Pimenta.  

Em 1986, assume o Ministério o economista Celso Furtado, um dos mais importantes 

intelectuais do país, que já havia desenvolvido uma obra essencial sobre desenvolvimento, tratando 

da importância da cultura. Furtado defendia, como diretrizes da política implementada pelo 

Ministério da Cultura à época, 

A preservação e o desenvolvimento do nosso patrimônio cultural, visto como um todo 

orgânico que deve se integrar no cotidiano da população; 

O estímulo à produção cultural, sem interferir na criatividade mas prestando o necessário 

apoio ali onde ela se materializa em bens e serviços de ampla circulação; 



 

 

O apoio à atividade cultural ali onde ela se apresenta como ruptura com respeito às 

correntes dominantes, ou como expressão de grupos diferenciados por raízes étnicas, 

históricas, sociais e mesmo geográficas; 

O estímulo à difusão e ao intercâmbio culturais visando a democratizar o acesso a nosso 

patrimônio e a bens e serviços culturais dentro do país e além de nossas fronteiras 

(FURTADO, 1987, p.78-79). 

O economista tem uma visão ampla da política cultural e das ações do Ministério da Cultura, 

baseadas em premissas que irão nortear as políticas culturais do período objeto da pesquisa. Quando 

esteve à frente do Ministério, foi publicada a primeira Lei Federal de incentivo à cultura, nº 7.505
10

, 

de 2 de julho de 1986, bem como criada uma estrutura básica e mais orgânica para a instituição, por 

meio do Decreto 92.489/1986
11

. 

A Lei 7.505, conhecida como Lei Sarney, foi um importante mecanismo para ampliar o 

investimento em cultura,  na medida em que baseada em incentivos fiscais aos investidores na área, 

mas que representou o início de um momento de dependência e de imperfeição na política cultural 

no Brasil: ao invés da ditadura do Estado, a ditadura do mercado, que passa a escolher onde e em 

que investir, negligenciando diversas manifestações desinteressantes aos seus interesses, que não 

são os interesses da coletividade, obviamente. 

Após José Sarney, veio o governo de Fernando Collor de Mello, desastroso para o campo da 

cultura. Dentre as suas medidas, rebaixou o Ministério da Cultura, que passou a ser uma secretaria 

da Presidência da República, demonstrando, de logo, a importância que daria à pasta. Extinguiu a 

Lei Sarney, justificado na existência de diversas irregularidades, porém, um ano depois, promulga a 

Lei 8313/91, conhecida como Lei Rouanet, instituiu o PRONAC – Programa Nacional de Apoio à 

Cultura
12

. 

Com a Lei 8.490
13

 de 19/11/1992, aprovada no governo Itamar Franco, a secretaria volta a ser 

Ministério, mas somente no governo Fernando Henrique Cardoso é que retoma sua presença, com 

uma política cultural baseada em incentivo fiscal, sem que o Estado assuma papel preponderante. 

Foi um momento importante, no sentido dos investimentos em determinados segmentos culturais, 

momento marcado por uma abordagem mais mercadológica da cultura, redutora da sua amplitude e 

complexidade, tendo como um dos seus slogans: “A cultura é um bom negócio”. Esse mecanismo 

do incentivo fiscal, apesar da eficácia na dinamização da produção de bens culturais, demonstrou 

ineficácia na democratização da produção e do acesso, contemplando, essencialmente, bens e 

produtos culturais com apelo de mercado.  

Relatórios desse período
14

 demonstram uma assombrosa concentração de investimentos na 

região Sudeste, o que se explica por diversos fatores: desde a discrepância econômica e 

                                                 
10Segundo dados obtidos no site do Senado Federal a origem da Lei Sarney está no projeto de lei n° 54, de 1972, arquivado, assim 

quatro outros apresentados por Sarney. Em 1975 e no início de 1980, novamente propôs projetos de igual teor, todos arquivados sob 

a alegação de que eram inconstitucionais. 
11Disponível em http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-92489-24-marco-1986-442617-publicacaooriginal-1-

pe.html. 
12 O PRONAC tem como finalidades: I - contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da cultura e o pleno 

exercício dos direitos culturais; II - promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística brasileira, com valorização 

de recursos humanos e conteúdos locais;  III - apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e seus respectivos 

criadores; IV - proteger as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade brasileira e responsáveis pelo pluralismo da 

cultura nacional;  V - salvaguardar a sobrevivência e o florescimento dos modos de criar, fazer e viver da sociedade brasileira;  VI - 

preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e histórico brasileiro; VII - desenvolver a consciência internacional do 

País. 
13 Lei que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios e prevê, como atribuições do Ministério da 

Cultura: a) planejamento, coordenação e supervisão das atividades culturais; b) formulação e execução da política cultural; c) 

proteção do patrimônio histórico e cultural brasileiro. 

14Relatório de Captação de Recursos por ano, região, uf, área e segmento, disponível http://www.cultura.gov.br. 
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concentração geográfica das empresas investidoras na região mais favorecida, até o nível 

educacional da população; problemas de infraestrutura e antigas questões políticas atravancadoras 

do desenvolvimento de regiões como o Nordeste, demonstrando que o mecenato não é um 

mecanismo que atenda de forma equânime o fomento à cultura.  

Outra crítica que se faz ao mecanismo do incentivo fiscal é a transferência, para a iniciativa 

privada, da decisão sobre o investimento no projeto, ou seja, segundo uma lógica própria, que é a 

lógica do mercado, os investidores, por meio de renuncia fiscal, investem na obra ou bem cultural 

que atenda melhor a seus interesses, especialmente, de marketing. Isto implica na discrepância de 

investimentos, considerando que as áreas com menor visibilidade, menor apelo mercadológico e, 

portanto, com menor capacidade de produzir publicidade para os investidores, não serão atrativas ao 

patrocínio das empresas privadas. A solução pode vir por meio do fortalecimento do investimento 

direto do Estado, via fundos de cultura, para os projetos que não sejam atrativos ao investimento 

privado, por questões mercadológicas. Isso passa pela gestão democrática dos fundos, além, 

obviamente, da existência de orçamento que, minimamente, dê conta das demandas do setor. 

Voltando à base normativa, a Emenda Constitucional nº 48/2005 acrescentou o §3º ao art. 

215, determinando a elaboração do Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao 

desenvolvimento da cultura do país, por meio de ações integradas do poder público. Alguns juristas, 

como Silva (2001), entendem desnecessária a emenda à Constituição, por considerar que o texto 

constitucional já seria de aplicação imediata, bastando leis ordinárias para implementar as políticas 

para a área. Considerando que as Constituições deveriam prever normas mais gerais, deixando para 

as leis ordinárias os detalhes, o jurista tem razão; porém, para aqueles que militam no setor da 

cultura, a exemplo de Rubim (2007), a previsão constitucional representa um avanço no sentido da 

superação da instabilidade e descontinuidade das ações nesta área, o que nos permite concluir que a 

inclusão no texto constitucional representa uma maior segurança jurídica. 

Outro importante avanço é a aprovação da Emenda Constitucional, 71/2012, que acrescentou 

o art. 216-A, seus parágrafos e incisos
15

, dispondo sobre o Sistema Nacional de Cultura, previsto 

para ser organizado em regime de colaboração, descentralizado e participativo, entre os entes 

federados e a sociedade. 

Está claro, portanto, que a Constituição de 1988 avança em muito no conteúdo relacionado à 

cultura.  No entanto, no campo da efetividade, pode-se afirmar que uma política cultural para dar 

garantia ao cumprimento dos direitos culturais, construída com participação de diversos atores só 

pode ser vista no Brasil, de fato, a partir 2003. É um período em que, a partir das bases 
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 Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, 

institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os 

entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício 

dos direitos culturais. § 1º O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política nacional de cultura e nas suas diretrizes, 

estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e rege-se pelos seguintes princípios: I - diversidade das expressões culturais; II - 

universalização do acesso aos bens e serviços culturais; III - fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens 

culturais;  IV - cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na área cultural V - integração e 

interação na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas; VI - complementaridade nos papéis dos agentes 

culturais;  VII - transversalidade das políticas culturais; VIII - autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil; IX 

- transparência e compartilhamento das informações; X - democratização dos processos decisórios com participação e controle social; 

XI - descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações; XII - ampliação progressiva dos recursos contidos 

nos orçamentos públicos para a cultura § 2º Constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura, nas respectivas esferas da 

Federação: I - órgãos gestores da cultura; II - conselhos de política cultural; III - conferências de cultura; IV - comissões 

intergestores; V - planos de cultura; VI - sistemas de financiamento à cultura; VII - sistemas de informações e indicadores culturais; 

VIII - programas de formação na área da cultura; e IX - sistemas setoriais de cultura. § 3º Lei federal disporá sobre a regulamentação 

do Sistema Nacional de Cultura, bem como de sua articulação com os demais sistemas nacionais ou políticas setoriais de governo. § 

4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão seus respectivos sistemas de cultura em leis próprias.  

 



 

 

institucionais construídas anteriormente, se pretende avançar em termos de construção de outros 

marcos legais e institucionalização, pensada a política cultural em termos sistêmicos, com o 

envolvimento dos três entes federados, na perspectiva de superação da instabilidade constatada ao 

longo da história política do Brasil no que se refere às políticas de Estado direcionadas para a 

cultura. É um momento no qual fica aparente o esforço de equilíbrio entre valores aparentemente 

conflituosos que envolvem política e cultura: a função negativa do Estado, para garantir a liberdade 

de expressão cultural e a função positiva, que deve assegurar e promover os meios para o exercício 

dessa liberdade de expressão.  

Além disso, estava em pauta, nesse período, a cultura pensada a partir de três dimensões: 

cidadã, simbólica e como fator de desenvolvimento, levando em consideração a diversidade. No seu 

programa de governo para o período 2003/2006, o Partido dos Trabalhadores dispõe:  

Nosso governo adotará políticas públicas de valorização da cultura nacional, em sua 

diversidade regional, como elemento de resgate da identidade do País. Ao mesmo tempo, 

abrir-se-á para as culturas do mundo. A política do nosso governo estimulará a 

socialização dos bens culturais e contribuirá para a livre expressão de todas as 

manifestações no campo da cultura. A inclusão cultural não é apenas conseqüência da 

inclusão social, mas contribui para o pleno acesso à cidadania e a uma existência 

econômica e socialmente digna. Para realizar esses objetivos será necessário encontrar 

novos mecanismos de financiamento da cultura e de suas políticas, que não podem 

continuar, como hoje, exclusivamente submetidos ao mercado. Impõem-se aumentos 

substantivos das dotações orçamentárias para a cultura e a criação de fundos que permitam 

uma distribuição mais justa de recursos para a produção cultural. Ao mesmo tempo, será 

necessária uma consistente reforma do Ministério da Cultura, descentralizando suas 

iniciativas pelo conjunto das regiões do Brasil e estabelecendo as bases para que todas as 

cidades brasileiras venham a ter os seus próprios equipamentos culturais (PT, 2002). 

 

Palavras finais 

 

Da atuação do Estado, a partir desse resumo histórico, percebemos ações voltadas, 

especialmente, à preservação do patrimônio, à tentativa de criação de uma cultura oficial - a partir 

de discursos baseados na identidade e unidade nacional - passando por um período fortemente 

neoliberal, com a quase ausência do Estado, permeado por outros nos quais se pensava a cultura de 

forma mais ampla e abrangente (inspiração de Mário de Andrade). É certo que, os direitos culturais 

só começam a ser incluídos nos discursos oficiais, como base e fundamento para as políticas 

culturais, a partir de 2003. Antes disso, ainda que a Constituição em vigor seja de 1988, não se 

percebe um embasamento das políticas do setor nas previsões constitucionais, como se percebe no 

exame dos discursos tanto de Fernando Henrique Cardoso, presidente que antecedeu Lula, quanto 

de Francisco Weffort, ministro da cultura do período FHC.  

No período Lula, temos, em um primeiro momento, Gilberto Gil à frente do Ministério da 

Cultura e, em seu discurso de posse, trata da política cultural, na seguinte perspectiva: 

faz parte da cultura política de uma sociedade e de um povo, num determinado momento 

de sua existência. No sentido de que toda política cultural não pode deixar nunca de 

expressar aspectos essenciais da cultura desse mesmo povo. Mas, também, no sentido de 

que é preciso intervir. Não segundo a cartilha do velho modelo estatizante, mas para 

clarear caminhos, abrir clareiras, estimular, abrigar. Para fazer uma espécie de “do-in” 

antropológico, massageando pontos vitais, mas momentaneamente desprezados ou 

adormecidos, do corpo cultural do país. Enfim, para avivar o velho e atiçar o novo. Porque 

a cultura brasileira não pode ser pensada fora desse jogo, dessa dialética permanente entre 



 

 

a tradição e a invenção, numa encruzilhada de matrizes milenares e informações e 

tecnologias de ponta. (MINC, 2003) 

A cultura pensada a partir de três dimensões, ultrapassa o conceito restrito de cultura no 

sentido de arte - como um determinado tipo de arte - ou como patrimônio material. Nesse momento, 

passa a ser pensada e refletida como uma dimensão humana, como um direito, que pressupõe a 

efetiva participação dos mais diversos atores no campo da cultura, envolvendo a produção, a livre 

manifestação, bem como na própria decisão acerca das políticas culturais. Nesse sentido, é 

importante a definição de Rubim (2007), para quem política cultural, para que seja considerada 

pública, pressupõe debate público e algum nível de deliberação pública.  

Dentro desse contexto, é possível pensar os direitos humanos, especificamente, os direitos 

culturais, e o seu exercício, como emancipatório. E é a partir dessas premissas, aliadas à tendência 

neoconstitucionalista, ou seja, do protagonismo da Constituição, que se deve pensar e planejar as 

políticas públicas da cultura, sem perder de mira todos os entraves que comprometem os programas 

que integram a política cultural: desde a própria compreensão do que se tratam esses direitos 

culturais, passando pelos problemas institucionais/estruturais e de orçamento, além da questão da 

vontade política e baixa visibilidade do setor.  
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Resumo: As petições individuais são mecanismos fiscalizatórios previstos em documentos 

internacionais de proteção aos direitos humanos que permitem ao indivíduo lesado acessar os 

organismos internacionais a fim de garantir seus direitos. O Pacto Internacional sobre os 

direitos econômicos, sociais e culturais (PIDESC) não previu, em seu texto, esse importante 

mecanismo, tendo em vista a pressão dos Estados, que não desejavam a intromissão de 

organismos internacionais em suas políticas públicas, bem como pela natureza programática 

dessas obrigações. No entanto, é entendimento firme na doutrina do direito internacional dos 

direitos humanos de que não há superioridade hierárquica entre estes, sendo todos inerentes 

ao indivíduo e exigíveis perante o Estado. Desta forma, surge o Protocolo facultativo ao 

PIDESC prevendo as ditas petições individuais como mais uma forma de proteção aos 

direitos previstos no Pacto e de fundamental importância para a consolidação dos direitos 

humanos econômicos, sociais e culturais. 

Palavras-chave: PIDESC; Petições Individuais; Direitos Humanos 

Resumen: Las peticiones individuales son documentos fiscalizatórios de protección 

internacional de los derechos humanos que permiten a qualquier persona el acceso a las 

distintas organizaciones internacionales para garantizar sus derechos. El Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) no ha proporcionado en su texto 

este importante mecanismo a la vista de la presión de los Estados, que no deseaban la 

intrusión de las organizaciones internacionales en sus políticas públicas, así como por la 

naturaleza programáticas de estos derechos. Sin embargo, la doctrina es firme em la 

comprensión de que no hay superioridad jerárquica entre los derechos humanos, pues todos 

ellos son inherentes a la persona y exigible frente al Estado. Así surge el Protocolo 

Facultativo del PIDESC trayendo las peticiones individuales como otra forma de protección 

de los derechos contenidos en el Pacto y de fundamental importancia para la consolidación de 

los derechos económicos,  sociales y culturales. 

Palabras-claves: PIDESC; Peticiones Individuales; Derechos Humanos 

 

Introdução: 

 A proteção dos direitos humanos em âmbito internacional teve como precedentes 

históricos, de acordo com Flávia Piovesan (2008, p.111), o direito humanitário, a Liga das 

Nações e a Organização Internacional do Trabalho (OIT). O direito humanitário, concernente 

aos envolvidos em conflitos armados nacionais e internacionais, impõe limites à atuação dos 
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Estados em caso de guerra, sendo a primeira percepção da existência de direitos que merecem 

proteção ainda que em condições extremas. 

 Já a Liga das Nações, formada após a primeira guerra mundial, tinha como objetivo 

promover a cooperação, a paz e a segurança internacional a fim de evitar novos conflitos. A 

Convenção da Liga das Nações previu a proteção de alguns direitos humanos, principalmente 

os relativos ao trabalho, fazendo com que os Estados assumissem o compromisso de garantir 

condições dignas de trabalho para os seus cidadãos, sob pena de sanções econômicas e 

militares. Houve, portanto, uma redefinição do conceito de soberania destes países, agora 

atrelada à obrigatoriedade dos compromissos assumidos relativos aos direitos humanos. 

 Por fim, a OIT, também criada após a primeira guerra mundial, contribuiu para a 

internacionalização dos direitos humanos ao estabelecer parâmetros mínimos de proteção aos 

trabalhadores, elaborando documentos internacionais aos quais os Estados-membros passaram 

a aderir, obrigando-se em âmbito internacional a assegurar esses ditos padrões, a fim de 

garantir a dignidade da pessoa no ambiente em que ela passa, muitas vezes, a maior parte da 

sua vida. 

 Esses podem ser considerados, portanto, os primeiros contornos da proteção dos 

direitos humanos em âmbito internacional. No entanto, o marco inicial dessa 

internacionalização ocorreu no pós segunda guerra mundial em virtude das atrocidades 

cometidas durante o conflito que totalizou cerca de 45 milhões de mortos. De acordo com 

Flávia Piovesan (2008, p.118): 

No momento em que os seres humanos se tornam supérfluos e descartáveis, no 

momento em que vige a lógica da destruição, em que cruelmente se abola o valor da 

pessoa humana, torna-se necessária a reconstrução dos direitos humanos, como 

paradigma ético capaz de restaurar a lógica do razoável. A barbárie do totalitarismo 

significou a ruptura do paradigma dos direitos humanos, por meio da negação do 

valor da pessoa humana como valor fonte do direito. Diante dessa ruptura, emerge a 

necessidade de reconstruir os direitos humanos, como referencial e paradigma ético 

que aproxime o direito da moral. Nesse cenário, o maior direito passa a ser, 

adotando a terminologia de Hanna Arendt, o direito a ter direitos, ou seja, o direito a 

ser sujeito de direitos. [...] Se a Segunda Guerra significou a ruptura com os direitos 

humanos, o pós-guerra deveria significar sua reconstrução. 

 Assim, visando a manutenção da paz e a cooperação internacional entre os povos, foi 

criada, em 1945, as Nações Unidas, sendo a sua Carta um dos grandes marcos da proteção dos 

direitos humanos, já que esse documento previu expressamente a promoção dos direitos 

humanos como propósito da organização. Logo após, em 1948, é elaborada a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, documento principal no âmbito da proteção internacional 

dos direitos humanos e marco histórico de sua consolidação. 

1. O Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos atribui a característica da 

universalidade aos direitos que buscou proteger, pois, a partir dela, passou-se a compreender 

que todo ser humano é possuidor de direitos pelo simples fato de ser humano, ou seja, o 

fundamento dos direitos humanos é a dignidade da pessoa, nada mais. O documento previu 

tanto direitos civis e políticos quanto direitos sociais, culturais e econômicos, reconhecendo a 

ausência de hierarquia entre os direitos humanos, que devem ser considerados unos e 

indivisíveis. 

 À época da criação da Declaração, alguns afirmaram que ela não teria força 

vinculante, já que aprovada pela Assembleia Geral da ONU como uma Resolução, ou seja, 

uma mera recomendação aos Estados. Esse entendimento possibilitaria o total 

descumprimento dos direitos previstos no documento, o que gerou um movimento no sentido 



 

de criação de Tratados, reconhecidos pelo Direito Internacional como documentos 

juridicamente obrigatórios, a fim de garantir a observância desses direitos. Cabe ressaltar, no 

entanto, que esse entendimento encontra-se atualmente superado, sendo amplamente 

majoritário o entendimento de que os direitos humanos devem ser respeitados 

independentemente da sua previsão em constituições, leis ou tratados internacionais. 

 De toda forma, a fim de fortalecer a idéia de proteção aos direitos humanos, foram 

elaborados, em 1966, dois tratados internacionais, um relativo aos direitos civis e políticos e 

outro relacionado aos direitos econômicos, sociais e culturais. Surgem, assim, o Pacto 

Internacional sobre os direitos civis e políticos (PIDCP) e o Pacto Internacional sobre os 

direitos econômicos, sociais e culturais (PIDESC). A divisão desses direitos em dois 

documentos se deve ao embate ideológico ente os blocos capitalista e socialista no cenário da 

denominada Guerra Fria, já que não concordavam com a forma de efetivação dos direitos 

humanos, principalmente quanto aos direitos sociais e econômicos. 

 O Pacto Internacional sobre os direitos econômicos, sociais e culturais foi adotado e 

aberto à assinatura, ratificação e adesão através da Resolução da Assembleia Geral n.º 2200-A 

em 16 de dezembro de 1966, após 20 anos de discussões, tendo entrado em vigor apenas 10 

anos depois, em 03 de janeiro de 1976. Ao contrário do que dispões o Pacto sobre os direitos 

civis e políticos, que enuncia direitos ao indivíduo, o Pacto sobre direitos econômicos, sociais 

e culturais estabelece deveres aos Estados tendo em vista a própria característica programática 

desses direitos, que demandam uma intensa atuação estatal para serem efetivados. De acordo 

com o art. 2ª do PIDESC: 

1.  Cada Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a adotar medidas, tanto 

por esforço próprio como pela assistência e cooperação internacionais, 

principalmente nos planos econômico e técnico, até o máximo de seus recursos 

disponíveis, que visem assegurar, progressivamente, por todos os meios apropriados, 

o, pleno exercício e dos direitos reconhecidos no presente Pacto, incluindo, em 

particular, a adoção de medidas legislativa.  

2.  Os Estados Partes do presente pacto comprometem-se a garantir que os direitos 

nele enunciados se exercerão sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, 

sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou 

social, situação econômica, nascimento ou qualquer outra situação.  

3.  Os países em desenvolvimento, levando devidamente em consideração os direitos 

humanos e a situação econômica nacional, poderão determinar em que medida 

garantirão os direitos econômicos reconhecidos no presente Pacto àqueles que não 

sejam seus nacionais. 

 Em virtude dessa característica inerente aos direitos econômicos, sociais e culturais, 

alguns autores defendem a sua não inclusão no rol dos direitos humanos, classificando-os 

como norma morais, inexigíveis perante o Estado. Alguns chegam a afirmar que se trata de 

direitos impossíveis, já que os regimes econômicos não permitem a gozo de todos os direitos 

humanos por todos os indivíduos. No entanto, o fato de tais direitos estarem previstos em 

norma programáticas não significa que são inexigíveis.  

 As normas programáticas são espécies de normas de eficácia limitada, de 

aplicabilidade mediata, diferida ou reduzida, nos termos da classificação proposta por José 

Afonso da Silva (1985). Tais normas são assim denominadas por não produzirem todos os 

seus efeitos no momento em que a Constituição é promulgada, dependendo, para tanto, da 

elaboração de uma norma infraconstitucional que lhe integre o conteúdo. No entanto, o 

próprio autor afirma que as normas de eficácia limitada produzem efeitos desde a sua 

elaboração, ainda que mínimos, sendo a produção plena de efeitos condicionada à elaboração 

de outra norma. De acordo com Ingo Wolfgang Sarlet (2009, p.292): 



 

As normas programáticas são dotadas de eficácia e não podem ser consideradas 

meras  proclamações  de  cunho  ideológico  ou  político,  pois, se  assim  fosse, 

efetivamente  haveríamos  de  compartilhar  o  ponto  de  vista  dos  que sustentam  a  

inexistência  de  normas  programáticas.  Com efeito, [...] todas as normas 

constitucionais,  mesmo  as  que  fixam programas  ou tarefas  para  o  Estado,  

possuem  o  caráter  de  autênticas  normas jurídicas, no sentido de que mesmo sem 

qualquer ato concretizador se encontram aptas a desencadear algum efeito jurídico. 

 Assim, os direitos econômicos, sociais e culturais devem ser compreendidos como 

direitos humanos passíveis de exigência pelos indivíduos perante o Estado, não podendo este 

se furtar de suas obrigações alegando a característica programática desses direitos. A 

distinção entre os direitos civis e políticos e os econômicos, sociais e culturais reside nos seus 

meios de efetivação, pois enquanto os primeiros não exigem uma atuação estatal tão intensa, 

estes últimos demandam um Estado presente e atuante, executando políticas públicas efetivas. 

De acordo com Carlos Weis (2013, online): 

Neste sentido, a dicotomia verificada na comparação dos respectivos artigos 2º dos 

dois Pactos — normas auto-executáveis e de implantação progressiva — não deve 

ser entendida como de tipo dualista (mutuamente excludente), mas pluralista, que 

procura classificar e combinar realidades complexas e distintas. Trata-se de uma 

diferença de perspectiva, pois as premissas e as finalidades dos direitos civis e 

políticos e dos econômicos, sociais e culturais são totalmente diversas (mas não 

necessariamente opostas). Em conseqüência, a eficácia de uma ou outra dimensão 

dos direitos humanos é alcançada por meios distintos, possuindo um significado 

próprio. 

 Apesar desse entendimento, o PIDESC apenas previu, como instrumento de controle 

das obrigações estatais, o mecanismo de relatórios, que devem ser encaminhados pelos 

Estados ao Secretário-Geral das Nações Unidas que, por sua vez, encaminha cópia ao 

Conselho Econômico e Social (ECOSOC) para averiguação. Cabe ressaltar que o ECOSOC 

criou um Comitê dos direitos econômicos, sociais e culturais para avaliar esses relatórios, 

fiscalizando o modo como os Estados buscam a efetivação desses direitos. O mecanismo de 

petições individuais apenas foi previsto no Protocolo Facultativo ao PIDESC, 42 anos após a 

elaboração deste. 

2. Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional sobre direitos econômicos, sociais e 

culturais 

O Protocolo Facultativo ao PIDESC foi adotado pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas em 10 de Dezembro de 2008, através da resolução A/RES/63/117, sendo aberto à 

assinatura em 24 de Setembro de 2009, em Nova Iorque. O documento apenas entrou em 

vigor em 5 de maio de 2013, três meses após a ratificação do décimo país, o Uruguai, e trouxe 

a previsão, dentre outros, do mecanismo fiscalizatório de petições individuais ao Comitê dos 

direitos econômicos, sociais e culturais, mecanismo este já previsto no PIDCP e muito 

aguardado no âmbito do direitos internacional dos direitos humanos. 

A previsão do direito de interposição das petições individuais em caso de violações a 

direitos econômicos, sociais e culturais já havia sido recomendada pela Declaração de Viena, 

em 1993, sendo que o Protocolo de San Salvador, que equivale ao PIDESC no âmbito da 

Organização dos Estados Americanos (OEA), previu o mecanismo já em 1988, apesar da sua 

utilização restringir-se às violações do direito à liberdade sindical e à educação, nos termos do 

seu art. 19.6. De toda forma, o mecanismo de petições individuais é recente no âmbito da 

ONU, tendo os Estado exercidos forte pressão para o seu não acatamento. De acordo com 

Berenice Maria Giannella e Beatriz Rizzo Castanheira (2013, online): 

O projeto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, submetido à Comissão de 

Direitos Humanos da ONU, continha um preceito que facultava a todas as pessoas 



 

solicitar, individualmente ou em conjunto com outras, de seu governo ou das Nações 

Unidas providências para os abusos cometidos na esfera dos direitos humanos. Este 

preceito, contudo, não foi incluído no texto definitivo da Declaração, refletindo a 

posição cautelosa do organismo internacional no sentido de editar apenas uma carta 

programática. No entanto, como houvesse, então, uma convicção generalizada de 

que um papel de ação havia sido concedido à ONU, ela recebeu milhares de 

reclamações concernentes a violações de direitos humanos, reclamações estas em 

relação às quais a Comissão de Direitos Humanos entendeu não poder tomar 

nenhuma medida, simplesmente reconhecendo haver aí uma lacuna. Para tal 

entendimento pesou a posição contrária dos Estados signatários, temerosos em 

sofrer intromissões indevidas em seus assuntos internos — e portanto, mitigação de 

sua soberania — e também da eventual utilização política destas acusações. Para 

manter tal posição, os Estados recorriam freqüentemente ao artigo 2º, n. 7 da Carta 

que proclamava a falta de competência do organismo para a tomada de qualquer 

ação. 

Esse posicionamento perdurou por anos, inviabilizando a efetivação dos direitos 

humanos que a ONU se comprometera a defender. A situação começa a mudar, no entanto, a 

partir dos esforços dos países ditos de terceiro mundo na década de 60, que pleiteavam uma 

maior atuação da entidade na questão da discriminação racial, especialmente em relação ao 

Apartheid. A partir daí, vários documentos foram expedidos pela ONU a fim de viabilizar a 

interposição de petições individuais em caso de violação aos direitos humanos, o que 

representou uma importante conquista na seara do direito internacional dos direitos humanos. 

Através da ratificação do Protocolo Facultativo ao PIDESC, o Estado reconhece a 

competência do Comitê dos direitos econômicos, sociais e culturais para receber e apreciar as 

comunicações individuais, sendo absolutamente proibida a análise de comunicações relativas 

a Estados que não sejam parte no referido documento. O mecanismo, portanto, é facultativo, 

não tendo o Brasil ratificado-o até o presente momento. 

De acordo com o Protocolo, as comunicações podem ser submetidas pelo indivíduo ou 

por um grupo de indivíduos que estejam sob a jurisdição de um Estado Parte que aleguem 

serem vítimas de uma violação, por esse mesmo Estado Parte, de qualquer um dos direitos 

econômicos, sociais e culturais enunciados no PIDESC. O artigo 2ª do Protocolo deixa clara a 

necessidade do consentimento da vítima da violação para que seja interposta a comunicação, a 

menos que o autor desta consiga justificar a razão que o leva a agir em sua representação sem 

o referido consentimento. 

As petições individuais devem ser apresentadas em até um ano após o esgotamento 

das vias de recurso internas, exceto nos casos em que o autor possa demonstrar que não foi 

possível submetê-la dentro desse prazo. Ademais, somente poderão ser objeto das petições os 

fatos que tenham ocorrido antes da entrada em vigor do Protocolo em relação ao Estado Parte 

em causa, salvo se esses fatos persistiram após tal data. 

O Protocolo também exige que não haja litispendência internacional, ou seja, que a 

questão não esteja sob análise ou já tenha sido decidida pelo Comitê ou outro órgão 

internacional de investigação ou de resolução de litígios. Por fim, também serão rejeitadas as 

comunicações que forem incompatíveis com as disposições do Pacto, que sejam 

manifestamente infundadas, insuficientemente fundamentadas ou exclusivamente baseadas 

em notícias divulgadas pelos meios de comunicação, que constituam abuso do direito de 

submeter uma comunicação, quando seja anônima e quando não seja apresentada por escrito. 

Cabe ressaltar que, antes do pronunciamento relativo ao mérito de questão, o Comitê 

pode transmitir ao Estado Parte interessado, para urgente consideração, um pedido para que 

este tome as providências cautelares que se mostrem necessárias, em circunstâncias 

excepcionais, para evitar eventuais danos irreparáveis à vítima da alegada violação. É, no 



 

caso, uma espécie de medida cautelar que não condiciona, por óbvio, o Comitê a um 

julgamento favorável à vítima, tendo em vista o juízo meramente perfunctório inerente a essas 

medidas de urgência. 

Salvo as que foram rejeitadas liminarmente, todas as comunicações apresentadas ao 

Comitê serão confidencialmente comunicadas ao Estado Parte, devendo este, no prazo de seis 

meses, submeter por escrito ao Comitê as explicações ou declarações que possam elucidar a 

questão, indicando, se for o caso, as medidas adotadas por ele para solucioná-la. O Comitê 

também deverá oferecer-se às partes interessadas para mediar uma resolução amigável do 

litígio com base no respeito às obrigações previstas no PIDESC, sendo que a realização de um 

acordo interrompe a análise da comunicação individual apresentada. 

Ao apreciar as comunicações recebidas, o Comitê analisará, às portas fechadas, toda a 

documentação trazida pelas partes, bem como aquelas advindas de outros órgãos, agências 

especializadas, fundos, programas e mecanismos das Nações Unidas e de outras organizações 

internacionais, incluindo sistemas regionais de direitos humanos. O Comitê levará em 

consideração, ainda, a razoabilidade das medidas tomadas pelo Estado Parte em conformidade 

com natureza programática das obrigações assumidas através do PIDESC. A análise deve se 

pautar, portanto, na apreciação das medidas tomadas pelo Estado Parte para a efetivação dos 

direitos ali previstos, se este, de fato, está empenhando todos os esforços possíveis para que os 

direitos econômicos, sociais e culturais sejam garantidos. De acordo com Flávia Piovesan 

(2008, p. 178): 

Contudo, reitera-se, o Pacto dos direitos econômicos, sociais e culturais estabelece a 

obrigação dos Estados de reconhecer e progressivamente implementar os direitos 

nele enunciados. Como afirma o Comitê sobre os direitos econômicos, sociais e 

culturais: ‘Se a plena realização de relevantes direitos pode ser alcançada 

progressivamente, medidas nesta direção devem ser adotadas em um razoavelmente 

curto período de tempo, após o Pacto entrar em vigor em relação a determinado 

Estado. Estas medidas devem ser deliberadas e concretamente alcançáveis, da forma 

mais clara possível, no sentido de conferir cumprimento às obrigações reconhecidas 

no Pacto’. Da obrigação da progressividade na implementação dos direitos 

econômicos, sociais e culturais decorre a chamada cláusula de proibição do 

retrocesso social, na medida em que é vedado aos Estados retroceder no campo de 

implementação desses direitos. Vale dizer, a progressividade dos direitos 

econômicos, sociais e culturais proíbe o retrocesso ou a redução de políticas 

públicas voltadas à garantia de tais direitos. 

Após apreciar a comunicação, o Comitê deverá transmitir a sua constatação 

juntamente com suas recomendações às partes interessadas, devendo o Estado Parte tomá-las 

em consideração e, no prazo de seis meses, apresentar resposta escrita, incluindo informações 

sobre as medidas tomadas a fim de cumprir o disposto pelo Comitê. Cabe ressaltar que as 

obrigações assumidas pelos Estados ao ratificar um tratado internacional são plenamente 

exigíveis, sendo a violação a essas obrigações consideradas atos ilícitos internacionais 

passíveis de responsabilização pelo Estado violador dos direitos humanos. Em relação às 

medidas que podem e devem ser adotadas pelos Estados, assim elucida Sven Peterke (2010, 

p.141):  

Primeiramente, caso a violação de direito humano ainda permaneça, o Estado é 

obrigado a agir incondicionalmente para cessá-la. A análise sobre a continuação da 

violação de direito é muitas vezes tão difícil como a questão sobre o que o Estado 

deve fazer para extingui-la. Isso não pode ser respondido de modo abstrato. No 

mais, é óbvio que o Estado deve agir de modo que previna futuras violações de 

direitos – obrigação, como ainda se verá, que decorre diretamente do DIDH. Enfim, 

a regra fundamental é que o Estado tem de reparar o dano causado. Por exemplo, no 

que se refere a uma violação de direito à propriedade, no caso de uma 

nacionalização ilegal de terras tradicionais de um povo indígena, ele é obrigado a 



 

devolvê-las e a assegurar-se de que o povo será novamente reconhecido como seu 

legítimo proprietário. Há, muitas vezes, casos em que a restituição natural é 

impossível,  em particular  no  que  tange  aos  casos  em  que  as  vítimas  sofreram  

lesões  físicas  ou  psíquicas. Nesses casos, a indenização em dinheiro é uma dentre 

as diversas medidas que podem ser apropriadas. Outras medidas podem assumir 

formas imateriais, como desculpas oficiais ou a criação de instituições destinadas a 

rememorar continuamente as respectivas violações de direitos humanos, o 

desenvolvimento  de  programas  de  formação  e capacitação  de  um  determinado  

pessoal  etc. Essas  medidas  representam  formas pelas quais se pretende satisfazer 

os interesses das vítimas e de seus familiares. Pertence a esse grupo, também, a 

obrigação de punir os réus em casos de violações de direitos humanos – outra 

obrigação que decorre diretamente do DIDH. 

A possibilidade de sanções aos Estados por organismo internacionais faz parte do 

Direito Internacional dos Direitos Humanos como forma de garantia e efetivação das 

obrigações assumidas por esses países em relação aos indivíduos que se encontram sob sua 

jurisdição. O Brasil, por exemplo, já foi condenado quatro vezes perante a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, sendo obrigado a reparar os danos causados às vítimas e 

a assumir outras obrigações relativas à prevenção de violações a direitos humanos, bem como 

à punição das pessoas físicas responsáveis no caso em concreto. 

Conclusão 

A consolidação do direito internacional dos direitos humanos é um fenômeno pós 

segunda guerra mundial, não obstante seja possível destacar o direito humanitário, a Liga das 

Nações e a OIT como precursores do movimento. Com a criação da Organização das Nações 

Unidas e a elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi internacionalizada 

a proteção dos direitos humanos, sendo estes considerados unos, indivisíveis e previstos em 

um mesmo patamar hierárquico, sem distinção. 

O Protocolo Facultativo ao PIDESC corroborou com esse entendimento, trazendo o 

mecanismo de petições individuais para os direitos econômicos, sociais e culturais, 

mecanismo este já previsto e amplamente utilizado no âmbito dos direitos civis e políticos. 

Somente em 2012, 603 comunicações individuais foram protocolizadas no Conselho de 

Direitos Humanos da ONU referentes aos direitos civis e políticos. Ao total, foram 1512 

pessoas abrangidas pelas comunicações, que se referiram a 127 Estados diferentes, incluído o 

Brasil, que teve mais de seis casos relatados somente em 2012. 

A ratificação do Protocolo Facultativo ao PIDESC pelo Brasil é, portanto, uma 

necessidade e uma obrigação que se impõe ao país pela própria Constituição Federal, em seu 

art. 4ª, inciso II, que traz a prevalência dos direitos humanos como um dos princípios que 

regem as relações internacionais do país. O Protocolo já está em vigor, o que reforça a 

necessidade da ratificação imediata do documento, já que os indivíduos sob jurisdição 

brasileira encontram-se privados do uso dessa importante ferramenta na defesa de seus 

direitos. 
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RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo analisar e descrever a cultura enquanto direito fundamental 

de crianças e adolescentes, a partir do marco normativo da Constituição Federal de 1988, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente e das principais normas internacionais atinentes aos 

infantes. Nesse sentido, a doutrina da proteção integral reconhece nos direitos culturais um 

importante veículo para o desenvolvimento peculiar deste grupo vulnerável cujo exercício é 

limitado de acordo com a tutela de seus interesses e a distribuição coletiva de papéis na sua 

consecução entre família, Estado e sociedade. Conclui-se, por fim, que embora seja 

significativa a importância do reconhecimento desta categoria de direitos fundamentais a 

esses jovens, sua efetivação depende de políticas culturais específicas e de recursos para 

atingir essas finalidades. 

Palavras-chave: Criança e Adolescente. Proteção Integral. Direitos culturais. Jovens. 

Juventude. 

RÉSUMÉ 

Cet article vise à analyser et décrire la culture comme un droit fondamental d’enfants et 

adolescents, à partir du cadre normatif de la Constitution de 1988, du Statut de l'enfant et de 

l'adolescent et des principales normes internationales relatives aux nourrissons. En ce sens, la 

doctrine de la protection intégrale reconnaît dans les droits culturels une base importante pour 

le développement particulier de ce groupe vulnérable dont l'exercice est limité conformément 

à la protection de ses intérêts et à la distribution collective des compétences dans sa réalisation 

entre la famille, l'État et la société. On conclut, enfin, que même si l'importance de reconnaître 

cette catégorie de droits fondamentaux à ces jeunes est significative, sa mise en œuvre dépend 

des politiques culturelles spécifiques et ressources pour atteindre ces objectifs. 

Mots-Clés: Enfant et adolescent. Protection Intégrale. Droits Culturels. Jeunes. Jeunesse. 

INTRODUÇÃO 

Tema de grande relevância na atualidade é o debate dos direitos fundamentais e de sua 

aplicabilidade, já que na atual conjuntura, em meio ao mundo globalizado isto se apresenta 

como um desafio a ser enfrentado por todos. Neste sentido, torna-se imperiosa a análise de um 
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direito específico, o direito fundamental à cultura na Constituição Federal de 1988 e no 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Em especial, quer-se averiguar se o direito à cultura é relevante para o 

desenvolvimento da personalidade de crianças e adolescentes. Para tanto, objetiva-se 

descrever os direitos culturais como direitos fundamentais, para num segundo momento, por 

meio da proteção integral, analisar a completude do direito da criança e do adolescente. 

Ao final, pretende-se analisar as legislações internacionais atinentes a infância e 

adolescência para comparar seus dispositivos com os direitos prescritos no Estatuto e na 

Constituição Federal. Neste ponto, é que se almeja estabelecer as premissas desse silogismo, 

haja vista a proposta de vincular os diplomas legais citados e, deste modo, comprometer o 

Estado com a implementação e efetivação de políticas públicas capazes de concretizar os 

direitos em comento. 

1. O Direito da criança e do adolescente e a proteção integral 

Cumpre consignar, desde logo, que na seara específica dos direitos fundamentais da 

criança e do adolescente, na Constituição Federal de 1988, restou acabada e/ou superada a 

divisão entre as classes de direitos fundamentais, “conformando-os estruturalmente de 

maneira toda particular e diversa daquela pela qual vêm conformados os direitos 

fundamentais dos adultos, visando atingir efetivamente proteção mais abrangente aos 

primeiros” (MACHADO, 2003, p. 136). 

A aludida superação deveu-se ao fato de reconhecerem-se os direitos fundamentais da 

criança e do adolescente como direitos de inafastável interdependência entre os chamados 

“direitos civis”, “direitos da personalidade”, “direitos sociais”, “direitos culturais”, dentre 

outros. Desta situação, decorre a circunstância de que apenas se alcançará a efetividade plena 

de qualquer dessas classes de direitos, quando todos estiverem efetivamente atendidos. 

Nessa linha de pensamento, à evidência que a dificuldade varia de acordo com o caso 

específico em exame, cada vez que se transforme uma norma dita como “programática” em 

uma norma de eficácia plena, estar-se-á mais próximo, segundo Sarlet (2004, p. 597), do 

“reconhecimento da dignidade da pessoa como elemento nuclear dos direitos fundamentais 

sociais, notadamente no âmbito de um direito às condições mínimas para uma vida digna”. 

Assim, com base nos apontamentos acima, sem detrimento de outros exemplos que 

poderiam ser apresentados, o que importa, nesse limiar, é a certeza da possibilidade de uso 



 

 

das normas de direitos fundamentais específicos para além da noção basilar do princípio da 

dignidade humana, seja na proteção, seja na promoção daqueles direitos. Todavia, tal 

entendimento, prescinde de uma análise decorrente de muita cautela por parte do intérprete, 

notadamente, para não estar incorrendo na banalização de tais direitos e de “uma eventual 

desvalorização dos direitos fundamentais, já apontada por parte da doutrina” (SARLET, 2004, 

p. 594). 

Desta maneira, muito embora se atribua uma classe específica aos direitos da criança e 

do adolescente, qual seja a de 3ª dimensão, tem-se pela especificidade dos sujeitos envolvidos 

e da importância do reconhecimento dos direitos permeados a esta fase, que, na verdade, é 

preciso um esforço conjunto da concretização de todas as dimensões, como requer a Doutrina 

da Proteção Integral que será comentada adiante. 

Nesse limiar, é certo que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos 

reconhecidos ao ser humano em geral. E, nem se poderia interpretar de maneira diversa tal 

designação, face ao princípio da igualdade insculpido no caput do artigo 5º, da Carta 

Constitucional. Para, além disso, pode-se reforçar o preceito de tal princípio com a leitura do 

artigo 3º, caput e inciso IV, da Constituição Federal. 

Seguindo esta perspectiva, cumpre salientar que a Constituição Federal de 1988 trouxe 

em seu artigo 226 notáveis mudanças no direito de família, consagrando uma especial 

proteção a ela, considerando-a como a base da sociedade que recebe proteção especial do 

Estado. De posse dessa importância, foi que o legislador pátrio reafirmou tais preceitos no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, especificamente nos artigos 19 a 25. Desse modo, 

pode-se asseverar que essa conformação à convivência familiar constitui-se em um dos 

elementos basilares da doutrina da proteção integral, inaugurada com a Convenção 

Internacional sobre os Direitos da Criança, aprovada por unanimidade pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas, em 1989, declarou que todas as crianças possuem características 

específicas devido à condição de desenvolvimento em que se encontram e, que as políticas 

básicas voltadas para a infância devem agir de forma integrada entre a família, a sociedade e o 

Estado (PEREIRA, 2008, p. 21). 

É nesse sentido que deve caminhar a proteção integral, reconhecendo-se a dimensão de 

humanidade de crianças e adolescentes, que são titulares de direitos de personalidade, pois, 

conforme Silva (2009, p.33): 

[...] falar em desenvolvimento da personalidade pressupõe o reconhecimento da 

dimensão de humanidade da criança, que é tomada em sua integralidade: aspectos 



 

 

físicos, morais, psíquicos, lúdicos, havendo clara interdependência e influências 

recíprocas entre eles.  

[...] Isso prova a influência das mobilizações sociais realizadas ao longo dos dez 

anos que antecederam a aprovação do documento internacional e que se mostraram 

determinantes para a inserção da Doutrina da Proteção Integral na ordem jurídica 

nacional, alinhando o Brasil, ao menos quanto à ordem constitucional, aos princípios 

eleitos pela Convenção Internacional. 

Destaca-se que foi com base na Convenção Internacional da Criança da ONU de 1989 

e, em decorrência da sua função integradora, que o Brasil procedeu a uma extraordinária 

mudança no plano normativo, posto que a Constituição Federal de 1988, com base nos 

princípios eleitos pela normativa internacional, introduziu no ordenamento jurídico a doutrina 

da proteção integral. Com isso, operou-se verdadeira revolução paradigmática em direção ao 

novo Direito da Criança e do Adolescente a partir do reconhecimento da integralidade dos 

direitos de quem se encontra em fase especial de desenvolvimento. 

Assim, reconheceu-se a primazia de crianças e adolescentes, transformando seus 

direitos de forma integral e unitária e, deste modo, foram estabelecidas as diretrizes sobre as 

quais foi construída a Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa 

legislação, elaborada em consonância com os novos princípios e valores que orientaram a 

Constituição Federal trouxe a criança e o adolescente como sujeito-cidadão (VERONESE, 

1999, p. 82-85), para explicar que o Estatuto se aplica a todas as crianças e adolescentes, e 

não somente àqueles em situação irregular, como ocorria no período anterior, sob a vigência 

do Código de Menores de 1979, o qual era fundamentado na doutrina da situação irregular. 

Ressalte-se que a ampla proteção é garantida pela sistemática adotada pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente, assim estruturado: a) medidas de prevenção (arts. 70 a 85) cuja 

finalidade é se antecipar a qualquer dano, pois elas visam a chamar a atenção da família, 

sociedade e Estado para temas sensíveis, com potencial para produzir vulnerabilidade à 

população infanto-juvenil; b) medidas de proteção, a serem levadas a efeito quando os direitos 

das crianças e adolescentes já foram violados por ação própria ou de outro (art. 98); c) 

medidas específicas de proteção, que visam disciplinar a apuração e aplicação de medida 

socioeducativa nos casos de ato infracional praticado por adolescente. 

Nesta perspectiva, a intervenção cuidadosa e inspirada no princípio do melhor 

interesse, conforme preconizado na Carta Constitucional e no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, dirigem-se a todos esses sujeitos de maneira indiscriminada, dirigindo sua 

proteção tanto para aquele que é vitimado, quanto para quem praticou um determinado ato 

passível de responsabilização. 



 

 

Por outras palavras, crianças e adolescentes receberam tal status e tais proteções pela 

qualidade que lhe é intrínseca, ou seja, pela sua condição peculiar de desenvolvimento e, isto, 

por si só, faz com que seus direitos mereçam uma “resposta” estrutural diferenciada da dos 

adultos. 

Dessa forma, percebe-se que o Estatuto e a Constituição Federal veem a criança e o 

adolescente como cidadãos merecedores de direitos próprios e especiais, em razão de sua 

condição específica de pessoas em desenvolvimento, que estão a necessitar de uma proteção 

especializada, diferenciada e integral (VERONESE, 2003, p. 41). 

Esta vulnerabilidade especial faz com que recebam precedência de atendimento e de 

destinação de recursos, dentre outras prerrogativas, conforme o parágrafo único do art. 4º, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, o que transmuda a natureza das obrigações do Estado, 

da Família e da Sociedade, já que a doutrina da proteção integral enseja uma tutela coletiva e 

um dever de assegurar os direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Isto é, ela 

estabelece um dever de prestação positiva e, é neste ponto, que hoje, torna-se crucial destacar 

que um de seus desdobramentos não pode deixar de ser a preocupação com a efetivação de 

direitos culturais como meio de desenvolvimento da personalidade de crianças e adolescentes, 

razão pela qual, se desdobra o assunto em outro tópico para melhor conceituar o tema, para ao 

final, aproximar tais direitos. 

2. Direitos culturais como direitos fundamentais de crianças e adolescentes 

Frequentemente, os direitos culturais são considerados como os direitos das minorias ou 

direitos de grupos vulneráveis ou em situação de vulnerabilidade, no qual se encontram 

crianças e adolescentes. Tal acepção deve-se em grande medida à ideia de que são de 

titularidade de certas coletividades específicas que tenham “direitos limitados ou negados 

apenas pelo fato de pertencerem a esse grupo” (LOPES, 2008, p. 22). Assim também, 

Eduardo Appio (2009, p. 200), ao analisar diversos e polêmicos cases da Suprema Corte 

norte-americana, define-as como “classes de pessoas que não têm acesso à representação 

política que os demais cidadãos ou, ainda, que sofrem histórica e crônica discriminação por 

conta de características essenciais a sua personalidade que demarcam sua singularidade no 

meio social”. 

Não há um consenso sobre a definição de minorias e conceitos aproximados como de 

grupos vulneráveis ou em situação de vulnerabilidade. O próprio direito internacional, que 

adota um conceito restrito de minoria, não fixa critérios para a sua identificação. A referência 



 

 

direta nos documentos de abrangência global a esses novos sujeitos de direito é relativamente 

recente.  

De início, poder-se-ia remeter facilmente a um critério de distinção quantitativo no qual 

a inferioridade numérica de um grupo em relação ao restante da população de uma 

coletividade ou de um Estado seria suficiente para assim classificá-lo como minoria, porém 

cada qual tem elementos que lhes são próprios (SÉGUIN, 2002, p. 9-10). Capotorti (apud 

SÉGUIN, 2002, p. 11) enumera quatro traços distintivos das minorias: o numérico, o de não-

dominância, a cidadania e a solidariedade no interior do grupo. Esses elementos aproximam 

grupos vulneráveis das minorias, se se considerar os dois conceitos como distintos, muito 

embora os critérios de identificação para Capotorti (apud LOPES, 2008, p. 20) refiram-se 

apenas às tradicionais minorias étnicas, linguísticas e religiosas. 

A linha divisória entre minorias e grupos vulneráveis é tênue, já que da perspectiva 

pragmática todos estão sujeitos a injustiças, em posição de inferioridade, apresentam déficit 

de cidadania ou em alguns casos desconhecem seus direitos. A única diferença maior parece 

consistir no critério numérico, pois muitas vezes os grupos vulneráveis representam parcela 

substancialmente significativa de uma população, mas sujeitos aos padrões de dominação 

vigentes em uma determinada sociedade, como acontece com as mulheres, crianças e 

adolescentes, que também afligem as minorias em seu sentido corrente. Há, no entanto, quatro 

elementos de identificação das minorias que as aproxima dos grupos vulneráveis: a) a 

vulnerabilidade jurídico-social; b) a identidade em estado nascente; c) luta contra-hegemônica 

d) estratégias discursivas (SODRÉ, 2005, p. 10). 

Nesse sentido, dentro da doutrina da proteção integral de crianças e adolescentes, é 

possível identificar crianças e adolescentes como grupo vulnerável socialmente ou enquanto 

minoria para afirmação da existência de direitos particulares. Este debate não se concentra 

apenas sob a ótica dos direitos culturais. 

Os direitos das minorias são, em verdade, o conjunto de bens jurídicos, dentre os quais 

se incluem os direitos culturais, mas não exclusivamente eles, – em particular o direito à 

diversidade e o direito de acesso à cultura, – que se revelam como expressão de suas 

identidades e seus traços distintivos em relação a outros grupos ou mesmo a tendências 

homogeneizantes da sociedade da qual fazem parte, ou, em tempos de globalização, que 

resistem ao colonialismo e à assimilação cultural das nações desenvolvidas do sistema 

econômico capitalista. Dentre os direitos culturais, os direitos coletivos reconhecidos 



 

 

publicamente a certos grupos por essas particularidades, que implicam às vezes no 

enfrentamento de discriminações no atendimento ao princípio da igualdade, que permitam o 

desenvolvimento da identidade dessas coletividades sem anular os direitos individuais 

daqueles que a eles pertencem. Nesse sentido, na diferenciação entre esses novos sujeitos de 

direitos e os bens jurídicos tutelados a eles titularizados, cabe então distinguir o que são, 

então, os direitos culturais, sinalizando sua fundamentalidade. 

É inegável que a acepção de cultura mais difundida é a antropológica, etnológica, na 

qual o homem é uma espécie de Midas que tudo que toca se transforma em cultura, incluindo 

em seu conteúdo a própria economia e o direito. Isto é, tudo que é cultural é humano e vice-

versa (CUNHA FILHO, 2004, p. 31). Esse sentido é constantemente interrogado sobre sua 

serventia nos estudos culturais, sejam eles jurídicos ou não, mas admitido, pelo menos do 

ponto de vista elementar-integrativo, para que se possa vislumbrar a complexidade do 

conceito e de sua aplicabilidade, tanto científica quanto nos campos governamental e privado 

das políticas culturais (CUNHA FILHO, 2000; 2004). 

Isto não quer dizer que a cultura à qual se refere a Constituição Federal de 1988, mais 

especificamente em seus arts. 215 e 216, seja uma categoria estática, estanque; apenas se 

enfatiza que a ampliação da noção de cultura da Constituição vigente não pode ser 

assemelhada ao conceito antropológico em toda sua plenitude (SILVA, 2001, p. 35). Ainda 

assim, para evitar qualquer imbróglio científico, entender a cultura na Constituição Federal de 

1988 em sua dimensão aberta é estabelecer um diálogo multi, inter ou transdisciplinar 

permanente com outras ciências, evitando qualquer totalitarismo por parte do Direito, bem 

como visões fragmentadas da cultura. 

Nessa esteira, Francisco Humberto Cunha Filho (2004, p. 49), com ineditismo, vai, sem 

abandonar o conceito antropológico de cultura e a partir de outros dois elementos, quais 

sejam, o da dignidade humana, o que dá traço de fundamentalidade ao direito cultural, e 

assuntos atinentes à gestão administrativa cultural ao longo da história brasileira, buscar uma 

definição jurídica para cultura. Fugindo, portanto, do tratamento da cultura em uma dimensão 

antropológica pura e simplesmente, onde tudo o que o ser humano faz ou produz se 

transforma em cultura, assim como também se distanciando dos juristas que sempre trataram 

o tema com certa obviedade de que o conceito de cultura é algo por si só identificável e a 

todos compreensível. 



 

 

A Constituição de 1988 elegeu fundamentos que devem ser perseguidos pelo Estado e 

pela sociedade, dentre eles a dignidade da pessoa humana valor-base de todos os direitos 

fundamentais. Portanto, cultura sob o aspecto constitucional não pode ser tudo; segundo a 

visão de Humberto Cunha (2004, p.49), há de ser a produção humana ligada a um ideal de 

aprimoramento. Registra ainda que os direitos culturais são os relacionados à tríade artes-

memória coletiva-fluxo de saberes/fazeres/viveres, sendo possível identifica-los conforme as 

normas constitucionais e infraconstitucionais que se adéquam a uma dessas três categorias. 

Humberto Cunha (2000) defende ainda que é possível encontrar direitos culturais em todas as 

dimensões de direitos fundamentais (direitos de liberdade, igualdade e fraternidade ou 

solidariedade). 

Adota-se, portanto, no presente trabalho, o conceito jurídico de direitos culturais como a 

dos bens jurídicos atinentes à empresa do ser humano relacionada à tríade arte – memória 

coletiva – fluxo de saberes/fazeres/viveres, protegida pelo direito, tendo em vista o princípio 

constitucional da dignidade, tanto do universo humano, quanto da dos indivíduos de per si, 

ligada a uma ideia axiológica emancipatória de desenvolvimento. 

Não apenas na Constituição de 1988 é possível identificar crianças e adolescentes como 

grupo titular de direitos culturais. Esta trajetória jurídica é firmada com a influência das 

normas internacionais cujo reconhecimento interno fora assimilado pelo ECA. Feito isso, 

passa-se a sua análise nos documentos internacionais. 

3. A cultura nos documentos internacionais relativos à infância e adolescência e a visão 

do ECA 

Frise-se de que a cultura é de extrema importância para a criança, já que ela é posta em 

contato com esse direito desde o momento do nascimento. Ela irá aprender com seus 

familiares as formas lúdicas de expressão e relacionamento, bem como as emoções, posturas e 

gestos, desenvolvendo-se de acordo com a cultura daqueles. E, ao longo de sua vida, vai 

desenvolver este direito de forma mais abrangente. No entanto, tal direito, em se tratando de 

crianças e adolescentes, não é absoluto, haja vista que se trata de sujeitos em processo 

peculiar de desenvolvimento. 

Pensando nisso, num primeiro momento, analisar-se-ão os documentos de relevância na 

seara internacional no que tange à infância perquirindo o que eles retratam sobre o direito 

fundamental à cultura. Nesse contexto, pois, faz-se imprescindível a análise dos dois grandes 

marcos: a Declaração da ONU da Criança de 1959 e a Convenção da ONU da Criança de 



 

 

1989, para, em momento posterior, verificar no ECA quais as limitações e/ou proteções são 

esboçadas no que tange aos direitos culturais. 

Mantendo a ordem cronológica, a referida Declaração em seu princípio VII traz o 

direito à cultura como complemento do direito à educação, sendo que expressamente é 

declarado que “dar-se-á à criança uma educação que favoreça sua cultura geral e lhe permita –

em condições em condições de igualdade de oportunidades – desenvolver suas aptidões e sua 

individualidade, seu senso de responsabilidade social e moral” (DECLARAÇÃO DA ONU, 

1959). 

Salienta-se que essa imbricação entre direito à educação e a cultura, não é privilégio dos 

documentos internacionais, pois tem estado “presente progressivamente nas últimas 

Constituições Brasileiras (34, 37, 46, 67 e 88) sempre aliada à educação” (PEREIRA, 2008, p. 

561). 

Já a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, trata, desde o seu preâmbulo, da 

preocupação com as “tradições e os valores culturais de cada povo para a proteção e o 

desenvolvimento harmonioso da criança”. Repete a preocupação com a cultura no artigo 4º, 

quando versa sobre o esforço dos Estados na sua implementação (CONVENÇÃO DA ONU, 

1989). 

Em seu artigo 17
3
, tem-se outra importante preocupação sobre o incentivo e produção 

de fontes culturais. Nesse contexto, tema de salutar importância, como exposto, é o papel dos 

meios de comunicação na disseminação de informações que sejam adequados ao 

desenvolvimento peculiar de crianças e adolescentes. Para Veronese (1999, p. 124), tal 

difusão é importante para o “bem-estar cultural, social e moral da criança”. 

                                                           
3
 Art. 17. 1 – Os Estados Partes reconhecem a função importante desempenhada pelos meios de comunicação e 

zelarão para que a criança tenha acesso a informações e materiais procedentes de diversas fontes nacionais e 

internacionais, especialmente informações e materiais que visem promover seu bem-estar social, espiritual e 

moral e sua saúde física e mental. Para tanto, os Estados Partes:  

a) incentivarão os meios de comunicação a difundir informações e materiais de interesse social e cultural para a 

criança, de acordo com o espírito do Artigo 19;  

b) promoverão a cooperação internacional na produção, no intercâmbio e na divulgação dessas informações 

procedentes de diversas fontes culturais, nacionais e internacionais;  

c) incentivarão a produção e a difusão de livros para crianças;  

d) incentivarão os meios de comunicação no sentido de, particularmente, considerar as necessidades lingüísticas 

da criança que pertença a um grupo minoritário ou que seja indígena;  

e) promoverão a elaboração de diretrizes apropriadas a fim de proteger a criança contra toda informação e 

material prejudiciais ao seu bem estar, tendo em conta as disposições dos Artigos 13 e 18. (CONVENÇÃO DA 

ONU, 1989) 

 



 

 

Prevê, outrossim, em seu artigo 23, item 3, que a criança portadora de deficiência possa 

alcançar, assim como as demais, a “mais completa integração social possível e o maior 

desenvolvimento cultural e espiritual” (CONVENÇÃO DA ONU, 1989). Há, pois, uma 

preocupação de evitar qualquer discriminação, assegurando-se uma participação social 

efetiva, já que “na prática o que se percebe é uma total descúria para com a criança ou 

adolescente portador de deficiência” (VERONESE, 1999, p. 137), o que para a autora 

desencadeia “uma cultura negativa e individualista, na qual somente as pessoas sadias são 

consideradas aptas para participarem da vida em sociedade” (VERONESE, 1999, p. 137). 

Adiante, em seu artigo 29, 1, “C”, preocupada com a questão da educação, a comentada 

convenção impõe que ela deve estar orientada no sentido de “imbuir na criança o respeito aos 

seus pais, à sua própria identidade cultural, ao seu idioma e seus valores, aos valores 

nacionais do país que reside, aos do eventual país de origem, e aos das civilizações diferentes 

da sua”. (CONVENÇÃO DA ONU, 1989). Nesse sentido, para Veronese (1999, p. 148). 

Este dispositivo determina que os Estados Partes deverão reconhecer que a educação 

deverá ser dirigida para o desenvolvimento da personalidade e dos talentos da 

criança, de modo a prepará-la para uma vida adulta ativa, fomentando o respeito 

pelos direitos humanos e pelos valores culturais e nacionais, seus e de terceiros. 

À frente, nos artigos 30 e 31, é resguardado expressamente o direito da criança de ter a 

sua própria cultura e, não só o reconhecimento do direito ao “descanso e ao lazer, ao 

divertimento e às atividades recreativas próprias da idade, bem como à livre participação na 

vida cultural e artística”, como também o dever dos Estados partes promover “oportunidades 

adequadas para que a criança, em condições de igualdade, participe plenamente da vida 

cultural, artística, recreativa e de lazer” (CONVENÇÃO DA ONU, 1989). 

Realizada a análise dos dispositivos dos dois principais documentos na área da infância, 

passa-se por fim, a verificação do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

A primeira manifestação do direito à cultura no ECA está prevista no artigo 4º, o 

mesmo artigo que ratifica a proteção integral comentada anteriormente. Tal direito também 

está assegurado no artigo 71, assegurando o direito à informação, cultura, lazer, diversões, 

espetáculos, serviços, dentre outros. No entanto, como dito acima, “o direito à cultura sofre 

condicionamentos pelo fato de que se trata de pessoas em desenvolvimento. Se há uma 

condição a se respeitada, evidencia-se a necessidade de uma regulamentação” (PEREIRA, 

2008, p. 563). 



 

 

Portanto, o ECA traz regulamentações para o exercício de certos direitos, e a cultura é 

um deles. Prevê uma prevenção geral e, outra, especial, no verdadeiro exercício do que 

prescreve a doutrina da proteção integral, já que os infantes estão numa fase de formação 

moral e intelectual. A primeira, prevista no artigo 70 do Estatuto da Criança e do Adolescente 

“surge como um ‘dever social’ imposto a todos, isto é, uma obrigação destinada à família, à 

comunidade, à sociedade e ao Estado”[...] Um “dever de ‘não deixar ocorrer’, de ‘prevenir’ 

não apenas a violação dos direitos [...], mas a própria possibilidade, a ameaça”. (FONSECA, 

2011, p.197). Já na última, o ECA estabelece nos artigos 74 a 85, algumas condições 

específicas à execução de alguns direitos. Evidencia-se, assim, referidos dispositivos do ECA, 

o dever do Estado regular as diversões e espetáculos públicos, adequando-os a natureza, faixa 

etária, local e horário para exibição. Para Fonseca (2011, p. 199): 

Não se trata de censura, pois os pais igualmente são chamados a exercer essa 

fiscalização que vem em benefício da formação da criança e do adolescente. A 

norma se refere a diversões e espetáculos públicos, isto é, desimporta se pagos ou 

gratuitos, apenas não alcançando àquelas apresentações de caráter fechado, privado, 

restrito a convidados; não alcança aqueles espetáculos feitos no interior de 

domicílios, como apresentação de uma peça teatral num aniversário em ambiente 

familiar ou clube social. 

Portanto, ao se expor as indicações e a natureza do espetáculo, estar-se possibilitando 

aos pais o direito/dever do exercício do poder familiar, dando a eles o poder de controlar 

aquilo que entendem adequado aos seus filhos. A regulamentação do assunto dá-se por via de 

portarias, na forma do artigo 149 do ECA. Exemplificativamente, citam-se a Portaria nº 

1.100, de 14 de julho de 2006, do Ministério da Justiça que regulamenta o exercício da 

Classificação Indicativa de diversões públicas, especialmente obras audiovisuais destinadas a 

cinema, vídeo, DVD, jogos eletrônicos, jogos de interpretação (RPG) e congêneres
4
 e a 

Portaria nº 1.220/07 que regulamenta o ECA no que tange à execução de obras audiovisuais 

destinadas à televisão e congêneres. 

Como forma de coibir abusos neste contexto, o artigo 254 do ECA traz a punição do 

responsável que transmitir, por rádio ou televisão, programação inadequada ou sem as 

                                                           
4
 Exemplo: Art. 14. Com base nos critérios de violência e sexo, e obedecidos os parâmetros do Manual de 

Classificação Indicativa, as diversões públicas são classificadas como: 

I - especialmente recomendada para crianças e adolescentes;  

II - livre – para todo o público;  

III - não recomendada para menores de 10 (dez) anos;  

IV - não recomendada para menores de 12 (doze) anos;  

V - não recomendada para menores de 14 (quatorze) anos;  

VI - não recomendada para menores de 16 (dezesseis) anos; e  

VII - não recomendada para menores de 18 (dezoito) anos. 



 

 

advertências da classificação etária
5
. A limitação de idade, contida no artigo 75 do ECA, é 

absoluta, ou seja, o parágrafo único expõe que crianças menores de 10 anos só poderão 

ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhadas dos pais 

ou responsáveis
6
. 

A limitação do artigo 76 é a ratificação da informação colocada acima sobre as 

classificações indicativas, ou seja, as emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no 

horário recomendado para o público infanto-juvenil, programas com finalidades educativas, 

artísticas, culturais e informativas. Para Fonseca (2011, p. 203): 

O horário recomendado para o público infanto-juvenil é o chamado horário livre, ou 

seja, programas veiculados entre 6 e 20 horas, cujo teor terá finalidades educativas, 

artísticas, culturais e informativas. Há uma vedação geral no sentido de que nenhum 

espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação, antes da 

sua transmissão, apresentação ou exibição. 

A exceção ao indicado pelo autor dá-se em programas ao vivo, cujo responsável será o 

titular da equipe, desde que seja no horário indicado acima. 

Ainda no que tange às limitações especiais, entre os artigos 77 a 80, encontram-se 

proibições aos proprietários, diretores, gerentes e funcionários das empresas de comércio de 

fitas de vídeo, DVDs, revistas e outras publicações, bem como dos responsáveis por 

estabelecimentos que explorem jogos, sinucas e congêneres. É atribuído a eles “um dever de 

cuidado, para que não haja venda ou locação em desacordo com a classificação atribuída pelo 

órgão competente” (FONSECA, 2011, p. 203)
7
. Para Ischida (2013, p. 184), o artigo 79, em 

especial, aduz que 

Veda-se nas revistas e publicações destinadas ao público de crianças e adolescente, a 

menção de bebida alcoólica, tabaco (cigarro, cachimbo), arma (de fogo e branca) e 

munições. Deve-se respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Isso 

quer dizer que como pessoa em desenvolvimento, deve-se respeitar o direito 

fundamental da criança e do adolescente a uma revista e publicações sadias. 

                                                           
5
 Nesse tocante, o Partido Trabalhista Brasileiro – PTB ajuizou em 06 de fevereiro de 2001, Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 2.404 (ADI 2.404) contra tal dispositivo que classifica como infração administrativa a 

transmissão de programa de rádio ou televisão em horário diverso do autorizado pelo governo federal. O 

julgamento desta Ação Direta de Inconstitucionalidade teve início em 30 de novembro de 2011, entretanto, desde 

então se encontra suspenso, já que o ministro Joaquim Barbosa pediu vistas dos autos, sob a alegação de que 

necessitava refletir sobre a temática. No entanto, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal já tinham 

formado o seu entendimento e convicção acerca do assunto. O ministro Dias Toffoli, relator da ação, afirmou 

que o trecho trazido pelo artigo 254 do ECA que impede as emissoras de transmitir seus programas ‘’em horário 

diverso do autorizado’’ pelo Estado é inconstitucional, nesta convicção fora acompanhado pelos ministros Luiz 

Fux, Cármen Lúcia e Ayres Brito. Resta agora, aguardar a decisão final a respeito. 
6
 O responsável do estabelecimento que não cumprir esta diretriz estará sujeito a responsabilidade administrativa 

contida no artigo 258 do ECA. 
7
 Registre-se que a responsabilidade pelo descumprimento está prevista no artigo 256 e 257 do ECA. 



 

 

Aliás, também existem outras previsões no artigo 58 e 59 no que tange ao respeito de 

acesso às fontes do processo educacional
8
 e da cultura e da necessidade da destinação de 

recursos e espaços para a programação cultural dos municípios com auxilio das outras 

esferas
9
. Não é novidade de que a política de atendimento dos direitos relativos à infância será 

realizada em conjunto e, articuladamente, pelo poder público em suas três esferas: municipal, 

estadual e federal
10

. Deste modo, os entes federativos “deverão destinar certos recursos e 

espaços destinados a atividades culturais, esportivas e de lazer” (VERONESE, 1999, p. 151). 

Segundo Pereira (PEREIRA, 2008, p. 563). 

Para completar um contexto educacional bem-sucedido, cuidou o legislador 

estatutário do respeito aos valores culturais, artísticos e históricos próprios do 

contexto social da criança e do adolescente (art. 58, ECA), garantindo a liberdade de 

criação e o acesso às fontes de cultura, fazendo com que a realidade da escola não se 

confronte totalmente com a de seu domicílio. 

Ressalta, ademais, a autora de que “a privação da cultura gera consequências 

devastadoras, como a falta de espírito crítico, ou até mesmo a apatia, bem como a falta de 

capacidade de decisão devido ao desconhecimento a respeito de certos assuntos”. (PEREIRA, 

2008, p. 564). 

De acordo com Veronese (1999, p. 151), o processo educacional comentado no artigo 

58 do ECA é de extrema relevância “uma vez que assegura que o mesmo não deva ser 

mecânico, alienado da realidade na qual a criança e o adolescente vivem [...] inclusive, 

garante a liberdade de criação e acesso às fontes de cultura”. Em outra oportunidade, a autora 

(2008, p. 90) complementa que é necessário o investimento no “desenvolvimento das 

potencialidades”, porque a sociedade está cada vez mais tecnológica e, o “espaço que se 

estabelece é o da criatividade”. É necessário reinventar a educação, mas esta criação não pode 

abandonar “as fontes de cultura, os valores historicamente construídos e, sobretudo, que a 

tecnologia não despreze, não dispense a necessidade imperioso ao ser humano que é de não 

perder a sua humanidade”. 

Por fim, tem-se outra garantia de cultura aos adolescentes privados de liberdade, ou 

seja, àqueles adolescentes que cometeram ato infracional e que estão em cumprimento de 

                                                           
8
 Repisa-se o fato de que o artigo 210, §1º, da CF e o artigo 33, da LDB, asseguram às comunidades indígenas, 

não só a utilização de suas línguas, como também de processos específicos de aprendizagem. 
9
 Importante frisar que o Conselho de Direitos da Criança além de poder elaborar políticas básicas, deve 

controlar a execução das políticas culturais para a infanto-adolescência. 
10

 Em nível federal, compete ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) 

elaborar tais diretrizes, sendo que na esfera estadual compete aos Conselhos Estaduais dos Direitos da Criança e 

do Adolescente (CEDCA) e, por fim, em nível municipal existem os Conselhos Municipais dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CMDCA) e os Conselhos Tutelares. 



 

 

medida sócio-educativa de internação. A eles, pois, também é garantido o direito de acesso à 

cultura expressamente previsto no artigo 124, inciso XII, do ECA.  

Expostas as principais previsões legais no âmbito internacional e do ECA no que tange 

aos direitos culturais, restam, ainda, algumas reflexões sobre a temática. 

Historicamente, apesar de ser um direito fundamental legítimo tal qual a educação e, de 

estar previsto em vários documentos legais citados, a cultura não tem recebido atenção por 

parte dos administradores públicos. Isso é facilmente verificável ao se analisar os dados da 

Síntese de Informações e Indicadores Culturais do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Verifica-se que no ano de 2003, o poder público, nas três esferas investiu 

R$ 2,4 bilhões, valor que aumentou no ano de 2005, para R$ 3,1 bilhões. Aparentemente, 

parece contraditória a afirmativa, no entanto, se comparar-se o mesmo período o investimento 

em outros direitos como a saúde ou educação, esses valores vão para mais de R$ 100 bilhões, 

o que ratifica o investimento incipiente (DIREITOS DA CRIANÇA, on-line). 

O que fazer para o desenvolvimento dos infantes de modo a concretizar a proteção 

integral ou de maneira a respeitar os direitos de personalidade, quando a realidade é inversa? 

Como acender/incutir na criança e no adolescente uma cultura de apreço aos direitos humanos 

e a uma cultura sustentável? Para Custódio (2009, p. 56), 

Para que o processo transformador e fraterno seja possível, é necessário garantir o 

pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes livre de todos os tipos de 

exploração; resgatar e estimular a valorização da arte, da cultura, do lazer e do 

esporte como elementos essenciais e indispensáveis à formação de qualquer pessoa; 

constituir novos processos educacionais capazes de oferecer experiências 

significantes de caráter pluralista e transdisciplinar, substituindo a centralidade da 

formação técnica e profissional, à qual a educação atual ainda se reduz; e também 

mobilizar pessoas e organizações para a constituição de redes de solidariedade que 

permitam refletir sobre o real papel da cultura na sociedade contemporânea. 

Portanto, dentre outra facetas, não se pode desconsiderar a cultura e seus 

desdobramentos, pois ela é um dos elementos essenciais ao desenvolvimento humano
11

, que 

ultrapassa as bases educacionais. No entanto, essa dura realidade, pode começar a mudar, já 

que foi criado o Plano Nacional de Cultura (PNC) que contempla especialmente, metas 

específicas para a população infanto-juvenil
12

. 
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 Segundo Elias (2005, p.86), experiências tem demonstrado que “uma melhor oferta de áreas de lazer e de 

esporte influi, decisivamente, na redução de infrações cometidas por menores”. Cita, ademais, que por eles, 

afastam-se crianças e adolescentes dos “perigos da droga, do alcoolismo e de outros vícios que deturpam a 

personalidade do indivíduo”. 
12

 Exemplificativamente: Viabilizar a formação de uma rede de espaços públicos culturais que ofereçam 

atividades lúdicas e criativas que promovam o conhecimento das artes e das expressões culturais; Estabelecer 

programas que estimulem o acesso de crianças e jovens aos bens culturais de suas comunidades; Incentivar a 



 

 

Complementar ao ECA e às diretrizes do PNC, recentemente foi sancionada a Lei nº 

12.852, de 05 de agosto de 2013, o Estatuto da Juventude, que amplia o direitos dos jovens, 

pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos de idade, dentre as quais se 

incluem adolescentes e estabelece os princípios e diretrizes das políticas públicas de 

juventude e o Sistema Nacional de Juventude – SINAJUVE. Em relação aos adolescentes, 

esta norma aplicar-se-á excepcionalmente a este grupo desde que não conflite com a doutrina 

integral de proteção firmada pelo ECA. 

Reconhece expressamente os jovens como sujeitos de direitos universais, geracionais e 

singulares. A seção IV, do Capítulo II sobre seus direitos, se dedica exclusivamente ao direito 

à cultura, incluindo a livre criação, o acesso aos bens e serviços culturais e a participação nas 

decisões de política cultural, à identidade e diversidade cultural e à memória social (art. 21). 

Além disso, estabeleceu, no artigo 22, uma série de competências do Poder Público para 

concretizá-los de forma eficaz, ao tempo que regulamentou genericamente a meia-entrada 

estudantil, conquista história dos movimentos estudantis no Brasil e mecanismo importante 

para a efetivação do direito fundamental de acesso à cultura. 

Porém, ao tempo no qual o Estatuto da Juventude é um avanço em matéria de 

declaração de direitos especiais dos jovens, dentre eles os direitos culturais, em outra medida, 

em relação à meia-entrada, constituiu-se em verdadeiro retrocesso no que se refere à limitação 

contida no § 10 do artigo 23, a 40% (quarenta por cento) do total de ingressos disponíveis 

para cada evento
13

, mesmo depois do Supremo Tribunal Federal ter reconhecido (ADI 1.950 e 

ADI 3.512) que se trata de um mecanismo estatal de intervenção econômica para garantia de 

direitos como o acesso à cultura, à educação, ao esporte, ao lazer e ao entretenimento, sendo 

desnecessária a introdução de restrições legais quanto a seu exercício. 

CONCLUSÃO 

Embora crianças e adolescentes sejam titulares dos mesmos direitos fundamentais das 

pessoas adultas, seu status particular atribui-lhes uma proteção diferenciada e especial por 

parte do ordenamento jurídico brasileiro em face da sua situação peculiar de desenvolvimento 

                                                                                                                                                                                     
promoção de atividades nas escolas, como oficinas, visitas a museus, excursões ao cinema, ao teatro e demais 

espaços culturais; Regulamentar o acesso facilitado ao consumo cultural, garantindo descontos em bilheterias, 

ingressos gratuitos e oferta de transporte. 

 
13

 Trata-se de limitação que estava sendo proposta em outro projeto de lei específico e foi incorporada ao 

Estatuto da Juventude, sob o pretexto de equilibrar os direitos dos jovens e da indústria do entretenimento. Para 

uma crítica às motivações dessa restrição, ver Em defesa do acesso à cultura: crítica à limitação da meia-

entrada (COSTA, 2008). 



 

 

humano. Nesse sentido, tanto a Constituição Federal de 1988 quanto o Estatuto da Criança e 

do Adolescente, por meio da doutrina da proteção integral, firmaram bases nas quais 

reconhecem que estas categorias englobam grupo minoritário ou vulnerável ou ainda em 

situação de vulnerabilidade que demandam por parte da família, do Estado e da sociedade 

deveres de natureza coletiva que se desdobram na distribuição de papéis na tarefa de 

assegurar os direitos fundamentais de crianças e adolescentes. 

Nesse sentido, cumpre destacar que os direitos culturais enquanto direitos fundamentais 

de criança e adolescentes têm uma função importante no desenvolvimento de suas 

personalidades. Tanto assim que o Estatuto da Criança e do Adolescente recebeu a influência 

das normativas internacionais da ONU no que se refere ao reconhecimento da cultura, ao lado 

de outros bens jurídicos, tal qual a educação, como um de seus direitos.  

A situação de peculiar desenvolvimento atinente à doutrina da proteção integral não 

condiciona a que as normas apenas atribuam direitos, mas estabelece também algumas 

limitações preventivas ao direito à cultura para que crianças e adolescentes possam 

desenvolver suas potencialidades e criatividade, como mecanismo de evitar violações, 

chegando a estabelecer sanções em face de seu descumprimento. 

Ainda que o ECA e a Constituição tenham reconhecidos os direitos culturais de crianças 

e adolescentes, é necessário que sejam criadas garantias de sua implementação, através da 

destinação de recursos para o desenvolvimento de políticas públicas específicas. Não à toa 

que o Plano Nacional de Cultura e, recentemente, o Estatuto da Juventude, preocuparam-se 

em inserir essas ações, estratégias e projetos dentro de um sistema coordenado cuja atribuição 

de competências deve observar o modelo cooperativo do federalismo brasileiro, ainda que 

com todas os desníveis e desigualdades. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem por finalidade analisar a constitucionalidade da Lei estadual nº 

15.299, de 8 de janeiro de 2013, que regulamenta a vaquejada no Estado do Ceará. O estudo 

tem por base a colisão de direitos fundamentais entre manifestações culturais tuteladas pelo 

art. 215, § 1º da CF, e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incluindo a 

proteção da fauna doméstica contra maus tratos, de que trata o art. 225, §1º, VII, da CF/88. 

Partindo desse antagonismo, realizou-se um apanhado dos precedentes jurisprudenciais no 

Supremo Tribunal Federal, identificando os julgados da “farra do boi” e das “rinhas”, 

oportunidades nas quais a Corte Maior posicionou-se no sentido de dar prevalência à tutela 

ambiental. A partir daí, focou-se o estudo diretamente na análise da vaquejada, com a análise 

do seu histórico, uma interpretação crítica do diploma normativo em epígrafe e a constatação 

intrínseca dos maus tratos aos animais, bovinos e equinos, envolvidos nesse evento. Ao final, 

conclui-se pela inconstitucionalidade da lei em apreço, não só pela sua descaracterização da 

manifestação cultural originária, voltando-se atualmente para uma atividade meramente 

empresarial; como também pelos novos paradigmas de proteção ambiental, os quais não 

toleram a crueldade (ou maus-tratos) observada na prática da vaquejada. 

Palavras-Chaves: Colisão. Direitos fundamentais. Vaquejada. Lei nº 15.299/2013. 

Inconstitucionalidade. 

 

ABSTRACT 

This study aims to analyze the constitutionality of Law Nº 15.299/2013, which regulates 

“vaquejada” (a sort of rodeo activity where running oxes are thrown to the ground by two 

cowboys) in the Brazilian state of Ceará. The study was based on the collision between two 
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fundamental rights: the right to cultural manifestations protected by art. 215, § 1 of the 

Constitution, and the right to an ecologically balanced environment, including protection 

against abuse and cruelty (art. 225, § 1, VII of CF/88). Regardind this issue, the Brazilian 

Supreme Court precedents about the “farra do boi” (a kind of bullfight common in Santa 

Catarina state) and cockfights were analysed, confirming the position for the animal 

(environmental) protection. The study then focus directly on the “vaquejada”, with analisys 

of its history, a critical interpretation of the above-mentioned statute and the finding of 

intrinsic ill-treatment of animals, cattle and horses involved in this event. Finally, it concludes 

that the above mentioned law is unconstitutional not only for its mischaracterization of the 

genuine traditional event, as well as for the new paradigms of environmental protection, that 

does not allows cruelty intrinsic to the practice of “vaquejada”. 

Keywords: Collision. Fundamental rights. Vaquejada. Law Nº 15.299/2013. 

Unconstitutionality 

 

Introdução 

O objetivo do presente trabalho cinge-se na busca de delimitação do espaço 

constitucionalmente adequado para a manifestação cultural intitulada “vaquejada”, 

resguardada pelo art. 215, §1º, CF/88, considerada numa conjuntura de ponderação com a 

proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mais especificamente a proteção da 

fauna (art. 225, §1º, VII, da CF/88). A partir das noções hermenêuticas de que interpretar é 

concretizar, busca-se no programa e no âmbito da norma (referente à tutela do meio ambiente 

e das manifestações culturais), como também no empirismo daquela prática, o fundamento 

jurídico para a interpretação/concretização no sentido de imprimir a prevalência da tutela da 

fauna doméstica. 

Com esse intento, o primeiro tópico traz à baila alguns aspectos dos direitos 

fundamentais específicos (cultural e ambiental), buscando identificar o seu âmago de 

fundamentalidade e o respectivo tratamento constitucional. 

Daí, parte-se propriamente para a colisão de que se cuida, mediante a análise dos 

precedentes do Supremo Tribunal Federal dos casos da “farra do boi” e das “rinhas”, ambas 

julgadas favoravelmente à proteção da fauna brasileira. 

Por último, intenciona-se fazer uma abordagem direta do confronto entre as ações da 

vaquejada e sua relação com a fauna doméstica, iniciando-se com um histórico sedimentado 

por Câmara Cascudo como supedâneo para a análise de descaracterização da vaquejada como 

manifestação cultural. Depois, faz-se uma interpretação crítica da Lei nº 15.299/2013, que 

regulamenta a vaquejada no Ceará, especialmente no que toca à sua compatibilidade com os 

dispositivos que tutelam a fauna e proíbem práticas cruéis no tocante aos animais.  

1 Direitos fundamentais culturais e o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado 

Os antecedentes dos direitos culturais remontam à França pós-revolucionária onde 

“nasceram as primeiras leis de proteção ao patrimônio histórico, os primeiros museus 

públicos, as bibliotecas, os teatros e arquivos nacionais, além de conservatórios de artes e 

ofícios”. A partir do século XIX os museus se espalharam pelo mundo, acompanhando o 

desenvolvimento científico. O primeiro direito cultural reconhecido internacionalmente foi o 

direito autoral, por meio da Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e 

Artísticas, em 1886; o segundo foi o direito à livre participação na vida cultural, estabelecido 

no art. 15 do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966. A 
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partir desta década, em decorrência de lutas políticas e sociais, os direitos culturais evoluíram 

rapidamente (MENTA, 2006, p. 401-404). 

Lopes (2011, p. 1215) classifica os direitos culturais na segunda geração de direitos 

fundamentais3, encontrando-se sua origem no início do século XX com o propósito de 

defender e promover basicamente o direito à educação, haja vista a estreita ligação de direitos 

cultuais com a instrução. Com o processo de globalização e os aportes do multiculturalismo, 

ampliou-se o conceito de cultura, entendendo a autora como “toda manifestação criativa e 

própria do sentir e pensar de um grupo social”. Já a Declaração Universal sobre a diversidade 

cultural define: “é o conjunto de traços distintivos espirituais e materiais, intelectuais e 

afetivos que caracterizam uma sociedade ou um grupo social. A cultura engloba, além das 

artes e das letras, o modo de viver junto, o sistema de valores, as tradições e crenças”. 

Atualmente, o melhor entendimento alvitra não haver hierarquias entre culturas ou 

imposições de modelos comportamentais4, reconhecendo-se igual dignidade e respeito a todas 

as culturas, inclusive as pessoas pertencentes às minorias e aos povos autóctones, devendo-se, 

portanto, o respeito e a proteção a esses grupos.  Assim, como será visto, a vaquejada é uma 

manifestação cultural nordestina, tendo como protagonistas o homem e o boi. Com efeito, está 

amparada pelo disposto no art. 215, § 1º, da Constituição Federal.  

Por outro lado, forçoso reconhecer também o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado como um direito fundamental, tomando-se o mesmo fundamento normativo do 

caso anterior (art. 5º, § 2º, da CF/88). Esta acepção tem sua gênese na Convenção de 

Estocolmo sobre Meio Ambiente Humano em 1972, constituindo um marco no pensamento 

do século XX acerca dos riscos da degradação ambiental causada pelo modelo de crescimento 

econômico das nações ricas e industrializadas até então, em que pese o posicionamento do 

Estado brasileiro de que a poluição e degradação do meio ambiente constituiria mal menor 

como meio de afastar a “poluição da miséria” (MILARÉ, 2011, p. 66-67).  

No Estado de Direito, emanada sua fonte na pessoa humana, urge a necessidade deste 

assumir doravante a defesa e a promoção do ambiente por meio de diversas modalidades de 

ação, objetivando o favorecimento de oportunidades de bem-estar ao indivíduo, razão 

fundamental do seu agir. A percepção de uma sociedade de risco, na linha de pensamento de 

Ulrich Beck5, relaciona-se com o surgimento das ameaças produzidas pela evolução do 

modelo econômico da sociedade industrial, sendo marcada pelo risco permanente de desastres 

e catástrofes ambientais (MORATO LEITE e CARDOSO PILATI, 2005. p. 611). 

Analisando o conteúdo normativo do art. 225 da CF/88 como inovação extraordinária 

da tutela do meio ambiente no sistema constitucional brasileiro, Silva (2011, p. 54) classifica 

sua composição em: a) norma-princípio ou norma matriz - o caput do citado artigo, revelando 
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 Os direitos culturais não estão expressos no Título II da CF/88, mas podem ser classificados como direitos 

fundamentais pela amplitude material do art. 5º, §2º, o qual prevê que os direitos e garantias expressos nesta 

Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. Lopes diz mais “o 

mais sólido argumento é sua correspondência substancial com a definição de direitos fundamentais, entendidos 

estes como princípios jurídicos positivos, de nível constitucional, que refletem os valores mais essenciais de uma 

sociedade, visando proteger diretamente a dignidade humana, na busca pela legitimação da atuação estatal e dos 

particulares”. Por isso, os direitos culturais gozam das garantias constitucionais e têm aplicabilidade imediata. 
4
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expressões culturais. 
5 Ulrick Beck, Anthony Giddens e Scott Lash, Modernização Reflexiva: Política, Tradição e Estética na Ordem 

Social Moderna, São Paulo: UNESP, 1997, pp. 6-135. 
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substancialmente o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; b) 

instrumentos de garantia da efetividade do direito enunciado no “caput” do artigo – 

encontra-se no §1º e seus incisos; e c) um conjunto de determinações particulares em relação 

a objetos e setores – referência dos §§ 2º a 6º, revelando primordial exigência e urgência do 

caput. É justamente no segundo caso que se insere a proteção da fauna brasileira, esculpido no 

inciso VII do §1º: “Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: (...) 

proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 

função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade”. 

O “reino animal” ou “fauna”, como o conjunto dos animais próprios de uma região ou 

de um período geológico6, desdobra-se em: animais domésticos - que se encontram em 

convivência direta com o homem e podendo ser objeto de apropriação (pública ou privada) e 

de comercialização; os animais que vivem em cativeiro - que são os animais não 

domesticados e que vivem enclausurados; e os animais silvestres - que vivem livres em seu 

habitat natural ou vivem naturalmente fora do cativeiro (MARTINS DA SILVA, 2006, p. 

480, 595, 598). De acordo com a Portaria Normativa IBAMA nº 93/1998, a fauna doméstica é 

formada por todos as espécies animais “que por meio de processos tradicionais e 

sistematizados de manejo e/ou melhoramento zootécnico tornaram-se domésticas, 

apresentando características biológicas e comportamentais em estreita dependência do 

homem, podendo apresentar fenótipo variável, diferente da espécie silvestre que os originou”. 

Portanto, os animais domésticos como o boi, a vaca e o cavalo, utilizados na vaquejada, estão 

sob tutela estatal com fulcro no art. 225, §1º, VII, da CF/88. 

2 A ponderação de direitos fundamentais na jurisprudência do STF e a colisão entre 

direitos culturais e a proteção dos animais domésticos. A similitude com a vaquejada nos 

precedentes da “farra do boi” e das “rinhas”. 

A ponderação de interesses constitui ferramenta metodológica de aferição da 

constitucionalidade das restrições aos direitos fundamentais, embora não deflua de um 

comando expresso, decorre de forma determinada de entender o ordenamento jurídico, os 

direitos fundamentais e as relações entre a função judicial e a legislativa (PEREIRA, 2006, p. 

215) 

2.1 Colisões de direitos fundamentais, ponderação e concretização. 

Em foco estão direitos fundamentais albergados na Constituição. Enquanto os direitos 

culturais estão no bloco da segunda geração (arts. 215 e 216 da CF/88), a tutela do meio 

ambiente equilibrado constitui-se típico de terceira geração (art. 225 da CF/88), considerando 

o seu caráter difuso e solidário (inclusive no bem-estar dos seres não humanos).  

 

2.2 Análise dos precedentes “farra do boi” e “rinhas” e a semelhança com a vaquejada 

A vedação de práticas cruéis contra a vida animal tem encontrado amparo na 

jurisprudência do STF, merecendo destaque julgamentos que declararam inconstitucionais a 

prática da “farra do boi”, em Santa Catarina, e a Lei do Estado do Rio de Janeiro que 

regulamentava as “brigas de galo” ou “rinhas”. Ambas as decisões foram fundamentadas na 

previsão constitucional do art. 225, §1º, VII da CF/88. 

No tocante à “farra do boi” prevaleceu a tese da relatoria do Ministro Francisco Rezek 

no Recurso Extraordinário 153.531/98, em considerar que tal manifestação afronta o preceito 

constitucional em referência, nem mesmo consistindo “numa manifestação cultural com 
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 Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Novo Dicionário da Língua Portuguesa, p. 614. 



 

5 
 

abusos avulsos; há uma prática abertamente violenta e cruel para com animais, e a 

Constituição não deseja isso”. Por sua vez, o ministro Neri da Silveira atenta para a 

efetividade dos deveres estatais não só em amparar os bens ambientais, como proibir e 

impedir as condutas e atividades que impliquem lesividade a estes.  

Outro caso interessante diz respeito as “rinhas” ou “brigas de galo”, apreciado pelo STF 

na ADI 3.776 (julgamento em 14/06/2007), de relatoria do Ministro Cezar Peluso. A Lei 

potiguar nº 7380/98 trata o assunto sob o pálio de uma atividade desportiva e com o intuito de 

preservação da espécie: “Art. 2º As atividades esportivas do galismo inerentes à preservação 

de aves de raças combatentes, serão realizadas em recintos e/ou locais próprios nas sedes das 

entidades denominadas ‘rinhadeiros’”. 

O colegiado utilizou-se de precedentes da ADI nº 2.514 (DJ de 09/12/2005, relator Min. 

Eros Grau) que impugnou a Lei nº 11.366/2000, autorizadora das rinhas no Estado de Santa 

Catarina; da medida cautelar na ADI 1.856, prolatada em face da Lei nº 2.895/98, que 

autorizou e regulamentou as rinhas no Estado do Rio de Janeiro e do Recurso Extraordinário 

já relatado de antanho (farra do boi). Por unanimidade, o STF reconheceu a incompatibilidade 

dessas práticas com o disposto no art. 225, § 1º, VII, da CF88, repudiando autorização ou 

regulamentação de qualquer entretenimento que “sob justificativa de preservar manifestação 

cultural ou patrimônio genético de raças ditas combatentes, submeta animais a práticas 

violentas, cruéis ou atrozes”.  

Ainda sobre a participação de bovinos e equinos em eventos, de bom alvitre fazer 

menção da Lei nº 11.977/2005, que institui o Código de Proteção aos Animais do Estado de 

São Paulo, na qual se proíbem vaquejadas, touradas e lutas entre animais (art. 20), 

apresentação de animais em espetáculos circenses (art. 21) e provas de rodeios e similares 

com utilização de instrumentos que induzam o animal a atividade ou comportamento que não 

se produziria sem o emprego de artifícios (art. 22)7. Entretanto, está pendente de julgamento a 

ADI 3.595, ajuizada pelo governo do Estado de São Paulo, cujo objeto cinge-se na 

impugnação do citado diploma normativo em sua totalidade, muito embora a causa de pedir 

não traga argumentação na seara ambiental. 

Por último, os maus-tratos contra animais configura conduta típica na seara criminal, 

conforme art. 32 da Lei 9.605: “Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais 

silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: Pena - detenção, de três meses a 

um ano, e multa”. 

Percebe-se, portanto, a semelhança dos casos relatados com a prática da vaquejada, quer 

seja pelo confronto entre os direitos fundamentais específicos, quer seja pelo tratamento dado 

aos animais na visão antropocêntrica pura. 

3 A vaquejada nordestina e sua relação com a proteção da fauna 

Para uma melhor compreensão da relação existente entre a vaquejada e a tutela da fauna 

doméstica, importa trazer a lume um histórico abalizado das suas origens para que se possa 

realizar um juízo de valor acerca da necessidade de sua manutenção em detrimento dos novos 

direitos ou interesses difusos envolvidos no conflito jusfundamental de que se cuida. 

3.1 As origens do vaqueiro e da vaquejada em Luís da Câmara Cascudo8 

                                                           

7 A Lei nº 10.519/2002 proíbe nos rodeios a utilização apetrechos que possam causar injúrias ou ferimentos nos 

animais, e, expressamente, veda o uso de esporas e do choque elétrico. 
8
 Este tópico tem por referência a obra Tradições populares da pecuária nordestina. 
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O ciclo econômico do século XVI no Brasil gravitava em torno da plantação de cana-

de-açúcar e da pecuária. A maior parte das tradições da pecuária brasileira são uma 

reminiscência de metrópole, tendo em vista que o português trouxera para o Brasil o boi, a 

vaca, o novilho, o bezerro, o cavalo, o jumento, o carneiro, o bode, o porco e as aves 

domésticas.  

Citando o Padre Fernão Cardim, Cascudo ressalta a importância do boi nos engenhos 

chamados “trapiches”. Estes “requerem sessenta bois, os quais moem de doze em doze, 

revezados; começa-se de ordinária a tarefa à meia-noite e acaba-se ao dia seguinte às três ou 

quatro horas depois do meio-dia”. Percebe-se, portanto, que nesta época já havia uma 

preocupação em não sobrecarregar o animal no trabalho, utilizando-se dos revezamentos. 

O senso de responsabilidade e a ausência de fiscalização constante fizeram do vaqueiro 

um personagem com sentimento de autoridade, de mando próprio, de autodeterminação, 

originando as figuras do cantador, do violeiro semiprofissional e do cangaceiro.  

Todo o ciclo do gado projeta para o folclore a multidão dos cantadores, dos 

vaqueiros poetas e dançadores, dos cangaceiros, dos violeiros e batedores de 

emboladas com pandeiros, iguais, idênticos, sensíveis, no nivelamento psicológico 

de uma formação que lhes dera independência e movimentos no mesmo âmbito do 

trabalho diário. (...) Quem diz sertão diz vaqueiro, gado, abôio, vaquejada, louvação, 

derrubada, elementos presentes e preciosos na cultura popular do nordeste brasileiro. 

Propriamente sobre a vaquejada, que também tinha por sinônimo “correr o boi” e 

“puxar gado”, o autor não reconhece registro no Brasil anterior a 1870, em que o vaqueiro 

derrube o animal pela cauda, atribuindo sua gênese a Espanha9. Era a festa mais tradicional do 

ciclo do gado nordestino quando era chegado o período da “apartação”10. Realizava-se 

negócios de venda e troca de gado, mas separava-se um bom número para a vaquejada. 

Alguns fatores contribuíam para a realização da “derrubada”11: “A reunião de tantos homens, 

ausência de divertimentos, distância vencida, tudo concorria para aproveitar-se o momento”. 

Mesmo com o fim da “apartação” com os campos cercados, “a vaquejada continua por 

todo o nordeste como festa de destreza, presença tradicional de fidelidade ao passado12”. 

Ficou, portanto, o sentimento de apego cultural da região nordeste pelos animais no ciclo do 

gado, principalmente na valoração de bovinos e equinos: a) a figura do cavalo como um rei, 

algumas vezes expresso na literatura da época em lugar de proeminência; b) o auto pastoril 

mais popular do Brasil, o Bumba meu boi; b) o romance dos animais, representando a remota 

tradição poética sertaneja; e 3) o aboio, um canto improvisado e sem palavras (marcado 

exclusivamente por vogais), entoado pelos vaqueiros. 

                                                           

9
 Na Espanha ligava-se unicamente aos serviços do campo, jamais como uma exibição lúdica, como se verifica 

na América Latina (México, Venezuela e Chile). 
10

 Processo de identificação e separação do gado criado em comum nos campos indivisos, realizado geralmente 

no mês de junho por vaqueiros das diversas fazendas. “Seguia-se ‘marcação’, a ‘ferra’, marcado pelo ‘ferro’ na 

anca, o ‘sinal’ recortado na orelha, a ‘letra’ da Ribeira, o animal era conhecido e entregue ao dono”. 
11

 “prova legítima de habilidade e força, torneio sagrador de famas, motivo de cantadores que imortalizavam a 

façanha”. Cada boi derrubado merecia toque de música, estouro de foguete e um laço de fita amarrado no braço 

do vaqueiro. 
12 Quando perceberam que a vaquejada poderia ser um esporte os coronéis e senhores de engenho começaram a 

organizar algumas disputas, onde os participantes eram os seus vaqueiros. (…) Estas festas tinham como 

principais características: Os participantes eram apenas os vaqueiros dos coronéis; Os coronéis faziam apostas 

entre si; não existiam as famosas inscrições; não existiam premiações para os campeões e os coronéis davam um 

"agrado" para os vaqueiros que ganhavam. Disponível em: http://tudosobrevaquejada.webnode.com.br/historia-

da-vaquejada/. Acesso em 05/05/2013. 

http://tudosobrevaquejada.webnode.com.br/historia-da-vaquejada/
http://tudosobrevaquejada.webnode.com.br/historia-da-vaquejada/
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Entretanto, em obra mais recente13, Cascudo (1976, p. 28-29) já vislumbra a prática da 

vaquejada desvirtuada pela perda de sua funcionalidade em contraste com uma tradição viva, 

natural e original, localizada em um passado heroico e anônimo. Não existe mais gado 

“brabo”, criado solto, mas preso em “coordenadas geográficas intransponíveis”. O sertão fora 

modificado pelo acesso das rodovias e os homens corajosos desapareceram pela ausência de 

clima de ação. A vaquejada tornou-se uma festa pública, nas cidades com “publicidade e alto-

falante, fotografias e aplausos citadinos. (...) Concorrem os jovens vaqueiros e em maioria 

absoluta fazendeiros moços, homens titulados pelas Universidades (...) A Vaquejada tornou-

se esporte da aristocracia rural”. 

3.2 Interpretação crítica da Lei nº 15.299, de 08/01/2013 - a regulamentação da vaquejada 

no Estado do Ceará. 

Partindo de uma análise perfunctória do texto legal, e em cotejo com a realidade do 

torneio da vaquejada cearense, já é possível a percepção de incompatibilidades inexoráveis. 

Em primeiro lugar, a conceituação legal diz que o objetivo da vaquejada é o “domínio” do 

animal (art. 2º). Dominar, no caso em apreço, seria “conter”, “reprimir”, típico das situações 

em que o vaqueiro ou peão domina o animal, aprisionando-o, como é comum em rodeios no 

sul do país. Conforme o histórico abalizado visto de antanho, a vaquejada nordestina, que tem 

por sinônimo “correr o boi” e “puxar gado”, caracteriza-se pela “derrubada”, ou seja, tomar a 

cauda o animal e derrubá-lo nas faixas paralelas que distam alguns metros da largada. 

Portanto, os competidores não são julgados pela “destreza” e “perícia” ao “dominar o animal” 

(art. 2º, § 1º), mas pela pontuação acumulada na derrubada de bois entre faixas. 

A ambivalência do art. 4º mostra-se patente. A obrigação dos organizadores da 

vaquejada em adotar medidas de proteção à saúde e à integridade física e dos animais só seria 

possível se o referido torneio não se realizasse. Os animais são aprisionados em currais 

minúsculos, passam por corredores claustrofóbicos e depois são “transformados em alvo de 

perseguição” (ORLANDI, 2013, on-line). São tracionados violentamente pela cauda para uma 

derrubada dolorosa, em que as quatro patas deverão ficar suspensas para que se possa pontuar. 

A conduta do art. 4º, §3º, como visto, é típica de crime de maus-tratos, previsto no art. 

32 da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais). O legislador estadual deveria ter pelo 

menos consignado alguma expressão do tipo: “sem prejuízo das medidas penais cabíveis”, 

como fez a Lei nº 10.519/2002, que regulamenta os rodeios, no seu art. 7º “sem prejuízo (...) 

de outras penalidades previstas em legislações específicas”. 

Ademais, o patrocínio público de uma vaquejada (art. 3º) mostra-se incompatível com 

os mandamentos constitucionais imputados aos entes federativos à proteção da fauna (art. 

225, §1º, VII). As pretensões de espaço físico adequado para os animais (art. 2º, §2º) e de que 

o transporte, trato e manejo não prejudiquem sua saúde (art. 4º, §1º) dificilmente deixarão de 

ser mera retórica legislativa, tendo em vista a prática mostrar-se diversa. 

Se o legislador estadual pretendeu regulamentar a vaquejada por ditames semelhantes 

aos da Lei nº 10.519/2002 (regulamentação dos rodeios), pelo que se percebe de alguns 

excertos, não atentou para as questões ambientais retratadas nesta, tais como: a) a defesa 

sanitária animal, a qual prevê atestados de vacinação contra a febre aftosa e de controle da 

anemia infecciosa equina (art. 2º); b) o acompanhamento médico veterinário habilitado, 

responsável pela garantia da boa condição física e sanitária dos animais e pelo cumprimento 

das normas disciplinadoras, impedindo maus tratos e injúrias de qualquer ordem, tudo isto sob 

as expensas da entidade promotora (art. 3º, II) e c) a utilização de apetrechos ou instrumentos 

                                                           

13
 A vaqueja nordestina e sua origem data de 1969, com a 2ª edição em 1976. 
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que causem ferimentos nos animais, como esporas e choques elétricos (art. 4º, §2º). Mesmo 

assim, há quem entenda esta lei inconstitucional (Souza, 2013, on-line)14. 

3.3 A vaquejada hoje: atividade lucrativa com base nos maus-tratos dos animais 

Atualmente, a vaquejada é uma festa que se comemora sobre um cenário de dois 

personagens essenciais: o boi e o vaqueiro. Configura-se como um torneio, uma competição, 

em que dois vaqueiros, um intitulado “esteira” e outro “puxador”, cavalgam em perseguição a 

um touro, boi ou novilho, com o propósito de derrubá-lo pela cauda no interior de duas faixas 

paralelas distante dez metros uma da outra, marcadas no chão com cal e localizadas a algumas 

dezenas de metros da largada. Em geral, quando o animal sai do brete15, o “esteira” apanha 

sua cauda e a entrega para o “puxador” que a enrola na mão ou no punho e avança para as 

linhas paralelas com o propósito de derrubar o animal, tracionando-o violentamente em 

sentido diagonal, de modo a favorecer uma violenta queda com o objetivo de que as quatro 

patas do novilho fiquem suspensas pelo menos por um instante. Assim é que se pontua na 

vaquejada e o narrador diz “valeu boi!”16. 

Os maus-tratos na vaquejada são inerentes às atividades competitivas típicas de 

derrubadas.  

Não só por submetem os animais a sofrimento físico e psíquico, mas a risco de 

lesões orgânicas, rupturas musculares e paralisia gerada por danos irreversíveis à 

coluna vertebral. (...) O gesto brusco de tracionar violentamente o animal pelo rabo 

pode causar luxação das vértebras, ruptura de ligamentos e de vasos sanguíneos, 

estabelecendo-se, portanto, lesões traumáticas com o comprometimento, inclusive, 

da medula espinhal. Não raro, sua cauda é arrancada, já que o vaqueiro se utiliza de 

luvas aderentes. 
17 

Geuza Leitão (2002, p. 23) transcreve Parecer técnico emito pela Dra. Irvênia Luíza de 

Santis Prada, acerca dos danos a que são submetidos os animais em fuga quando derrubados 

pelos vaqueiros: 

Ao perseguirem o bovino, os peões acabam por segurá-lo fortemente pela cauda 

(rabo), fazendo com que ele estanque e seja contido. A cauda dos animais é 

composta, em sua estrutura óssea, por uma sequência de vértebras, chamadas 

coccígeas ou caudais, que se articulam umas com as outras. Nesse gesto brusco de 

tracionar violentamente o animal pelo rabo, é muito provável que disto resulte 

luxação das vértebras, ou seja, perda da condição anatômica de contato de uma com 

a outra. Com essa ocorrência, existe a ruptura de ligamentos e de vasos sanguíneos, 

portanto, estabelecendo-se lesões traumáticas. Não deve ser rara a desinserção 

(arrancamento) da cauda, de sua conexão com o tronco. Como a porção caudal da 

coluna vertebral representa continuação dos outros segmentos da coluna vertebral, 

particularmente na região sacral, afecções que ocorrem primeiramente nas vértebras 

caudais podem repercutir mais para frente, comprometendo inclusive a medula 

espinhal que se acha contida dentro do canal vertebral. Esses processos patológicos 

são muito dolorosos, dada a conexão da medula espinhal com as raízes dos nervos 

espinhais, por onde trafegam inclusive os estímulos nociceptivos (causadores de 

                                                           

14
 “Em síntese, todas as atividades relacionadas aos rodeios e sua legislação são explicitamente inconstitucionais, 

já que submetem os animais a crueldade e maus-tratos desnecessários, violando, pois, os princípios da vedação 

ao retrocesso social, no particular em relação a Lei de Crimes Ambientais, e da interpretação conforme a 

Constituição, bem como viola a aplicabilidade imediata das normas constitucionais, conforme a norma prevista 

no inciso VII, §1º, art. 225, da Constituição Federal de 1988.” 
15 Corredor estreito entre o curral e a pista de corrida onde se enfileiram os animais para saída (um por um), 

geralmente impulsionados com um choque elétrico. 

16 Disponível em: http://tudosobrevaquejada.webnode.com.br/historia-da-vaquejada/. Acesso em 05/05/2013. 

17 Disponível em: http://www.uipa.org.br/crueis-rodeios-a-exploracao-economica-da-dor/. Acesso em 

05/05/2013. 

http://tudosobrevaquejada.webnode.com.br/historia-da-vaquejada/
http://www.uipa.org.br/crueis-rodeios-a-exploracao-economica-da-dor/
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dor). Volto a repetir que além de dor física, os animais submetidos a esses 

procedimentos vivenciam sofrimento mental. A estrutura dos equinos e bovinos é 

passível de lesões na ocorrência de quaisquer procedimentos violentos, bruscos e/ou 

agressivos, em coerência com a constituição de todos os corpos formados por 

matéria viva. Por outro lado, sendo o “cérebro”, o órgão de expressão da mente, a 

complexa configuração morfo-funcional que exibe em equinos e bovinos é 

indicativa da capacidade psíquica desses animais, de aliviar e interpretar as situações 

adversas a que são submetidos, disto resultando sofrimento. 

Os equinos utilizados nas vaquejadas também sofrem com maus-tratos dos vaqueiros 

devido a sua missão de perseguir o novilho em alta velocidade, para isso, se utilizam de 

apetrechos como rédeas, cabrestos, açoites e esporas como forma de forçar a agilidade do 

cavalo.  

Inexoravelmente a prática da vaquejada consubstancia-se em danos à saúde dos animais 

que dela participam, quer sejam equinos ou bovinos, bem como dos vaqueiros, já que a 

prática desportiva em comento não escusa seus participantes de acidentes, com os riscos 

inerentes à integridade física e a saúde em geral. 

Essa competição tem se aperfeiçoado constantemente no sentido organizacional, 

atraindo patrocinadores e o interesse da mídia. Com estrutura própria de grandes eventos 

desportivos, transformou-se num negócio lucrativo que movimenta vultosos numerários e que 

desperta o interesse de diversos empreendedores:  

Arenas lotadas, com média de público superior a 80 mil pessoas por noite. 

Premiações milionárias, que movimentam cerca de R$ 14 milhões por ano. 

Competidores, que podem ganhar até R$ 150 mil vencendo uma prova, tratados 

como celebridades. Não, não se trata de nenhum campeonato de futebol, esporte 

considerado a paixão nacional. Os vultosos números se referem às vaquejadas, festas 

que há mais de 40 anos conquistaram o Nordeste brasileiro e que a cada ano 

avançam para outras regiões do País. De acordo com a Associação Nacional de 

Vaquejadas (ANV), são mais de 600 eventos por ano, que reúnem centenas de 

vaqueiros de olho nos pomposos prêmios pagos. "No nordeste, esse esporte é a 

verdadeira paixão, que cresce cerca de 20% ao ano", afirma o especialista na 

competição e responsável pelo site Portal Vaquejada, Fabio Leal. Fato é que as 

tradicionais festas nos últimos anos se transformaram em um negócio milionário, 

reunindo empresários, criadores de cavalos e empresas. Entre premiações, shows e 

publicidade, estima-se que as festas girem algo em torno de R$ 50 milhões por ano. 

"A vaquejada é uma paixão que atrai um grande público e, consequentemente, 

muitos investidores", explica o empresário e criador Jonatas Dantas.
18 

O tema encontra-se em discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, face ao 

ajuizamento, por parte do Ministério Público Federal, da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

4983, em que se argui a inconstitucionalidade da Lei nº 15.299/2013, sendo relator o Ministro 

Marco Aurélio. 

Conclusão 

Hodiernamente, configurando-se a vaquejada como uma atividade empresária, de 

competição elitista e festa da aristocracia rural, percebe-se a descaracterização da expressão 

cultural dessa manifestação quando comparada com as simples atividades realizadas pelos 

destemidos vaqueiros do Ciclo do Gado, que se contentavam com a modéstia dos festejos 

anuais e que não eram recompensados mediante ascensão social, reconhecimento público ou 

recompensas financeiras consideráveis. Se a verificação dos fatos comprova um fundamento 

                                                           

18
 Disponível em: http://revistadinheirorural.terra.com.br/secao/agronegocios/o-milionario-mundo-da-vaquejada. 

Acesso em 05-05-2013. 

http://revistadinheirorural.terra.com.br/secao/agronegocios/o-milionario-mundo-da-vaquejada
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eminentemente econômico e patrimonial da vaquejada, em detrimento da tutela da fauna 

doméstica, a condenação da prática encontra um fundamento ético. 

A vaquejada produz inexoráveis danos à saúde dos animais envolvidos no torneio. Os 

maus-tratos são inerentes à atividade, sem os quais não se realizaria, ou seja, não há como 

compatibilizar essa manifestação (dita cultural) com a integridade de bovinos e equinos. A 

crueldade efetivamente produzida com a competição traz vultoso proveito econômico para os 

promotores dos eventos e para os envolvidos direta ou indiretamente no “negócio”, como 

empresários do forró e da mídia e os fornecedores bebidas, principalmente alcoólicas.  

Conclui-se, portanto, que, na ponderação de direitos fundamentais em referência, 

observou-se que dentro das possibilidades de concretização possíveis privilegiaram-se aquelas 

que reforçam a concordância prática, visto que, a partir da análise do programa da norma, ou 

seja, restrição explícita a maus-tratos contra animais (art. 225, §1º, VII, da CF/88), do âmbito 

da norma e do histórico referente à vaquejada, não se justificam interpretações ou 

concretizações que prevejam a vaquejada como manifestação cultural digna de tutela. 

Desse modo, a proteção da fauna (inclusive doméstica) conferida no plano 

constitucional, por força de expressas disposições como o art. 225, §1º, VII, deve conduzir ao 

afastamento de quaisquer práticas que submetam os animais à crueldade, seja por parte do 

poder público, seja do particular. Não se trata de reconhecer personalidade jurídica aos 

animais, mas erigir a proteção dos animais como interesse juridicamente relevante. Com 

efeito, sob o pálio de uma atividade cultural desportiva a vaquejada não se sustenta à luz dos 

precedentes da Corte Suprema em casos semelhantes, pelo que se evidencia flagrante 

inconstitucionalidade da Lei nº 15.299/2013 do Estado do Ceará. 
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DIREITOS CULTURAIS NO CONSTITUCIONALISMO LATINO-AMERICANO 

DERECHOS CULTURALES EN EL CONSTITUCIONALISMO LATINOAMERICANO 

Gabriel Barroso Fortes
1
 

RESUMO: No presente trabalho, buscou-se explorar, de forma bastante sucinta, a temática dos 

direitos culturais no contexto da América Latina, diante de um histórico de exclusão social, econômica 

e cultural que caracterizou o continente desde a época da colonização europeia e que se espraiou para a 

vida política da região. Como resultado, o constitucionalismo que se tentou implantar nos Estados 

locais – que se forjaram num nacionalismo forçadamente homogêneo e formalista – igualmente 

ignorou a diversidade sociocultural das próprias sociedades nacionais, ignorando valores como o 

pluralismo e multiculturalismo, em detrimento dos bens e valores culturais divergentes dos padrões 

europeus. Entretanto, nas últimas décadas, recentes processos constituintes – desde o brasileiro (1988), 

o venezuelano (1999) até o boliviano (2009) – têm revelado certas mudanças paradigmáticas, 

especialmente no que diz respeito a questões culturais, e verificou-se que essas modificações foram 

guiadas por movimentos sociais de aspirações emancipatórias e descolonizadoras, que tentam mudar a 

realidade política da região “de baixo para cima”, trazendo para os textos legais preocupações e 

anseios inerentes à diversidade cultural das populações locais. Verificou-se, assim, que as tendências 

contemporâneas do constitucionalismo latino-americano têm sido guiadas, principalmente por valores 

como pluralismo e diversidade, em resguardo da memória coletiva e identidade cultural de variados 

grupos sociais locais, condições essenciais para a proteção e promoção dos direito culturais. 

Palavras-Chave: Direitos culturais; América Latina; constitucionalismo latino-americano; pluralismo 

e diversidade cultural; 

RESÚMEN: En este estudio, hemos tratado de explorar, de forma sucinta, la cuestión de los derechos 

culturales en el contexto de América Latina, ante una historia de exclusión social, económica y 

cultural que caracteriza al continente desde la época de la colonización europea y que se desbordó 

para la vida política de la región. Como resultado, el constitucionalismo que trató de implementar en 

los Estados locales - que se han forjado en un nacionalismo homogéneo forzado y formalista - 

también ignoró la diversidad sociocultural de su propias sociedades nacionales, haciendo caso omiso 

de valores como el pluralismo y el multiculturalismo, rebasando bienes y valores culturales que 

fuesen distintos a los padrones europeos. Sin embargo, en las últimas décadas, los procesos 

constituyentes recientes - desde Brasil (1988), Venezuela (1999), hasta Bolivia (2009) - han revelado 

ciertos cambios paradigmáticos, sobre todo en lo que respecta a las cuestiones culturales, y se 

encontró que éstos modificaciones fueron guiados por los movimientos sociales y las aspiraciones de 

emancipación  y descolonización, tratando de cambiar la realidad política de la región "desde abajo 

", levando a los textos legales las preocupaciones y ansiedades inherentes a la diversidad cultural de 

las poblaciones locales. Hemos verificado, así, que las tendencias contemporáneas del 

constitucionalismo latinoamericano se han guiado principalmente por valores como el pluralismo y la 

diversidad, en la salvaguarda de la memoria colectiva y la identidad cultural de los distintos grupos 

sociales locales, condiciones esenciales para la protección y promoción de los derechos culturales. 

Palabras-clave: Derechos culturales, América Latina, el constitucionalismo latinoamericano, el 

pluralismo y la diversidad cultural; 

 

Introdução 
A história da América Latina registra um memorial de exclusão social e de uma secular 

imposição de visões e valores de culturas naturalmente alheias à realidade da maior parte das 

populações locais. Desde os sistemas jurídicos formais até a intenção de estipular padrões de 

“bons costumes”, as instituições públicas e sociais vistas no continente foram transplantadas 

ou herdadas da tradição europeia, sem que sofressem, todavia, um necessário filtro de 

adequação às condições sociopolíticas da região. 
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Essa histórica construção resultou num perfil jurídico-constitucional formalista, em que 

sempre se estipularam, abstratamente, igualdade formal, cidadania culturalmente homogênea, 

soberania popular calcada na mera representação política etc., bases que, entretanto, 

revelaram a prática de democracias excludentes, historicamente marcadas pela alternância 

entre oligarquias caudilhistas e regimes totalitários centralizadores e por ausência da 

participação popular. 

Além, o “nacionalismo” que se tentou sedimentar “de cima para baixo” nos Estados da 

região apenas revelou os privilégios e enalteceu os valores das elites políticas, impulsionando, 

por outro lado, a renegação dos diversos seguimentos sociais que compõem as populações 

latino-americanas, com suas distintas culturas e diversificados costumes.  

E o constitucionalismo que se buscou implantar na região igualmente seguiu a mesma 

sorte, como se pode ver nos exemplos brasileiros da Constituição Política do Império, a 

primeira Constituição da República e as Constituições ditatoriais de Getúlio Vargas e do 

governo militar da década de 1960 – documentos “nacionalizadores” ou “integracionistas” 

que tentavam impor uma visão jurídica formalmente igualitária e politicamente 

homogeneizante da sociedade brasileira. 

E, nesse contexto de negação de culturas locais e minoritárias, o constitucionalismo 

latino-americano desenvolveu-se à sombra dos movimentos políticos europeus, copiados e 

imitados numa realidade, porém, que nunca refletiu os fatores sociais daquele velho 

continente – uma das principais razões para todas as crises constitucionais que sempre tiveram 

lugar na história da América Latina. 

Entretanto, as últimas décadas do constitucionalismo no continente têm revelado certas 

mudanças paradigmáticas, especialmente no que diz respeito a questões culturais, guiadas por 

movimentos sociais de aspirações emancipatórias e descolonizadoras, que tentam mudar a 

realidade política da região “de baixo para cima”, trazendo para os textos legais preocupações 

e anseios inerentes à diversidade cultural das populações locais. 

O presente trabalho, nesse contexto, resulta de uma (re)leitura do cenário constitucional 

que se vem construindo no continente, em meio à crise de identidade cultural acentuada pela 

globalização e sua manifestação num espaço de contradições socioeconômicas e de desafios 

de convivência. 

E, em meio à inegável diversidade cultural característica das populações locais, é 

igualmente inegável a relevância dessas mudanças para o avanço na proteção dos bens e 

valores culturais latino-americanos. 

 

A diversidade cultural na histórica política da América Latina 

O longo e tortuoso processo de colonização na América Latina contribuiu para o 

gradativo e espraiado encobertamento da identidade cultural de diversos povos viventes no 

continente, como indígenas que passaram a ser considerados culturalmente inferiores e afro-

descendentes e mestiços, com os traços herdados da escravidão, que foram excluídos 

socioeconomicamente do desenvolvimento dos Estados locais; culturas afetadas por valores 

socioculturais e domínios econômicos eurocêntricos, que massacraram os diversos “modos de 

viver” encontrados na região (HAAS, 2012, p. 91). 

Desde o século XVI, o continente foi palco de um constante e progressivo massacre de 

povos indígenas, que não apenas viram seus integrantes perderem a vida, mas também suas 

identidades culturais serem desfiguradas e relegadas à condição de inferioridade em relação à 

cultura dos homens brancos europeus, que as subjugaram numa investida de cunho 



 

 

etnocêntrica, calcada na ideia de autovalorização e superestimação, numa perspectiva de 

superioridade (MELLO, 2011, p. 90). 

E essa visão sociocultural que se impôs – na verdade, que se vem impondo – ao longo 

dos séculos também refletiu, diretamente, na própria vida política dos Estados que se 

formaram na época da independência das colônias europeias no continente, no curso do 

século XIX. E assim explicitam Wolkmer e Fagundes (2011, p. 375): 

A independência das colônias na América Latina não representou, no início do 

século XIX, uma mudança total e definitiva com relação à Espanha e a Portugal, 

mas tão somente uma reestruturação, sem uma ruptura significativa na ordem social, 

econômica e político-constitucional. Paulatinamente, incorporaram-se e adaptaram-

se princípios do ideário econômico capitalista, da doutrina do liberalismo 

individualista e da filosofia positivista. Por certo, para responder às necessidades 

locais, compatibilizavam-se as velhas estruturas agrárias e elitistas com o surto 

eclético e com as adesões às novas correntes europeias. 

Na verdade, as assertivas ideológicas do positivismo adquiriram extrema 

importância para a construção dos novos Estados oligárquicos, pois tal filosofia não 

só simbolizava a ruptura com um passado incômodo, como ainda expressava uma 

nova ordem política e legal. 

Essa colonização e essa dependência da cultura jurídica latino-americana da época 

ao modelo hegemônico eurocêntrico de matriz romano-germânica não se realizaram 

somente no âmbito geral das “ideias jurídicas”, mas, igualmente, em nível de 

construções formais de Direito público, particularmente da positivação 

constitucional. 

Certamente, a própria busca pela consolidação de Estados de Direito, na região, partiu 

do pressuposto de que, conforme a formulação européia, a formação do Estado moderno 

deveria ser antecedida pelo reconhecimento da existência de uma nação própria de cada 

espaço geopolítico no continente, de modo a dar origem a Estados nacionais. 

Mas como se consolidaria o Estado-nação a partir de contingentes demográficos tão 

diversificados e fragmentados, marcados pela divergência social, econômica e, 

principalmente, cultural? A primeira resposta, então, teria apontado para a necessidade de 

construção de uma identidade nacional, simbolizada, inicialmente, na institucionalização de 

uma memória coletiva da nação. 

O patrimônio histórico-cultural nacional, assim, respaldado em museus, bibliotecas 

públicas, monumentos, arquivos públicos etc., foi, portanto, uma decorrência – e, em certo 

ponto, uma necessidade – da implantação do próprio Estado-nação. E isso se daria por dois 

motivos principais, segundo Marilena Chaui. Primeiramente, por conta da pressão de uma 

classe média em ascensão, que, sem deter poder ou riqueza em grande escala, reclamava a 

consolidação de instituições públicas que dessem respaldo às suas visões e versões da história 

social. E, em segundo lugar, como decorrência da luta de classe, a imposição de um 

patrimônio cultural “nacional” e “oficial” poderia impedir que outras classes instituíssem seus 

próprios semióforos
2
, o que dificultaria o controle pela classe dominante e pelo Estado por ela 

manipulado (CHAUI, 2006, p. 119). E, assim, a autora procede ao inevitável anúncio: 

Por esse motivo, o primeiro semióforo instituído pelo Estado foi a própria ideia de 

nação, sujeito e objeto dos cultos cívicos que ela presta a si mesma. A partir da 

nação, instituem-se os semióforos nacionais e com eles o patrimônio cultural e 
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 “Um semióforo é algo único (por isso dotado de aura) e uma significação simbólica dotada de sentido para uma 

coletividade. Mediador entre o visível e o invisível, é dotado de valor sacral e político, mas não de valor de uso” 

(POMIAN apud Chaui, 2006, p. 117). 



 

 

ambiental e as instituições públicas encarregadas de guardá-los, conservá-los e 

exibi-los (CHAUI, 2006, p. 119). 

Buscava-se, assim, a imposição, legitimada pelo mito da nação, das noções de cultura 

advindas da Europa desde o século XVIII, ou seja, cultura como resultado da formação 

educacional, da concretização de obras, feitos, ações e instituições, do modo de organização 

da vida política, isto é, cultura como sinônimo de civilização, no marco europeu, a partir de 

costumes e instituições referentes à formação, ao trabalho e à sociabilidade naquela realidade 

(CHAUI, 2006, p. 106). 

Nessa perspectiva, a cultura europeia passa a ser vista, por um lado, como sinônimo de 

civilização, significando o aprimoramento e aperfeiçoamento humano, enquanto, por outro, 

como fenômeno histórico, introduz a ideia de progresso – e, nesse contexto, o pensamento 

iluminista europeu “retoma a distinção antiga entre cultos e bárbaros e define graus e estágios 

de civilização para classificar as culturas em atrasadas e avançadas”, visão que será de 

extrema relevância para a atual percepção que temos acerca do “modo de pensar” e a visão 

antropológica que se sustenta, ao longo dos séculos, sob o signo do etnocentrismo e 

colonialismo (CHAUI, 2006, p. 107-108). 

E, nesse panorama, pode-se verificar que, na história do continente latino-americano: 

[...] a ideia de nação foi sendo construída, ao longo do século XIX, imaginariamente 

em meio à grande preocupação quanto à viabilidade da formação de uma identidade 

nacional e a premente necessidade de superação de um perigo representado pela 

predominância de populações indígenas, mestiças e negras (SANTOS, 2012, p. 57). 

E essa busca por uma identidade nacional, logo após o processo de independência das 

colônias, forjou-se, inegavelmente, na rejeição das culturas e povos classificados como 

“inferiores”, de modo que o complexo de rebaixamento em relação ao etnocentrismo europeu, 

que amoldou a consciência coletiva principalmente das elites enraizadas no continente, levou, 

ao longo do tempo, à discriminação e à imposição de uma espécie de culpa a toda alteridade 

que desviasse daquele padrão eurocêntrico. A proposta de consolidação do Estado-nação, 

destarte, deixou indelével rastro de exclusões não somente no âmbito socioeconômico, senão 

também na esfera subjetiva dos indivíduos, “promovendo o acesso restrito e hierarquizado à 

livre construção e expressão de identidade cultural pelos próprios povos” (SANTOS, 2012, p. 

57 e 59). 

Mas, como anunciado, os reflexos dessa visão sociocultural foram sentidos diretamente 

na vida política dos Estados recém-institucionalizados, cujos ordenamentos jurídicos 

espelharam essa monocultural ordem de valores sociais e econômicos
3
, despregada da 

realidade em que vivia a população do continente, conforme observação de Wolkmer e 

Fagundes (2011, p. 377): 

Poucas vezes, na história da região, as constituições liberais e a doutrina clássica do 

constitucionalismo político reproduziram, rigorosamente, as necessidades de seus 

segmentos sociais majoritários, como as nações indígenas, as populações afro-

americanas, as massas de campesinos agrários e os múltiplos movimentos urbanos. 

E não é necessário ir muito longe nessa questão para perceber como a cultura jurídica 

implantada – “de cima para baixo” – nos Estados da região esteve pautada no desrespeito à 

diversidade e à identidade cultural das comunidades de indivíduos “não brancos”, tal qual se 

pode extrair do exemplo da legislação brasileira, que, ao longo do século XX, ora tratou 
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 A dominação econômica européia, desde a época de colonização, justificou-se, ademais, pela expansão do 

cristianismo, que condenou os ritos e as crenças indígenas, desmoralizando suas liturgias e destruindo seus locais 

de culto, de modo a desestabilizar culturalmente as comunidades originárias, excluindo-lhes qualquer grau 

relevante de autonomia social (MACHADO; LAGES, 2012, p. 107). 



 

 

índios, no marco do Código Civil de 1916, como pessoas incapazes (MACHADO; LAGES, 

2012, p. 108), ora buscou implantar um política integracionalista, que, com o próprio Estatuto 

do Índio (Lei n° 6.001/73), propunha gradativa “civilização” do indigenato, suprimindo-lhes a 

identidade cultural e retirando-lhes qualquer proteção especial de longo prazo (COLAÇO, 

2013, p. 195). 

É bem verdade, pois, que a tradição constitucional brasileira – salvo, em certa medida, a 

Carta de 1934, que, sustentada num ecletismo político-ideológico, inovou em direitos 

econômicos e sociais, além de viabilizar a representação política de setores socioeconômicos 

e grupos classistas – costumou desconsiderar, de maneira integral, os horizontes da 

pluralidade, do multiculturalismo e da diversidade (WOLKMER, 2013, p. 26). E dessa visão 

partilharam as demais ordens constitucionais residentes no continente do “novo mundo”, 

cujas políticas indigenistas, até meados do século XX, estavam baseadas “na negação da 

diversidade cultural e na necessidade de integrar a população indígena à cultura ocidental” 

(MACHADO; LAGES, 2012, p. 108). 

Ao longo da história, culturas foram transformadas pelo colonialismo, além da 

imposição monocultural eurocêntrica e capitalista que desqualificou povos e 

culturas, alterando seus pensamentos e conhecimentos naturais em prol de um 

chamado ‘desenvolvimento’ (HAAS, 2012, p. 94). 

Como se pode concluir, então, o preço da constitucionalização do Estado-nação na 

America Latina foi pago com o sacrifício da dignidade e das identidades das populações 

taxadas de “culturalmente inferiores”, principalmente no começo do século XX, quando o 

dirigismo da vida social passou também pelo controle dos valores linguísticos, morais e 

culturais
4
. Assim, o Estado nacional, de praxe, suprimiria todos os “ligames espontâneos de 

união que os homens sempre tiveram para com as comunidades locais menores e para com as 

coletividades maiores do que a nação” (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 2007, p. 477). 

Entretanto, apesar da força aniquiladora do etnocentrismo europeu, a América Latina, 

mesmo sofrendo os malefícios nefastos da colonização e de sua integração forçada aos 

padrões eurocêntricos, continuou sendo palco de uma grande diversidade cultural, que tem 

resistido às inúmeras e repetidas tentativas de homogeneização e esterelização exógenas 

(ALMEIDA, 2013, p. 171). 

Afinal, a herança cultural é o que, prioritariamente, determina o comportamento dos 

homens, seu modo de pensar, seus hábitos e costumes, num processo inconsciente, cuja força 

reside no seu caráter social, que se impõe sobre o indivíduo (MELLO, 2011, p. 58 e 60) – 

sendo a força do Estado incapaz mesmo de esvaziá-la por completo ou de impor outra herança 

cultural importada em padrões estranhos à realidade local. 

Ora, se todo sistema estatal, na verdade, deve estar adaptado à vida concreta de cada 

sociedade, de modo que identifique seus valores, tradições, costumes e práticas que ordenam 

a tramitação do poder, não se pode negar a falta de legitimidade na forma pela qual se tentou 

instaurar o constitucionalismo moderno na região, de modo que os sistemas jurídico-

constitucionais locais nunca conseguiram refletir, no texto, a realidade concreta das 

populações do continente. Afinal, como apontam Wolkmer e Fagundes (p. 373): 

Por sintetizar um espaço estratégico e privilegiado de múltiplos interesses materiais, 

fatores socioeconômicos e tendências pluriculturais, a Constituição congrega e 

reflete, naturalmente, os horizontes do pluralismo. 
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 Mais um exemplo disso pode ser identificado na legislação brasileira, quando a prática da capoeira – ícone da 

cultura afrodescendente – foi, por muito tempo, considerada infração penal (art. 402, Decreto nº 847, de 11 de 

outubro de 1890). 



 

 

Assim, a partir de um nível mais amplo e teórico de constatação acerca do papel da 

constituição como instrumento formal de materialização de direitos, cabe trazer para 

a discussão o marco epistêmico e metodológico do pluralismo, mas enquanto 

conceito dinâmico que reconhece o valor da diversidade e da emancipação. 

E é justamente nesse ponto que se destaca, como objeto do presente trabalho, o marco 

revolucionário que tem caracterizado as tendências contemporâneas do constitucionalismo em 

grande parte da América Latina. 

 

O pluralismo no constitucionalismo latino-americano 

A história constitucional da América Latina foi caracterizada por uma trajetória de 

inegável servidão intelectual à matriz europeia, assimilada a partir da submissão às teorias 

liberais daquela cultura política. No contexto atual, entretanto, nalguns Estados no sul do 

continente parece que se tem deflagrado um insurgente processo de descolonização, que se 

tem revelado, no âmbito do pensamento constitucional e das práticas político-jurídicas, a 

partir de “uma visão diferenciada e comprometida com a transformação social e 

principalmente econômica” (WOLKMER; FAGUNDES, 2011, p. 379). 

É substancial e qualitativo o movimento sociocultural que vem tendo lugar nos 

ordenamentos constitucionais da região, que têm apontado, na contramão daquela visão 

homogeneizante e formalista de Estados “europeizados”, uma tendência de buscar a 

consolidação de um verdadeiro pluralismo democrático: 

[...] projetando a perspectiva de um novo Estado de Direito. De uma constituição 

que consagre e reafirme o pluralismo como um de seus princípios basilares, 

prescrevendo não só um modelo de Estado Pluridimensional, mas, sobretudo, como 

projeto para uma sociedade intercultural. (WOLKMER; FAGUNDES, 2011, p. 

375). 

Nesse contexto, Antonio Carlos Wolkmer (2013), retomando as observações de Raquel 

Fajardo, assevera que essa evolução tem sido marcada, nas últimas décadas, por três grandes 

ciclos constitucionais, simbolizados por temas como pluralismo, diversidade e identidade 

cultural. 

A primeira etapa dessa tendência foi o pensamento que orientou os processos 

constituintes que resultaram nas Constituições brasileira (1988) e colombiana (1991), que 

acompanharam expressões do pensamento político que vinha se consolidando em textos 

internacionais, dizendo respeito ao reconhecimento da diversidade étnico-cultural dos povos 

minoritários, a partir, principalmente, da década de 1970 (ANJOS FILHO, 2012, p. 449), 

conforme foi expressado, com relevante impacto, na Convenção n° 169 da Organização 

Internacional do Trabalho
5
 (OIT), sobre povos indígenas e tribais, que, desde 27 de junho de 

1989, reclama oficialmente a importância sobre o entendimento das culturas encobertas, “para 

que se inicie um diálogo real e capaz de diminuir os conflitos e as violências que deles 

resultam” (MACHADO; LAGES, 2012, p. 110). 

Com orientações políticas de cunho nitidamente pluralista, os textos constitucionais 

consagraram normas que abriram espaço para a participação popular e ampliação de direitos e 

sujeitos coletivos – avançando a Carta colombiana, mais do que a brasileira, na instauração de 
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 Robério dos Anjos Filho (2012, p. 471) aponta os demais documentos internacionais de relevância para essa 

temática, como a Carta das Nações Unidas; a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação Racial; o Pacto sobre Direitos Civis e Políticos; o Pacto sobre Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais; a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais (UNESCO); a 

Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial (UNESCO); a Convenção Internacional sobre 

os Direitos da Criança; a Convenção Relativa à Luta Contra a Discriminação no Campo do Ensino; a 

Convenção sobre Diversidade Biológica; etc. 



 

 

jurisdições especiais (indígena, de paz, arbitral e conciliatória, eclesiástica) (WOLKMER, 

2013, p. 30). 

Num segundo momento, em 1999, foi promulgada a Constituição da República 

Bolivariana da Venezuela, representante efetiva do grande rompimento dos paradigmas 

jurídico-constitucionais até então presentes no continente, contaminada de valores 

independentistas e anticoloniais, com substancial apelo popular e “vocação regeneracionista”, 

com sua base nitidamente ligada à participação do povo no poder, mediante inúmeros 

instrumentos de atuação na gestão pública e de interferência nas decisões políticas. Ademais, 

trouxe como grande inovação uma divisão do Poder Nacional em cinco funções – superando 

de vez o modelo liberal da tradição europeia: os Poderes Legislativo, Executivo, Judiciário, 

Cidadão
6
 – instância máxima daquela República – e Eleitoral. Além disso, também estão 

presentes naquele texto, com relevante assento, temas relacionados aos direitos dos povos 

indígenas e aos bens comuns naturais e culturais (WOLKMER, 2013, p. 31-32). 

E o terceiro ciclo constitucional que vem tomando lugar no continente tem como 

grandes expoentes as Constituições de Equador (2008) e Bolívia (2009), que expressariam um 

verdadeiro “constitucionalismo plurinacional comunitário”. Estão caracterizadas pela 

coexistência de “saberes tradicionais” de sociedades plurinacionais (indígenas, camponesas, 

comunais etc.); pluralismo igualitário jurisdicional (convivência entre jurisdição estatal 

comum e jurisdição indígena e camponesa); e o reconhecimento de direitos coletivos 

vinculados a bens comuns da natureza (WOLKMER, 2013, p. 32). 

Trata-se, aí, de uma verdadeira revolução no pensamento constitucional, movida por um 

efetivo pluralismo político, orientado pela inegável diversidade sociocultural historicamente 

existente na região, que agora passa a ser não apenas reconhecida pelo ordenamento jurídico, 

mas também respeitada e promovida, salvo de políticas de “integração civilizatória”: 

Parece evidente que as mudanças políticas e os novos processos sociais de luta nos 

Estados latino-americanos engendram não só novas Constituições que materializam 

novos atores sociais, realidades plurais e práticas biocêntricas desafiadoras, mas, 

igualmente, propõem diante da diversidade de culturas minoritárias, da força 

inconteste dos povos indígenas do continente, de políticas de desenvolvimento 

sustentável e da proteção de bens comuns naturais, um novo paradigma de 

constitucionalismo, o que poderia denominar-se de constitucionalismo pluralista e 

intercultural – síntese de um constitucionalismo indígena, autóctone e mestiço 

(WOLKMER, 2013, p. 32-33). 

Essas Constituições, certamente, consagram não apenas o pluralismo político ou social, 

mas parecem conceber um verdadeiro Estado pluralista, que se volta para a proteção, em 

primeira e última instância, da diversidade cultural dos povos historicamente assentados na 

região, reconhecendo suas particularidades e identidades. 

Vê-se, portanto, que as três etapas dos novos processos constituintes que tiveram lugar 

na região latina da América anunciam uma inegável tendência de minimizar ou neutralizar – 

senão reverter – os efeitos nefastos que séculos de opressão cultural e desrespeito às 

identidades minoritárias e às próprias realidades verificadas no continente promoveram, 

principalmente, contra os povos originários, numa pretensão emancipatória e libertadora das 

amarras do etnocentrismo cultural eurocêntrico. Afinal: 

De alguma maneira, as expectativas da emancipação e da libertação estão referidas 

às experiências reais de sofrimentos, que são efeitos das negações no modo de 
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 Segundo Wolkmer (2013, p. 32), o Poder Cidadão “é exercido por um Conselho Moral Republicano, que é 

eleito e constituído pela Defensoria Pública, Ministério Público e Controladoria Geral da República. Dentre suas 

inúmeras responsabilidade, está a de estimular a observância e o respeito aos direitos humanos”. 



 

 

realidade dos sujeitos em comunidade. Portanto, o ponto de partida da necessidade, 

da possibilidade e do desejo de libertação está na ordem das negações. Negações na 

produção, reprodução e desenvolvimento da vida de cada sujeito em comunidade. 

Negações na esfera da vida, critério fonte originário, condição de possibilidade ou 

impossibilidade de todo o resto (LUDWIG, 2010, p. 117). 

E é na esteira dessa tomada de olhares voltados para a história e identidade cultural dos 

povos da região que – como de início já se poderia concluir – se torna significativa a situação 

dos direitos culturais no seio das tendências desse constitucionalismo latino-americano, 

pluralista e intercultural. 

 

Os direitos culturais no ordenamento constitucional brasileiro 

Conforme assentado anteriormente, o Brasil experimentou o mesmo problema 

verificado nos demais Estados do continente, em relação à negação da diversidade 

sociocultural e à visão homogeneizante da cultura jurídico-política. 

Certamente, os documentos jurídicos elaborados na América Latina e especificamente 

no Brasil expressaram, ao longo do tempo, a vontade e o interesse de setores de elites 

socioeconômicas, formadas e influenciadas pela cultura do eurocentrismo ou mesmo da visão 

anglo-americana (WOLKMER; FAGUNDES, 2011, p. 377). 

E, como visto, o reflexo dessa posição, no âmbito dos direitos culturais, manifestou-se 

desde as primeiras concepções jurídicas sobre os símbolos da nação forjada debaixo de um 

patrimônio histórico-cultural cujo conceito atual resulta de uma construção progressiva que 

teve seu início nas discussões modernistas e, após, com a instauração do Estado-Novo
7
, a 

partir de quando se formulou a primeira legislação especifica para a proteção do patrimônio 

cultural, nessa época entendido como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional: o Decreto-

Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. 

Entretanto, antes mesmo da instauração de tal norma, Mário de Andrade, intelectual do 

movimento modernista, a pedido do então Ministro de Educação e Saúde do Governo Federal, 

elaborou um texto para servir de projeto de lei dispondo acerca do Serviço de Patrimônio 

Artístico e Nacional (SPAN). O anteprojeto de Mário de Andrade, datado de 24 de maio de 

1936, tinha como objeto principal o Patrimônio Artístico Nacional, no qual se demonstrava 

certo cuidado com a cultura popular e atenção com o enriquecimento cultural do povo 

brasileiro, tratando ali, inclusive, de museus como forma de suprimento à educação popular. 

A colaboração dada pelo modernista foi determinante para a elaboração e vigor do Decreto-

Lei nº 25, de 1937 e, em longo prazo, para incorporação da cultura popular no atual conceito 

constitucional de patrimônio cultural (SOARES NETO, 2012, p. 21). 

Historicamente, contudo, o conceito jurídico que se firmou sobre o que se deveria 

considerar “bens de cultura” no Direito brasileiro sempre foi restringido a abranger os termos 

veiculados naquele Decreto-Lei, como se pode verificar nos textos das próprias Constituições 

que se seguiram, em 1937, em 1967 e em 1969 (EC nº1), respectivamente: 

Art. 134. Os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como as paisagens 

ou os locais particularmente dotados pela natureza, gozam da proteção e dos 

cuidados especiais da Nação, dos Estados e dos Municípios. Os atentados contra eles 
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 O embrião para o debate acerca da valorização e proteção do patrimônio cultural brasileiro aconteceu no 

começo do século XX, com o Movimento Modernista de 1922. O Modernismo propôs-se como revolução 

artística baseada em forte crítica aos modelos anteriores (Parnasianismo, Simbolismo) e à linguagem acadêmica, 

tendo alcance bem mais amplo na sociedade brasileira. Foi a partir da reflexão artística desses intelectuais que se 

teve maior preocupação com a construção de uma identidade nacional (SOARES NETO, 2012, p. 18). 



 

 

cometidos serão equiparados aos cometidos contra o patrimônio nacional. (sem 

grifos no original) 

Art. 172. O amparo à cultura é dever do Estado. 

Parágrafo único. Ficam sob a proteção especial do Poder Público os documentos, as 

obras e os locais de valor histórico ou artístico, os monumentos e as paisagens 

naturais notáveis, bem como as jazidas arqueológicas. (sem grifos no original) 

Art. 180. O amparo à cultura é dever do Estado. 

Parágrafo único. Ficam sob a proteção especial do Poder Público os documentos, as 

obras e os locais de valor histórico ou artístico, os monumentos e as paisagens 

naturais notáveis, bem como as jazidas arqueológicas. (sem grifos no original) 

Perceptível então, que a conceituação utilizada nos textos normativos anteriores 

limitava sua projeção, todavia, àquilo que, hodiernamente, se poderia entender como apenas 

uma parte dos bens de valor cultural: a relevância histórica e artística. 

Acontece que, talvez como própria decorrência das novas ideias de pluralismo e 

diversidade, que orientaram o processo constituinte brasileiro, esse conceito foi ampliado de 

maneira nunca antes vista no ordenamento nacional, a partir da Constituição de 1988
8
. 

Certo é que, no conceito dado atualmente pela Constituição ao que se consideraria 

patrimônio cultural, estão incluídas as criações artísticas (art. 216, III) e os conjuntos urbanos 

ou sítios de valor histórico e artístico (art. 216, V), de modo a tornar evidente que a referência 

do Decreto-Lei à “proteção do patrimônio de valor histórico e artístico” encontra pleno 

respaldo no texto constitucional. Entretanto, a vetusta norma legal não se adaptou, por 

completo, à nova realidade constitucional, que, ao revelar ser o acesso aos bens de cultura um 

dos direitos fundamentais (e. g. art. 5º, LXXIII, e art. 215, CR/88), passou a exigir do 

legislador ordinário a produção de normas que lastreassem toda ou o máximo possível de sua 

abrangência jurídica de proteção. 

De fato, advertem Dimoulis e Martins (2009, p. 32) que a Constituição de 1988 não se 

caracteriza pela sistematicidade com relação à garantia dos direitos fundamentais – 

diferentemente do que ocorreu com as Cartas passadas –, uma vez que se podem encontrar 

referências a tais direitos em diversas partes do texto constitucional. E isso é decorrência 

explícita do próprio dispositivo que assegura que os direitos e garantias previstos na 

Constituição não excluem outras normas protetoras de direitos fundamentais que decorram do 

próprio regime constitucional ou mesmo dos princípios adotados, implícita e explicitamente, 

na Carta política (art. 5°, § 2°). Esses direitos, então, devem ser identificados não antes pela 

sua nomenclatura do que em função da sua relevância jurídica no seio do sistema 

constitucional, ou seja, direitos públicos subjetivos – contidos em dispositivos constitucionais, 

ou seja, que encerram caráter normativo supremo dentro do Estado – que tenham por 

finalidade, precipuamente, a limitação do exercício do poder estatal em face da liberdade dos 

indivíduos (DIMOULIS; MARTINS, 2009, p. 46-47). 

É nesse contexto, então, que, dentre outros, também os direitos culturais podem se 

enquadrar em tal perspectiva e, por conseguinte, ser identificados como direitos fundamentais, 

ainda que assim não estejam literalmente destacados no texto constitucional (FORTES, 2012). 

Afinal, como assevera Humberto Cunha, ao longo de toda a Constituição de 1988, 

espalham-se direitos culturais que, em razão de seu conteúdo, não podem ver negado o seu 
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status de fundamentais, até porque se referem a “aspectos de importância capital, por vezes de 

individualidade, por vezes de grupos e também de toda a Nação, no que concerne à questão da 

chamada identidade cultural” (CUNHA FILHO, 2000, p. 42). 

Ora, se a riqueza – não necessariamente econômica – de toda comunidade consiste 

justamente nas trocas que se operam e na produção de algo único, que é a cultura (MAIA, 

2008, p. 68), daí defluem a importância dos bens culturais e a necessidade de que seja 

assegurado, com maior destaque jurídico, o acesso à criação, à produção e à transmissão das 

culturas, seja por meio, por exemplo, de proteção ao patrimônio histórico, seja por intermédio 

de políticas públicas que incentivem a produção e o conhecimento de bens e valores de 

cultura – conforme reza a Constituição brasileira: 

Art. 216. [...] § 1º. O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá 

e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, 

vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e 

preservação. 

§ 2º. Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação 

governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela 

necessitem. 

§ 3º. A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e 

valores culturais. 

Portanto, se o Estado brasileiro deve garantir a todos o pleno exercício dos direitos 

culturais e o acesso às fontes da cultura nacional, apoiando e incentivando a valorização e a 

difusão das manifestações culturais, nos termos do art. 216, caput, da Carta Republicana, e 

esse dispositivo constitucional, como se pode ver, gera uma obrigação fático-jurídica para o 

Poder Público, ao mesmo tempo em que garante uma posição subjetiva de fruição do 

correspondente direito a todos os indivíduos, de outra coisa não se pode cogitar senão de que 

tais normas veiculam direitos que vinculam o Estado, em vários aspectos, revelando sua 

fundamentalidade jurídica. 

Enfatiza-se, assim, a tutela de direitos previstos em conexão com a atuação do Estado, 

ou seja, dos direitos culturais, que não apenas para sua efetivação, mas também para seu 

desenvolvimento, necessitam da atuação estatal, a qual se deve concretizar por meio da 

criação de normas, da gerência dos recursos públicos visando à melhor aplicação das 

prestações do Estado ou mesmo da tutela judicial adequada. Afinal, quando se fala em 

atuação estatal, não obstante se faça referência, em geral, às ações positivas fáticas – uma 

atuação administrativo-executória – do Estado, também se deve entendê-la como direitos a 

prestações normativas – proteção legislativa adequada à realidade social – que encerram 

direitos fundamentais a uma ação estatal positiva (ALEXY, 2012, p. 202). 

A Constituição Federal de 1988, ao assegurar o pleno exercício dos direitos culturais, 

promoveu o reconhecimento de um ramo autônomo do Direito, indo além da garantia de 

promoção e preservação da cultura e da diversidade cultural, apontando para uma maior 

análise jurídica, política, filosófica, social e econômica da cultura. Ao determinar que “o 

Estado garantirá a todo o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultural 

nacional...” (art. 215, caput), a Constituição enfatiza a natureza de direitos fundamentais que 

possuem os direitos culturais, cuja importância vincula a própria atuação estatal por meio, 

inclusive, de outros dispositivos constitucionais, por exemplo: 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios: [...] III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor 

histórico, artístico e cultural [...]; IV – impedir a evasão, a destruição e a 

descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou 

cultural; V – proporcionar os meios de acesso à cultura [...]; 



 

 

Nesse contexto, tais garantias teriam como objetivo principal assegurar a efetividade 

dos direitos culturais que protegem, resguardando-os de “ações e omissões que, diretamente 

ou por meio oblíquo, impeçam a plena efetivação dos direitos fundamentas”, as quais devem 

receber “a reprimenda do corpo institucional que forma o seu escudo protetivo” 
9
, assevera 

Humberto Cunha (2000, p. 40) – que assim define os direitos culturais: 

[...] aqueles afetos às artes, à memória coletiva e ao repasse de saberes, que 

asseguram a seus titulares o conhecimento e o uso do passado, interferência ativa no 

presente e possibilidade de previsão e decisão de opções referentes ao futuro, 

visando sempre à dignidade da pessoa humana (CUNHA FILHO, 2000, p. 34). 

Assim sendo, torna-se impraticável não atrelá-los às definições e caracterizações que 

tradicionalmente têm sido utilizadas para conceituar os direitos fundamentais ao longo do 

tempo. Afinal, o conteúdo dos direitos fundamentais não poderia ter outra pontuação senão 

aquela que os vincula, desde a Revolução Francesa (1789), à ideia de liberdade, igualdade e 

fraternidade (BONAVIDES, 2013, p. 580-581). 

Nesse sentir, então, os direitos culturais – especialmente quando ligados à ideia de 

respeito à diversidade e a minorias culturais – poderiam ser enquadrados nas definições que 

são utilizadas para classificar as chamadas “dimensões dos direitos fundamentais”, que 

anunciam sua institucionalização gradativa e simultânea nos ordenamentos jurídicos – como 

na classificação de Paulo Bonavides, que adota uma visão pentadimensional dos direitos 

fundamentais. 

Ora, se o conteúdo jurídico dos direitos culturais for analisado no universo dessa 

classificação, é possível reconhecer sua extensão em cada dimensão que é descrita pelo citado 

autor. Afinal, assim como Bonavides (2013, p. 578-613) identifica cinco dimensões nas quais 

se espraiam os direitos fundamentais, igualmente os direitos culturais podem ser entendidos, 

resumidamente, como direitos individuais (primeira dimensão), direitos sociais (segunda 

dimensão), direitos de fraternidade (terceira dimensão), direitos universais (quarta dimensão) 

– etapas jurídicas que compõem a base para o atual estágio de proteção institucional da 

humanidade, que conclama o direito fundamental à paz e, consequentemente, à convivência 

pacífica (quinta dimensão). 

Veja-se, por exemplo, que os direitos culturais, enquanto normas fundamentais que – 

inobstante a característica coletivista dos bens de cultura – podem apresentar como titular o 

próprio indivíduo, constituindo direitos oponíveis ao Estado, no sentido de impedir uma 

atuação desrespeitosa, traduzindo-se em atributos da pessoa humana, como direitos de 

oposição e, principalmente, de resistência (primeira dimensão); ademais, também se 

enquadram na segunda dimensão dos direitos fundamentais, não apenas por estes virem sendo 

chamado de direitos sociais, culturais e econômicos, mas tanto porque os direitos culturais em 

si representam, de certo modo, uma ordem de valores, exigindo prestações – materiais ou 

normativas – do próprio Estado, numa perspectiva de tratamento isonômico entre culturas; 

igualmente, por serem dotados de alto teor de humanismo e universalidade, têm por 

destinatário o gênero humano em si, antes do indivíduo, de uma coletividade ou mesmo de 

qualquer Estado, e por isso os direitos culturais são alvos de constante proteção internacional, 

na busca de um solidário desenvolvimento social (terceira dimensão); além disso, não se 
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fundamentais são decisões que as maiorias parlamentares não podem tocar (CUNHA FILHO, 2000, p. 41). 



 

 

poderia negar a afinidade entre esses direitos e valores como o pluralismo e a própria 

democracia, que exigem a universalização da comunicação e do diálogo político intercultural 

(quarta dimensão); e, por fim, tampouco se poderia afastá-los da conclusão (axio)lógica de 

que os direitos culturais hão de servir como base de sustentação para uma convivência 

pacífica, calcada no respeito e na garantia de integridade à espécie humana, numa “alforria 

espiritual, moral e social dos povos, das civilizações e das culturas”, que “se abraça com a 

ideia de concórdia”, anunciando, pois, a convivência harmônica e pacífica, componente do 

direito fundamental à paz (quinta dimensão). 

Nesse sentido, então, pode-se verificar que, não apenas teoricamente, mas no próprio 

ordenamento jurídico brasileiro, por exemplo, os direitos culturais podem ser entendidos 

como verdadeiros direitos fundamentais, por conta de disposições da Constituição de 1988. 

Primeiramente, pelo fato de qualquer cidadão ser parte legítima para propor ação 

popular, com intuito de combater ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural, sendo isentado, 

inclusive, de custas processuais (art. 5°, LXXIII), facultas agendi que constitui inegável 

direito subjetivo de proteção em face até mesmo do Estado (primeira dimensão); também 

sendo certo que a obrigação constitucional de que o Estado brasileiro garanta a todos o pleno 

exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, apoiando e incentivando 

a valorização e a difusão das manifestações culturais (art. 215, caput), bem como de que 

institua leis que fixem datas comemorativas (art. 215, § 2°) e estabeleçam planos 

orçamentários plurianuais referentes à cultura (art. 215, § 3°), revela, então, o direito a 

prestações estatais materiais e normativas, respectivamente, apontando o assento dos direitos 

culturais na segunda dimensão de direitos fundamentais, que revelam ainda sua inclinação ao 

preceito da igualdade, quando o texto magno estabelece a obrigação de que o Estado deve 

prestar proteção às manifestações das culturas “populares, indígenas e afro-brasileiras e das de 

outros grupos participantes do processo civilizatório nacional” (art. 215, § 1°); ademais, na 

mesma situação em que se encontram outros bens jurídicos de relevância para o 

desenvolvimento social, como o meio ambiente, cuja posição jurídica revela um direito 

fundamental de proteção multilateral (art. 225), também a Constituição invoca o amparo 

extraestatal para agasalhar o patrimônio cultural, que deve ser não apenas protegido, mas 

também promovido com a ajuda da própria comunidade (art. 216, § 1°), não obstante ainda o 

Estado ser obrigado a instituir lei que incentive a produção e o conhecimento de bens e 

valores culturais (art. 216, § 3°), encaixado na importância da diversidade cultural para o 

desenvolvimento de todos
10

 (terceira dimensão); além disso, na Constituição também se 

encontram, no âmbito dos direitos culturais, os valores do pluralismo e da democracia (quarta 

dimensão), por exemplo, ao determinar que o Plano Nacional de Cultura, a ser instituído por 

lei, deve conduzir, dentre outras finalidades, à “democratização do acesso aos bens de 

cultura” e à “valorização da diversidade étnica e regional”, conforme reza o art. 215, § 3°, IV 

e V; e, por fim, igualmente não se pode negar que todas essas dimensões constituem 

pressupostos para a consolidação do direito à livre vivência e à convivência pacífica, 

consoante os princípios constitucionais da autodeterminação dos povos e da não-intervenção, 

que regem as relações internacionais da própria República brasileira (art. 4°, III e IV), aos 

quais se pode relacionar o respeito à diversidade cultural, como uma extensão de tais 

preceitos, que, no todo, conduzem, inegavelmente, à conclamação em defesa da paz (quinta 

dimensão), valor que, ao orientar o comportamento do Estado brasileiro com países, nações e 

sujeitos no exterior (art. 4°, VI), mais ainda deve vincular a sua atuação interna com os 

cidadãos. 
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Percebe-se, portanto, que não se pode negar, no atual estágio constitucional brasileiro, o 

status de fundamentalidade aos direitos culturais, cujos principais enunciados – no que 

concerne o objeto deste trabalho – são assim dispostos pelo texto magno: 

Art. 215. 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. 

§ 1º. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-

brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. 

§ 2º. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para 

os diferentes segmentos étnicos nacionais. 

§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando 

ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público que 

conduzem à: I – defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; II – 

produção, promoção e difusão de bens culturais; III – formação de pessoal 

qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões;  IV – 

democratização do acesso aos bens de cultura;  V – valorização da diversidade 

étnica e regional. 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, nos quais se incluem: I – as formas de expressão; II – os modos de criar, 

fazer e viver; III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV – as obras, 

objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 

artístico-culturais; V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

§ 1º. O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 

patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 

tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. 

§ 2º. Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação 

governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela 

necessitem. 

§ 3º. A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e 

valores culturais. 

§ 4º. Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. 

§ 5º. Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências 

históricas dos antigos quilombos. 

E, analisando os dispositivos, Humberto Cunha (2004, p. 66) reconhece em tais normas 

verdadeiros princípios, a guiar a atuação do Estado nesta seara, dos quais se podem destacar, 

segundo o autor, os princípios do pluralismo cultural; da participação popular na concepção e 

gestão de políticas culturais; da atuação do Estado como suporte logístico; do respeito à 

memória coletiva; da universalidade. 

Dos citados, destacam-se, para o presente trabalho, os princípios de pluralismo cultural, 

de participação popular, de respeito à memória e de universalidade, tendo-se em vista o 

estudo sobre o Estado Democrático de Direito, plural e participativo por natureza. O teor de 

tais princípios, ademais, encontra respaldo na realidade sociocultural da população brasileira, 

que, ao longo dos séculos, vivenciou e ainda vivencia distintos costumes, valores, crenças e 

vezos, ao longo do território nacional, implicando em inúmeras e variegadas realidades 

culturais no país. 



 

 

E toda essa sucinta exposição revela que o processo constituinte brasileiro, no que diz 

respeito aos direitos culturais, avançou na mesma tendência do que se verificou nos recentes 

processos constituintes da região, conforme acima anunciado. 

Afinal, valores como pluralismo e diversidade cultural, inerentes a esse novo contexto 

constitucional latino-americano, são igualmente verificados e respaldados pela própria 

Constituição brasileira, que também rompeu paradigmas, em nossa tradição jurídica, 

especificamente no que tange o respeito à identidade de culturas “minoritárias” e 

historicamente desprezadas, como no caso dos povos indígenas: 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 

crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus 

bens. 

E, nesse sentido, a Constituição avança para que a diversidade cultural ajude a construir 

uma identidade brasileira, o que deve alastrar-se, num processo dialógico de construção do 

Direito e tomada de decisões políticas, “para que se possa garantir a efetiva participação dos 

grupos culturais nos rumos do Direito e do Estado, uma vez que estes mesmos grupos e 

culturas são elementos constitutivos do próprio Estado” (FELISBERTO, 2012, p. 153). Desse 

modo,  

O reconhecimento da diversidade, portanto, que marca as tendências contemporâneas 

do constitucionalismo latino-americano, também se verifica no sistema constitucional 

brasileiro, que, embora não tenha enraizado esse princípio em outros pontos fulcrais do 

ordenamento jurídico – diferentemente do que ocorreu com as Constituições de Bolívia e 

Equador –, aponta grande avanço na temática dos direitos culturais. 

 

Conclusões 
Como se pôde verificar, as tendências contemporâneas do constitucionalismo latino-

americano apontam um inegável avanço na proteção e promoção da diversidade cultural no 

continente, numa tentativa de emancipação de valores sociais e padrões políticos 

“importados” da Europa desde o início da colonização da região. E o reconhecimento da 

autonomia cultural das diversas populações historicamente assentadas no continente é, por 

certo, um grande avanço na temática dos direitos culturais. 

A Constituição brasileira de 1988, nesse contexto, também modificou aspectos jurídico-

políticos do Estado brasileiro, revelando a mudança de paradigma na história da democracia 

no país, em favor das minorias culturais – como, dentre outros, os movimentos indígenas e de 

afrodescendência – que foram ofuscadas ao longo do tempo pela imposição de conceitos 

colonizadores ainda hoje presente na sociedade brasileira. 

Como exemplo disso, o direito de ter acesso e proteção às manifestações culturais 

populares foi positivado na Constituição de 1988, gerando obrigações para o Estado 

brasileiro, no sentido de incentivá-las e de tutelar os bens e valores culturais, em atenção à 

diversidade social e à participação das minorias culturais. Assim, conforme verificado neste 

trabalho, as tendências contemporâneas do constitucionalismo latino-americano têm 

anunciado verdadeiras mudanças na realidade sociopolítica do continente, primando, 

sobretudo, pela ideia de pluralismo, valor inerente aos anseios democráticos das populações 

locais. 

E, nesse contexto, esse novo constitucionalismo parece abrir espaço, como nunca antes 

visto no continente, para a proteção e promoção dos direito culturais, em todas as suas 



 

 

extensões, numa nova perspectiva de democratizar o acesso à memória cultural e à identidade 

cultural de cada população. Afinal, se toda construção democrática perpassa o caminho do 

reconhecimento da diversidade cultural (FELISBERTO, 2012, p. 155), o pluralismo que tem 

caracterizado as tendências contemporâneas desse constitucionalismo é a maior expressão da 

democratização dos direitos culturais. 
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RESUMO: Com o advento da Constituição Federal de 1988, houve significativa ampliação dos direitos 

culturais, elevados ao patamar de direito fundamental, com ênfase na proteção à sua dimensão imaterial, 

assim como houve especial atenção aos povos de matriz africana, por meio do tombamento 

constitucional de todos os documentos e sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos 

quilombos, na forma do § 5º, art. 216. Assim, o crescimento das questões envolvendo as comunidades 

de origem africana no Brasil fez com que o Estado ampliasse e adotasse políticas públicas voltadas, 

cada vez mais, para a efetiva proteção jurídica do seu patrimônio cultural, em sua dimensão não 

somente material, mas também imaterial. Diante disso é que este artigo trata da proteção jurídica dos 

terreiros de candomblé, evidenciando que não apenas o instituto do Tombamento se constitui no 

instrumento hábil à preservação do patrimônio cultural dos terreiros de candomblé, os quais possuem 

uma realidade passível de inclusão, também e sobretudo, no universo do patrimônio imaterial, mediante 

o Registro de Lugar. Esses dois instrumentos são formas de reconhecimento do valor cultural de 

determinado bem ou determinada prática, mas o Registro não possui o mesmo efeito jurídico do 

Tombamento, uma vez que a ideia de trabalhar com a face imaterial do patrimônio supõe uma visão 

dessa dimensão como algo essencialmente dinâmico, que se transforma, se cria e se recria 

constantemente e que, portanto, não pode ser aprisionada numa determinada forma e configuração, o 

que se opõe, em certos pontos, à proteção dos aspectos materiais presentes nos templos de candomblé, 

objeto de tombamento. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Patrimônio cultural. Material e imaterial. Registro e Tombamento. 

Decreto 3551/2000. Decreto-Lei 25/37. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O reconhecimento do valor cultural do Terreiro da Casa Branca do Engenho Velho da 

Federação- o Ilê Axé Iyá Nassô Oká, em Salvador da Bahia, em 1984, mediante o instituto do 

tombamento, é o marco histórico na proteção jurídica do patrimônio cultural das comunidades 

de matriz africana no Brasil, fato que se deu antes mesmo da Constituinte de 1988, e talvez 

tenha sido esta experiência a força motriz a inspirar o legislador ordinário a promover um olhar 

mais atento aos legados africanos, estabelecendo um novo critério na atribuição de valor 

patrimonial dessas comunidades. 

Esse fato social, de forte cunho político, foi desencadeado num contexto em que 

predominava, há mais de seis décadas, na instituição destinada à proteção do patrimônio 

cultural do Brasil, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional- IPHAN, uma 
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concepção de monumentalidade e excepcionalidade como elementos principais para a seleção 

do que se constituía o patrimônio cultural nacional. E a história registra um longo período 

marcado pela escolha de monumentos de grande valor arquitetônico, estilístico e histórico, 

representantes de uma cultura que mais se aproximasse da herança europeia e mais se 

distanciasse da africana e indígena. O IPHAN, até os anos 70, era praticamente o único órgão 

de preservação do patrimônio, pois possuía “o saber socialmente reconhecido”, representado 

nos intelectuais e no poder (Estado), que selecionavam o que devia ser patrimônio. 

Após o perpassar dos fatos, sobretudo com o ingresso na Unesco nas discussões sobre a 

educação, cultura e o meio ambiente, o Patrimônio Cultural foi repensado, a partir de reflexões 

sobre memória, identidade e diversidade cultural. Tal evolução refletiu diretamente na Carta 

Magna de 1988, arts. 215 e 216, que definiu o patrimônio cultural como o conjunto de bens 

culturais de natureza não somente material, mas também imaterial, que se refere à ação, à 

memória e à identidade dos diversos grupos formadores da sociedade brasileira. 

A face imaterial do patrimônio cultural, protegida pelo registro, teve, no seio da 

Constituição de Outubro, a sua gênese, e no âmbito infraconstitucional a sua regulamentação se 

deu pelo Decreto 3.551/2000 e pela Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural 

Imaterial, aprovada pelo Decreto Legislativo (DL) n
o 

22, de 2006, promulgada pelo Decreto 

(Dec) nº 5.753/2006.  A partir disso, o registro tem obtido vasto reconhecimento, 

ultrapassando, inclusive, a ideia originária de que a sua finalidade era apenas identificar, 

reconhecer e valorizar o intangível. Para além disso, ele tem produzido efeitos sociojurídicos 

perante as comunidades detentoras e produtoras de bens culturais e perante terceiros. 

O conceito de cultura como algo essencialmente dinâmico, como sustentado por Vianna 

(2005), remete à vivência do IPHAN na política de preservação do patrimônio imaterial do 

Brasil, mediante a aplicação do instrumento jurídico do registro, que equivale ao Tombamento 

no sentido do status que confere ao bem protegido. Tanto o tombamento quanto o Registro são 

formas de reconhecimento do valor cultural de determinado bem ou determinadas práticas 

culturais, mas o objeto de cada um deles se difere, sobretudo quanto à sua aptidão para 

produção de efeitos jurídicos. Isso porque, enquanto a face material do patrimônio cultural lida 

predominantemente com a ideia de autenticidade, monumentalidade, excepcional valor 

artístico e histórico, o imaterial trabalha com a ideia de continuidade e dinamismo, algo que se 

transforma constantemente, e que, por isso, não pode ser engessado em modelos, padrões e 

formas pré-determinadas ou determinadas. No dizer de Vianna (2005. p. 306): “A questão 

central, então, para o debate sobre a preservação do patrimônio imaterial seria esquecer a 

enseada (até porque sua permanência é ilusória) e incentivar a dinâmica das águas vivas”. Os 

terreiros de candomblé são os lugares propícios à construção desse diálogo entre o 

Tombamento e o Registro ou até mesmo a aplicação unitária do registro de lugar como 

mecanismo de proteção ao patrimônio cultural em plenitude, horizonte material e imaterial. 

 

2. A PROTEÇÃO JURÍDICA DAS “PEQUENAS ÁFRICAS” NO BRASIL 

 

A História do Brasil está fortemente vinculada à chegada dos povos africanos em seu 

território, como forma de aquisição de mão de obra barata. O período da escravidão durou 

séculos a fio, e embora tenha sido marcado pela opressão, crueldade, discriminação e pelo 

preconceito, flagelo no corpo e na alma, os afro-brasileiros mantiveram as suas tradições, a sua 

cultura e ajudaram a construir no Brasil uma “pequena África”, como afirmou Bastide (2001). 



 

 

 

Mesmo sendo parte fundamental na constituição da cultura brasileira, as comunidades 

afrodescendentes não receberam do Estado a proteção necessária ao enfrentamento das 

questões de preconceito e discriminação. No campo do patrimônio cultural, por exemplo, 

Fonseca (2005) enfatiza que as atividades do IPHAN foram voltadas à elevação da cultura 

europeia, notadamente da sua dimensão material. 

Na década de 1970, contudo, intelectuais e gestores do patrimônio passaram a refletir 

sobre as práticas preservacionistas até então empreendidas no Brasil, concluindo pela 

necessidade de ampliar o olhar sobre a vasta cultura que permeava cada canto e cada povo 

espalhado por um país de dimensões continentais. Na visão de Fonseca (2005, p. 143): 

Para setores modernos e nacionalistas de governo, era necessário não só modernizar a 

administração dos bens tombados, como também atualizar a própria composição do 

patrimônio, considerada limitada a uma vertente formadora da nacionalidade- luso-

brasileira- a determinados períodos históricos, e elitistas na seleção e no trato dos 

bens culturais, praticamente excluindo manifestações culturais mais recentes, a partir 

da segunda metade do século XIX, e também a cultura popular. 

Nesse contexto, destaca-se também a criação do Centro Nacional de Referências 

Culturais- CNRC-, gerido por Aloísio Magalhães, em 1975, que teve também como finalidade 

analisar a dinâmica cultural do Brasil, no sentido de “abrasileirar” o mais possível o patrimônio 

oficialmente nacional. 

Os reflexos dessas ações repercutiram na década de 1980 no tombamento do terreiro da 

Casa Branca, ante o receio de destruição do bem pela existência de questões fundiárias e 

imobiliárias. Tal conquista foi fruto da luta contra o preconceito e o racismo, até então 

evidentes nas ações patrimonialistas no Brasil. Houve, de fato, uma revisão das práticas de 

preservação do patrimônio cultural nesse período, inclusive como forma de reparação social 

aos povos de matriz africana, vítimas seculares da intolerância e da perseguição pelo poder e 

pela própria sociedade elitista e preconceituosa. Amorim (2011, p.20) afirma que: 

O conceito de monumentalidade, que é pilar da ideia de um rol do patrimônio 

nacional, foi inteiramente revisto já em 1984 (anteriormente, inclusive, à Constituição 

Cidadã, de 1988), quando do tombamento do Terreiro da Casa Branca do Engenho 

Velho da Federação- o Ilê Axé Iyá Nassô Oká. O processo dividiu o IPHAN e seu 

Conselho Consultivo, porque tratava da arquitetura de “pretos e pobres”, porque o 

“ritual” tinha valor folclórico- sem sentido religioso-, porque não havia, ali no sítio, 

qualquer coisa que lembrasse um monumento. (grifos do autor) 

A Constituição Federal de 1988 (CF/88), traduzindo os anseios sociais mais ardentes e 

expressando a realidade social vigente na década de 1980, motivada pelas inúmeras 

manifestações das bases sociais interessadas e por diversos setores da sociedade, já 

constituídos juridicamente, conferiu especialidade na proteção às manifestações das culturas 

populares afro-brasileiras, indígenas e de outros grupos participantes do processo civilizatório 

nacional, com previsão explícita no art. 215, § 1º. 

 Ainda que já houvesse ocorrido o tombamento do Terreiro da Casa Branca e a nova 

ordem constitucional instalada, com o tratamento especial conferido às culturas afro-

brasileiras, muitos Terreiros de Candomblé, ainda que portadores de referência à ação, à 

memória dos grupos formadores da sociedade brasileira, continuaram à mercê da sorte, tanto 

por omissão do Poder Público quanto pela própria “cisma” das comunidades de santo, como 

observa Sant’Anna (2011, p. 31): 

O reconhecimento de terreiros de candomblé como patrimônio cultural não foi um 

processo fácil no Brasil. Entre o primeiro e o segundo tombamento realizado – o da 

Casa Branca, em 1984, e o do Axé Opô Afonjá, em 1999, ambos na Bahia-, 

passaram-se quase 15 anos. Esse foi o tempo de que o IPHAN e, de certa forma, 

parcelas importantes da intelectualidade brasileira e do próprio povo de santo 



 

 

 

necessitaram para aceitar o tombamento como um instrumento de proteção adequado 

a esses sítios, como também para consolidar a ideia de que, no Brasil, existe um 

valioso patrimônio de matriz cultural africana que, embora distinto dos bens 

ordinariamente protegidos pelo Estado, também demanda preservação como parte 

fundamental da formação cultura de nossa sociedade. 

Após o tombamento de outros terreiros, como o do Gantois, do Bate Folha, do Aleketo, 

Zogbodo Male Bogum Seja Unde/ Roça do Ventura, na Bahia, e a Casa das Minas Jeje, no 

Maranhão, houve um silêncio da Administração quanto ao seu dever de contribuir na proteção 

a esses bens culturais, pois não destinou os recursos para a manutenção e conservação dos 

sítios tutelados e nem promoveu as devidas vigilância e fiscalizações. 

O tombamento da Casa Branca, o qual serviu de referencial para as outras ações 

institucionais, observe, emergiu num contexto em que era o único instrumento existente na 

ordem jurídica pátria hábil à proteção do patrimônio cultural, o templo onde os rituais ocorrem, 

a sua face material. E mais, surgiu também com a ideia de combate a especulações 

imobiliárias, para resolver questões de ocupação urbana, possessórias e de propriedade, que 

ameaçavam o templo e, consequentemente, a continuidade do culto. 

Percebe-se, decorridos quase três décadas desde o primeiro tombamento de terreiros, que 

a formulação de políticas públicas para a preservação da memória das comunidades de matriz 

africana, mediante o tombamento dos terreiros de candomblé, não demandou a articulação dos 

valores consagrados, beleza e monumentalidade, e a ideia de continuidade histórica, de 

valorização das práticas culturais simbólicas, do lugar do culto como referencial de memória, 

como sugere o art. 216 CF/88, em harmonia com o Dec. 3551/2000 e a Convenção para 

Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, aprovada pelo DL n
o 

22, promulgada pelo 

Decreto nº 5.753/2006, a qual ingressou na ordem brasileira como  lei. 

Diante da realidade vivenciada pelos terreiros no Brasil, é imprescindível perquirir se a 

conservação e manutenção dos terreiros de candomblé, tal qual ocorre na proteção legal do 

tombamento, é, de fato, o único instrumento ideal à preservação do patrimônio cultural das 

comunidades de matriz africana, que muito mais do que proteção ao imóvel em si, no seu 

aspecto material, necessita de um tratamento que reconheça, valorize e proteja as celebrações, 

os rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, os espaços 

onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas, o seu aspecto imaterial. 

 

3. A EFICÁCIA JURÍDICA DO REGISTRO 

 

O tratamento do patrimônio cultural imaterial no Brasil impõe a análise da figura do 

registro, instrumento constitucional criado para salvaguardar os bens de natureza intangível, 

previsto no art. 216 da CF/88, e regulamentado pelo Decreto 3551/2000, que “institui o 

Registro dos bens culturais de natureza imaterial e cria o Programa Nacional do Patrimônio 

Imaterial” no Brasil. A tutela dessa dimensão do patrimônio, para além das tentativas 

infrutíferas de Mário de Andrade, na década de 1930, ganhou novo impulso a partir das 

inciativas da UNESCO, que formulou diversas Convenções relativas à temática, dentre elas a 

Convenção sobre a Salvaguarda do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, em 1972, a 

Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Imaterial, de 2003, a Convenção para 

a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, de 2005, entre outras. 

Tais Convenções, aliadas à mudança de paradigmas que ocorria no Brasil, com a criação 

do CNRC e do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular- CNFCP, influenciaram e 

serviram de reconhecimento indireto pelo Estado da cultura popular, em oposição à realidade 



 

 

 

então dominante, pois o Estado vinha desconsiderando outras dimensões do patrimônio, 

selecionando apenas como patrimônio cultural nacional os bens móveis e imóveis, conjuntos 

arquitetônicos urbanos ou naturais. Afastou, assim, o olhar para as manifestações da cultura 

tradicional e popular como relevante elemento de memória e, portanto, da identidade. 

A Constituição de 1988 refletiu bem a articulação das bases sociais, da sociedade civil e 

das pressões internacionais, criando um novo paradigma. Pontua Vianna (2004, p. 1-2) que: 

No sentido de corrigir essa distorção, a Constituição de 1988 formaliza a dimensão 

“imaterial” dos bens culturais. Nos artigos 215 e 216, o conceito de patrimônio 

cultural abarca tanto obras arquitetônicas, urbanísticas e artística de grande valor 

(patrimônio material) quanto manifestações de natureza “imaterial”, relacionadas à 

cultura no sentido antropológico: visões de mundo, memórias, relações sociais e 

simbólicas, saberes e práticas; experiências diferenciadas nos grupos humanos – 

fundamentos das identidades sociais. A partir e para além da cultura material, dos 

monumentos e obras de arte, patrimônio compreende os processos e os significados 

das criações humanas. 

O Patrimônio Cultural teve na Carta de Outubro, art. 216, a sua definição como o 

conjunto de bens culturais de natureza material e imaterial que se referem à ação, à memória e 

à identidade dos diversos grupos formadores da sociedade brasileira. Embora a Constituição de 

1988 tenha feito o recorte do patrimônio cultural em material e imaterial, ambos possuem 

como referência a memória e a identidade. 

O registro, como mecanismo legal criado pelo Estado, é um instrumento de poder 

destinado ao reconhecimento e à valorização do patrimônio imaterial, guardando a sua 

aplicação as devidas adequações e produções de efeitos a partir das diferentes naturezas dos 

bens culturais protegidos. Ele valoriza a continuidade histórica e o reconhecimento do valor 

cultural do bem, e a memória é o suporte para garantir essa continuidade. 

O reconhecimento oficial da dimensão imaterial do patrimônio cultural brasileiro se 

perfez, portanto, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, art. 216, momento 

marcado também pela consagração de uma miríade de novos princípios e direitos 

fundamentais, dentre os quais se destaca o direito à cultura e à memória. Houve, 

consequentemente, um reforço à efetiva proteção ao patrimônio cultural através da ampliação 

dos instrumentos protetivos dos direitos culturais, a exemplo dos inventários, registros, 

vigilância e outras formas de acautelamento e preservação. (art. 216, § 1º) 

A experiência do Departamento do Patrimônio Imaterial do IPHAN, mediante análise 

dos processos de registro e salvaguarda, manifesta a existência de muitas dúvidas acerca do 

alcance do registro, no que se refere à sua eficácia jurídica, à sua aptidão para produzir efeitos, 

inquietação evidenciada já nas Memórias do Grupo de Trabalho Patrimônio Imaterial- GTPI- 

(SANT’ANNA, 2000), nos pareceres do Conselho Consultivo do IPHAN e presente, ainda, em 

trabalhos de cientistas sociais voltados ao estudo do patrimônio imaterial, os quais afirmam em 

síntese e pacificamente: “É fato de que o registro não cria direitos- necessariamente- mas pode 

ser peça importante em jurisprudência”. (VIANNA, 2011, p. 87) 

Parcela dos estudiosos da temática, sobretudo inspirados pelas orientações jurídicas 

realizadas quando da formulação do Decreto 3551/2000, contexto ainda marcado pela 

predominância do positivismo Kelseniano, concebeu o Registro como um instrumento criado 

para reconhecer e valorizar o patrimônio imaterial, mas não se constituindo este em espécie de 

ato protetivo capaz de produzir efeitos jurídicos concretos, afinal o instituto jurídico de 

preservação da dimensão intangível de tal patrimônio seria regulado por um decreto 

presidencial, que não se constitui lei propriamente dita, não possuindo, pois, na sua visão, o 

condão de criar direitos e obrigações, a teor do disposto no art. 5º, II, da CF/88. 



 

 

 

As ciências jurídicas até então não se detiveram no estudo mais aprofundado da matéria, 

sobretudo os constitucionalistas, em face, acredita-se, da especialidade e atualidade das 

questões em exame, já que o Decreto regulamentador do Registro data do ano 2000. 

Grupos e comunidades detentoras e produtoras das práticas e saberes registrados, assim 

como segmentos sociais e governamentais, manifestam a crença no Registro e, muitas vezes, 

recorrem a tal instrumento no sentido de que ele proteja efetivamente os bens salvaguardados, 

citando-se como exemplo as paneleiras de goiabeiras, os índios Wajãpi, as baianas de acarajé, 

os índios da Comunidade Enawene Nawe, a viola de cocho. Neste último, “o registro foi um 

recurso para legitimar uma espécie de titularidade coletiva sobre os saberes associados em 

função de ameaça no campo da propriedade intelectual”. (VIANNA, p. 88, 2011) 

Outras questões surgem, cotidianamente, envolvendo os bens registrados e temáticas de 

direitos intelectuais (Wajãpi), indicação geográfica, propriedade e posse (paneleiras), 

repatriação de acervos (Sambadores do Recôncavo e Cachoeira Iauaretê), entre outras, 

reclamando da doutrina jurídica maior atenção, especialmente porque envolvem demandas 

relacionadas a direitos difusos e coletivos, objeto de especial proteção pela Constituição. 

Diante disso, emerge a necessidade de promover uma leitura mais acurada do tema, à luz 

do direito constitucional, a fim de verificar se, de fato, o registro limita-se apenas a reconhecer, 

mediante ato administrativo declaratório, o valor cultural do bem ou se se apresenta como 

instrumento apto à produção de efeitos mais garantistas e eficazes, já que se trata de 

mecanismo concretizador do direito fundamental à cultura e à memória, num contexto onde os 

princípios reinantes consagram a proibição de retrocesso aos direitos fundamentais, a máxima 

efetividade dos direitos constitucionais, além de outros elementos hermenêuticos postos aos 

operadores do direito, consubstanciados em pronunciamentos jurisprudenciais constantemente 

emanados dos Tribunais em defesa do patrimônio cultural pátrio. 

A teoria geral dos direitos fundamentais contemporânea reconhece que ao Estado cabe 

não somente se abster de violar tais direitos, mas além, positivamente, no sentido de proteger 

seus titulares contra violações, ameaças ou apropriação indevidas praticadas por terceiros, seja 

ele particular ou o próprio Estado. É o chamado dever de proteção do Estado. 

Assim, em sintonia com a doutrina majoritária, o Supremo Tribunal Federal se 

posicionou no sentido de que ao consagrar a aplicabilidade imediata das normas definidoras de 

direitos e garantias fundamentais, a CF/88 impôs aos órgãos estatais o dever de assegurar a 

maior efetividade e proteção possível a esses direitos, o que abarca a garantia da sua eficácia 

em todos os setores da ordem jurídica e da vida social de um modo geral (MEIRA, 2012). 

Sendo o direito à cultura e à memória fundamental, a produção de efeitos do Registro, mesmo 

que a sua regulamentação infraconstitucional ainda não seja a merecida, é uma realidade 

possível. Isso porque o já aludido § 1º do art.5º da Carta Política de 88 garante a aplicabilidade 

imediata dos direitos fundamentais. 

Necessário utilizar também a multiplicidade de instrumentos jurídicos que preveem 

amplamente a proteção ao patrimônio cultural imaterial- Constituição Federal de 88, Decreto 

3551/2000, Convenções e Tratados Internacionais que cuidam da referida proteção e que se 

incorporam ao ordenamento jurídico brasileiro como leis, sem desprezar, ainda, a existência de 

atos infralegais e administrativos específicos. 

 À vista disso, tem-se que o Decreto 3551/2000 significou o acatamento de densa 

parcela das reivindicações encaminhadas pelos movimentos sociais, que sempre almejaram, 

como visto, instrumentos de resolução de conflitos e tensões e o reconhecimento amplo de 

direitos étnicos e culturais. A intenção da Constituição de 88, ao prever em seu texto as figuras 

do tombamento, desapropriação, dos registros, inventários, vigilância e outras formas de 



 

 

 

acautelamento e preservação, para promoção e proteção do patrimônio cultural tangível e 

intangível, não se restringe somente em aplicar um instrumento isoladamente, mas utilizar 

quantos bastem para o atingimento das necessidades e do interesse público. 

 Assim, quaisquer deficiências e omissões formais ou materias nas legislações que 

tratam dos instrumentos constitucionais ou até mesmo a inexistência de arcabouço legislativo 

próprio oportunizará o operador do direito a lançar mão de mecanismos jurídicos, judiciais e 

extrajudiciais, de proteção e defesa ao patrimônio cultural, as ditas formas de acautelamento e 

preservação, a exemplo da Ação Civil Pública, a Ação Popular, a Ação Declaratória de Valor 

Cultural, ações ordinárias, medidas cautelares, termos de ajustamento de conduta, entre outros, 

sem olvidar a possibilidade de manuseio de atos administrativos. 

 O próprio conjunto de legislações, Convenções, Tratados e a CF/88 não estão isolados 

do contexto global, já que, consoante pondera Duprat (apud SHIRAISHI NETO,  2007, p.21): 

“Um rápido exercício comparativo permite visualizar como a Constituição brasileira reflete o 

desenvolvimento do direito internacional no reconhecimento e respeito às diferenças étnicas e 

culturais das sociedades nacionais.” 

Não há dúvida de que o que se encontra pronto para análise e pesquisa sobre a matéria no 

âmbito jurídico, sem desmerecer o trabalho e os posicionamentos esparsos encontrados na 

doutrina, é um referencial mínimo, com frequente repetição de conceitos, entendimentos, que 

tomaram foro de verdade inquestionável, um dogma, por assim dizer. Como bem enfatiza 

Ribeiro (1945, p.90), em Instituições Brasileiras de Cultura-II: “Porque na verdade, nosso mal 

é esse de cada um querer ‘ir nas águas’ do outro ou dos outros, e não fazer força [...]’” 

 Shiraishi Neto (2007, p. 32) conclama para: 

Rever determinadas noções e princípios profundamente cristalizados e que se 

encontram ‘inculcados’ nos ‘operadores do direito’. [...] A proposta é de submeter as 

‘práticas jurídicas’ a um exercício de reflexão crítica, no sentido da sociologia reflexiva 

de Pierre Bourdiau, colocando em ‘suspenso’ as noções e os princípios que são tomados 

indistintamente como ‘naturais’, a fim de ‘afastarmos’ qualquer possibilidade de ação 

que possa servir como restrição de direitos. 

O desafio do Direito na pós-modernidade é de lidar com o pluralismo. O positivismo 

Kelseniano torna-se desprestigiado cada vez mais, porque somente a lei não atende às questões 

postas pela sociedade atual. É perceptível o aumento da responsabilidade dos Tribunais pátrios, 

sobretudo no Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, no sentido de 

desenvolver bem a tarefa de dizer o direito, criando-o e recriando-o constantemente. “Os 

valores que sinalizam as produção e interpretação das normas acabam cedendo lugar a outras 

estruturas, talvez menos geométricas e, portanto, mais livres desses esquemas dominantes, que 

aprisionam o pensamento jurídico”. (SHIRAISHI NETO, 2007, p. 33) 

 

4  O REGISTRO DE LUGAR APLICADO AOS TERREIROS DE 

CANDOMBLÉ 

 

Era quase pacífico entre os estudiosos do patrimônio cultural que o tombamento é o 

instrumento ideal à proteção dos valores enraizados nas práticas culturais presentes nos 

terreiros de candomblé. Até o momento poucas vozes ecoam no sentido de repensar essa 

postura, inclusive dentro do próprio IPHAN, autarquia responsável pelo tombamento de 

significativa parcela de terreiros no Brasil, e que ainda aplica tal instituto, mas já reflete sobre a 

necessidade/possibilidade/adequação de aplicabilidade simultânea do tombamento e do registro 



 

 

 

aos terreiros, realidade diversa do Estado da Bahia, o qual já trabalha com a ideia de apenas 

promover o registro de espaço, como ser verá oportunamente. 

A prática, de fato, impõe um novo olhar: mais ousado, mais comprometido com a 

construção sólida do máximo direito de fruição ao patrimônio cultural imaterial, vítima da 

omissão contumaz do Estado brasileiro. 

O instrumento do Registro, em sua acepção genérica, equivale ao tombamento no 

sentido do status que ele confere ao bem registrado. Ambos são formas de reconhecimento do 

valor cultural de determinado bem ou determinada prática, mas o registro não produz o mesmo 

efeito jurídico do tombamento. Isso porque a ideia de trabalhar com a dimensão imaterial 

supõe um olhar sobre o patrimônio como algo fundamentalmente dinâmico, volátil, que é 

constantemente formado, reformado e transformado e que, portanto, não pode ser encarcerado 

num determinado formato e padrão, como uma espécie de codificação.  

Enquanto no viés do tombamento trabalha-se com a ideia de fiscalização pelo Estado, 

para verificar se o bem cultural está ou não sendo preservado, transformado, mutilado, 

destruído na sua materialidade, no patrimônio imaterial tal atividade é inexequível, já que não 

cabe fiscalização, vigilância e qualquer outra ação restritiva, mediante o poder de polícia 

conferido ao Estado, por exemplo, para observar se o frevo está sendo dançado de tal forma, se 

o barro das paneleiras de goiabeiras teve sua tonalidade um pouco alterada, se a saia da 

sambadora de roda do Recôncavo da Bahia está moldando ou não, se no acarajé está sendo 

inserida a salada ou não, porque essas coisas se alteram e se modificam constantemente. 

Considerando isso, necessário pensar no investimento nas condições materiais, sociais e até 

culturais que possibilitem a continuidade dessa prática na forma que melhor atenda aos anseios 

da comunidade e às exigências do atual contexto. Caso não haja interesse da comunidade na 

continuidade das tradições, Vianna (2005, p. 308) assim questiona: “O que faria o governo? 

Entraria em pânico diante da possibilidade da perda de uma tradição tão importante para a vida 

cultural da cidade e injetaria verbas na festa, para que permanecesse viva? Ou apenas 

registraria a festa, para conhecimento das futuras gerações?” 

No universo do candomblé, por exemplo, é possível perceber claramente que as suas 

práticas envolvem segredos, mistérios, celebrações, rituais sagrados, eivados de aspectos que 

não podem ser de conhecimento de terceiros nem divulgados, mas que envolvem outras 

práticas que podem ser registradas e publicizadas. 

Assim, havendo manifestação expressa da comunidade, possível documentar, 

registrar, guardar, inclusive fazendo filmagens dos cantos, ritmos, toques e das próprias falas 

relacionadas a isso, para, então, promover a interpretação densa daquela cultura, reconhecendo 

que dentre um conjunto de práticas ali vivenciadas aquelas são especialmente valoradas pelo 

grupo como patrimônio. O Estado, então, depois dessa etapa, reconhecerá o valor cultural 

daquilo que foi apontado como relevante e não apenas delimitará quais os aspectos dignos de 

proteção estatal. Tal atividade impõe a aplicação da etnografia, a partir de uma análise 

semiótica que favorece a apreensão do universo cultural de conceitos dos grupos pesquisados. 

Não há dúvida de que o Registro e nem o tombamento irão solucionar definitivamente 

problemáticas vivenciadas pelas comunidades, ao menos no que se refere a ameaças que a 

materialidade dos terreiros sofre constantemente, sobretudo quando se trata de questões de 

posse e propriedade. É possível, por sua vez, articular os instrumentos nessa realidade, buscar 

uma maior efetividade dos instrumentos aplicados, mesmo se apenas um desses, e os terreiros 

são o campo ideal para tal tarefa. 

O fato é que o trato conferido ao patrimônio imaterial diverge consideravelmente 

daquele imprimido ao material, com práticas, ações e abordagens do meio cultural que este 



 

 

 

último campo ainda não absorveu completamente. O patrimônio cultural é um só, mas ganha 

contornos e metodologias distintas. Os terreiros de candomblé, então, surgem como 

experiência inicial que pode colaborar imensamente para essa transposição ou integração. 

Desta maneira, lidar com o patrimônio cultural requer a exata noção de que certas 

dimensões do patrimônio só existem articuladas às pessoas, às coisas dessas pessoas, às suas 

realidades. Impossível, tanto ao pesquisador quanto ao agente de patrimônio, trabalhar com a 

preservação do patrimônio cultural sem ter em mente que o suporte do patrimônio é o homem, 

é a pessoa ou grupo de pessoas que realiza a prática cultural na sua inteireza, não apenas na 

conservação da sua memória, sua identidade ou conhecimento, mas na sua promoção efetiva e 

concreta no aqui e no agora, no tempo e no espaço. (SANT’ANNA, 2012) 

Pode-se afirmar, com bastante segurança, que os registros de bens culturais promovidos 

pelo IPHAN foram realizados com irrestrita participação e mesmo definição da própria 

comunidade detentora ou produtora do bem que será objeto de tutela pelo ente administrativo, 

realidade bem diversa do tombamento, com a ressalva parcial dos terreiros tombados, os quais 

têm contado com o apoio, participação, manifestação de vontade das bases sociais- 

comunidades interessadas. Mas não é assim, em geral, no Brasil.  

No contexto do patrimônio material, o tombamento tende a ser feito “de cima para baixo”, 

sem qualquer outra participação daqueles que usam, vivem ou se relacionam com aquele bem 

que passa a ser tutelado pelo Estado, a partir da sua visão unilateral. A professora Sant’Anna 

(2012) alerta que: 

No caso da ideia do patrimônio imaterial, que ancora o instrumento do registro, isso não 

é possível, porque parte-se do princípio de que essa dimensão do patrimônio só existe 

articulada às pessoas. Então, não é possível nem inventariar nem salvaguardar nem 

declarar como patrimônio um aspecto do patrimônio cultural que depende 

exclusivamente das pessoas. É mais ou menos como se as pessoas fossem o suporte do 

patrimônio, do mesmo jeito que as construções do terreiro da Casa branca são o suporte 

de memória. No caso do patrimônio imaterial o suporte do patrimônio é o ser humano, 

é a pessoa ou grupo de pessoas que realiza a prática na sua inteireza, não só na 

manutenção da memória dela ou do conhecimento dela, mas na realização concreta dela 

no aqui e agora, no tempo e no espaço. 

Diante disso, inviável pensar-se na preservação do patrimônio cultural na 

contemporaneidade sem uma condução total, nesse processo de patrimonialização, daqueles 

que praticam ou vivenciam o bem na sua lida diária e constante. O olhar etnográfico 

oportunizará tal atividade sob o viés de uma teoria interpretativa da cultura. Necessário, então, 

fomentar uma atuação preservacionista a partir do diálogo ou iniciativa dessas comunidades de 

realizar determinado tipo de trabalho ou de salvaguarda da realidade das suas manifestações, 

dos seus saberes, conhecimentos, expressões e celebrações, entre outros. A teoria interpretativa 

objetiva, neste caso, promover a descrição densa, extrair na comunidade particulares aspectos 

das práticas culturais e seus valores, um ritual, culto, costume, uso, conversas com os sujeitos, 

etc, por menos relevante que possa parecer para quem pesquisa ou para o próprio Estado. 

No caso, por exemplo, de aplicação do registro ou mesmo do inventário dos bens 

culturais no universo dos terreiros, mister inicialmente estabelecer uma relação dialógica entre 

a comunidade e o Estado, a fim de que as comunidades conheçam o instrumento e a sua 

aplicação e declarem a vontade de ver tutelado o seu patrimônio. Para tanto, preliminarmente, 

indispensável que pessoas da própria comunidade promovam diálogos entre si no sentido de 

compreender os aspectos da sua prática religiosa, do seu culto ou de determinados valores 

concebidos como mais relevantes, sem precisar ser tudo o que de relevante possui, passando, 

assim, dentro mesmo da própria comunidade, por um processo preliminar de reconhecimento e 



 

 

 

de valorização e, somente a partir disso, sugerir a prática para ser objeto do registro. A 

comunidade, portanto, é protagonista neste processo e o Estado partícipe fundamental. 

O registro do patrimônio cultural, segundo o seu decreto regulamentador, nº 3551/2000, 

cria e trabalha com algumas categorias bastante amplas de bem culturais, que são os saberes, os 

modos de fazer, os quais possuem, inclusive, um suporte material bem concreto, porque eles 

produzem objetos, artefatos, coisas, enraizados no cotidiano das comunidades; com a categoria 

das celebrações, rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, 

do entretenimento e outras práticas da vida sociocultural das pessoas e comunidades; ainda, as 

formas de expressão, artísticas por assim dizer, que podem ser musicais, literárias, plásticas, 

cênicas e lúdicas; e os lugares, ai incluídos os mercados, feiras, santuários, praças e demais 

espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas. 

A última categoria, prevista no Decreto 3551/2000, a de lugar, sem prejuízo da existência 

de todas as outras categorias na realidade dos terreiros de candomblé, pode ser aplicada, de 

uma maneira bastante propícia, e isoladamente, ou também como forma de reforço ao próprio 

instrumento do tombamento, fazendo articulação com este. 

Cabível, nesta senda, questionar: qual a diferença conferida, então, juridicamente e no 

âmbito das ações institucionais, desse lugar registrado para o lugar tombado? Na hipótese do 

lugar tombado, tomando por supedâneo a motivação legal que o fundamenta, o bem cultural foi 

tutelado pelo Estado porque é, a priori, detentor de aspectos materiais físicos que são suporte 

de valor: construções, edificações, formas e estilos, configurações paisagísticas, etc, portadoras 

de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, a teor do art. 216 da CF/88. Já no que se refere ao registro, o lugar é protegido não 

exclusivamente por essa motivação de cunho material, contemplando até esses aspetos 

também, já que o suporte do imaterial está no material inevitavelmente. Dai afirmar o 

antropólogo Miller (apud MENESES, 2012, p. 31-32): “a imaterialidade só pode se expressar 

por intermédio da materialidade”. Ainda que o lugar registrado não possua quaisquer 

elementos de ordem material que sejam suporte de valor, ele pode, mesmo assim, continuar 

sendo um lugar na categoria do patrimônio imaterial se ele abrigar puramente as práticas 

culturais coletivas, como prevê o art. 1º, § 1º, I, do Decreto 3551/2000, fornecendo “os 

estímulos próprios, inclusive as imagens e objetos sacros carregados de conteúdos simbólicos, 

o todo acentuado pelas marcas do hábito, da interação, da memória, etc”. 

A pesquisadora Sant’Anna (2012) vem defendendo que um dos desafios da 

contemporaneidade é fazer essa articulação entre Tombamento e Registro. Ela propôs, dentro 

do IPHAN, que todos os terreiros tombados fossem também registrados como lugar, 

independentemente de identificar qual a prática a ser registrada, o que poderá ser feito.  

A referida autora elucida que, na hipótese de um sítio ser abandonado e a comunidade 

se dispersar ou se deslocar eventualmente para outro sítio, o que vai existir é apenas um imóvel 

deixado à mercê da sorte, o qual poderá, no máximo, ser concebido como um sítio 

arqueológico histórico passível de tombamento pelo que pode trazer de informação histórica ou 

de memória, mas ele não terá, jamais, o mesmo sentido e valor que um terreiro em atividade, 

em plena efervescência cultural possui. Além da importância do terreiro como suporte material 

que deve ser protegido, o que é relevante também é esse seu aspecto como lugar de práticas 

culturais associadas a religiões dos povos de matriz africana, ainda que sejam terreiros mais 

novos ou cujo suporte material ainda não tenha adquirido eventualmente uma densidade de 

atribuição de valor, mas aquele é lugar de prática cultural coletiva relevante. 

No caso dos terreiros, os processos de tombamento destes já trazem farta documentação 

que pode subsidiar as ações dos órgãos de preservação quando da instrução do registro, 

atentando-se para o fato de que este último implica na indispensável condução de um processo 



 

 

 

específico, construído entre Estado e comunidades, numa relação dialógica, partindo do 

pressuposto de que a comunidade deve manifestar inequívoco e explícito interesse em realizar 

esse tipo de trabalho, apontando quais aspectos seriam interessantes ressaltar, como se daria a 

gestão desse patrimônio após o reconhecimento, o que não é comum no tombamento.  

Enquanto no âmbito do patrimônio tangível não há uma preocupação em traçar planos e 

ações de preservação, voltando-se apenas para o aspecto material do bem, no registro de lugar 

reforça-se a ideia de valorização das práticas, mediante a obrigatória construção de planos de 

salvaguarda pós-reconhecimento, formulados juntamente com os detentores e usuários dos 

bens culturais, abarcando tanto a dimensão imaterial quanto a material. 

Sant’Anna (2012) preleciona que no caso dos lugares e dos bens culturais ditos 

imateriais, esse plano de salvaguarda tem uma sistemática de construção já testada pelo 

Departamento de Patrimônio Imaterial do IPHAN, área central, em Brasília. Eles partem dessa 

construção conjunta de reuniões com as comunidades detentoras ou usuárias, em parceria com 

a Universidade Federal da Bahia, até mesmo eventualmente com o próprio público, a depender 

da situação, em que se traça, a partir dessa discussão e diagnóstico, um plano de salvaguarda 

que vai apontar claramente ações emergenciais, de longo e médio prazo. Será aplicado a esse 

plano todo um instrumental de monitoramento que está ai construído com indicadores, para, 

depois de dez anos, verificar se funcionou, se deu resultados e se resolveu os problemas que 

devia resolver, por meio do processo de revalidação do título de patrimônio cultural do Brasil, 

previsto no art. 7º do Decreto 3551/2000. Como visto, é uma metodologia, uma sistemática que 

vai muito além do tratamento que hoje é dado ao patrimônio material, garantindo mais 

amplamente os direitos culturais das comunidades envolvidas. 

O Livro de Registro dos Lugares, foco deste trabalho, tem como finalidade reconhecer e 

proteger os espaços ou lugares que, ainda que, eventualmente, sob a ótica de alguns, não sejam 

portadores de valor arquitetônico, estético, urbanístico, artístico ou paisagístico, abrigam 

práticas culturais simbólicas e, por isso, são suportes indispensáveis e necessários à 

continuidade histórica do patrimônio cultural. 

 

4.1 O REGISTRO DE ESPAÇO DOS TERREIROS DE CANDOMBLÉ PELO 

ESTADO DA BAHIA 

 

O Estado da Bahia, detentor de parcela considerável de terreiros de candomblé no Brasil, 

é, mais uma vez, o cenário propício à aplicação dos instrumentos jurídicos de preservação do 

patrimônio cultural, assim como o foi na década de 1980 no tombamento do Terreiro da Casa 

Branca. Desta vez, o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, em caráter pioneiro, 

instrui processos de registro de espaço de dez terreiros de candomblé situados nos municípios 

de Cachoeira e São Félix, na região do Recôncavo baiano. 

Tal iniciativa inaugura o Livro do Registro Especial dos Espaços Destinados a Práticas 

Culturais Coletivas do Estado baiano, previsto no art. 5º, IX da Lei 8895/2003, regulamentada 

pelo Dec. 10.039/06 e tem como finalidade a proteção não somente da estrutura física, mas da 

simbologia que envolve o lugar, incluindo as práticas exercidas no local, a exemplo de ritos, 

celebrações, manifestações culturais e religiosas, rituais e até mesmo a culinária. 

Os técnicos do IPAC estão elaborando o dossiê de registro, respaldados por estudos 

lastreados por profissionais da Antropologia, a exemplo de relatórios sobre história dos 

terreiros, chegada de povos africanos no Brasil, rituais e nações, iconografia, historiografia das 

cidades de Cachoeira e São Félix, onde estão localizados os terreiros a serem contemplados 



 

 

 

com o título de patrimônio cultural imaterial da Bahia: Aganjú Didê- Ici Mimó, Viva Deus, 

Lobanekum, Lobanekum Filha, Ogodó Day, Ilê Axé Atayle, Rupane Ayono Runtólogi e 

Dendezeiro Incossi Mukumbi, localizados em Cachoeira, e os Raiz de Ayrá e Ile Axé Ogunjá, 

em São Felix. A pretensão é promover o registro ainda neste ano de 2013. 

Como se observa, o instrumento eleito pelo IPHAN para proteção legal aos terreiros 

como patrimônio cultural até o momento é o tombamento, na forma da previsão do Decreto-

Lei 25/37, “ato administrativo pelo qual o Poder Público declara o valor cultural de coisas 

móveis ou imóveis [...] sujeitando-as a um regime especial que impõe limitações ao exercício 

do direito de propriedade, com a finalidade de preservá-las”. (RODRIGUES, 2001, p. 313), já 

que terreiros são lugares, tem materialidade, aspectos físicos os quais abrigam práticas culturais 

coletivas de valor patrimonial. Vale dizer, eles apresentam ou podem apresentar, ao mesmo 

tempo, densidade cultural material e imaterial e, portanto, podem ser objeto de tombamento- 

proteção enquanto espaço físico- e também de registro, mais especificamente de lugar- práticas 

culturais, rituais e simbólicas, cuja condição sine qua non é a manifestação volitiva dos 

detentores e praticantes. 

O texto constitucional explicita que a base material- obras, objetos, artefatos, 

documentos, edificações, espaços- é fundamental para que a manifestação cultural ocorra e seja 

experimentada pelos cidadãos. “Fica, assim, fixado que o tratamento jurídico do suporte físico 

do bem cultural não se limita a suas características materiais e não está adstrito somente aos 

regimes que lhe são próprios.” (SOARES, 2009, p. 224) 

Na visão dessa autora:  

[...] A principal consequência da extensão da proteção constitucional para um suporte 

físico (que pode ser público ou privado [...]) é a obrigatoriedade de seu tratamento 

como bem jurídico cultural, com sua inclusão na ponderação de interesses e valores 

quando exista colisão de direitos (direito de construir X direito de utilização do 

espaço para manifestações artístico-culturais, por exemplo) (SOARES, 2009, p. 224) 

O Registro de Espaço dos terreiros baianos traz a peculiaridade de não terem estes, ao 

mesmo tempo, a aplicação do tombamento, o que poderá gerar discussões acerca das 

problemáticas relativas aos efeitos jurídicos do tombamento e do registro. Contudo, acredita-se 

que como instrumento criado para tutelar a dimensão imaterial do patrimônio cultural 

brasileiro, de matriz constitucional, o registro produz efeitos jurídicos concretos, sobretudo 

ante a fundamentalidade do direito à cultura e à memória, na forma do art. 216 da CF/88. É 

dizer, qualquer ato de ameaça ou violação à cultural intangível, que têm um suporte físico, 

necessário lançar mão dos instrumentos legais – judiciais e administrativos- a fim de 

resguardar os interesses difusos, a partir do diálogo das fontes, lançando-se mão das normas 

que regem essa dimensão do patrimônio em nível federal, o Dec. 3551/2000, a Convenção para 

Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, aprovada pelo DL n
o 

22, de 1
o
 de fevereiro de 

2006, promulgada pelo Dec. nº 5.753/2006, as Cartas de Veneza (2006), de Cracóvia (2000), 

legislações estaduais e municipais complementares, entre outros. 

Possível até mesmo utilizar, no que couber, guardadas as peculiaridades que envolvem os 

bens culturais materiais e imateriais, para resolução de conflitos oriundos da proteção do 

horizonte do imaterial, a analogia, na forma do art. 4
o
  da Lei 12.376/2010, que determina: 

“Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 

princípios gerais de direito.” Assim, as situações e problemas do patrimônio intangível que 

chegarem ao Poder Judiciário, a quem compete apreciar lesão ou ameaça de lesão a direitos, 

deverão ter a sua resolução a partir da aplicação analógica do Decreto 25/37, a exemplo do seu 

art. 12 que prevê a alienabilidade restrita aos bens particulares tombados, que exige o prévio 

oferecimento do bem protegido a ser alienado ao poder público, na ordem seguinte: União, 



 

 

 

Estados e municípios; possibilidade de alteração do espaço físico com a prévia ciência do 

poder público, satisfazendo as necessidades do culto, que é dinâmico, dentre outros. 

Embora o registro esteja voltado diretamente ao imaterial, o suporte dessa face do 

patrimônio é físico, materializa-se em coisas, móveis e imóveis, exigindo-se sua maior eficácia 

positiva. Esse instrumento não poderá continuar dependendo da existência de tombamento para 

produzir os efeitos necessários à proteção do patrimônio cultural. Se houver interesse do Poder 

Público na fixação dos dois institutos, de fato os problemas dos terreiros serão mais facilmente 

resolvidos. Entretanto, se apenas o registro de lugar for deferido, dadas as conquistas até então 

empreendidas pelas comunidades tradicionais com o advento da CF/88 sobretudo, tendo-se um 

manancial de ações e medidas de acautelamento e preservação disponíveis à eficiente proteção 

ao patrimônio cultural imaterial- ação civil pública, ação popular, ação declaratória de valor 

cultural, termos de ajustamento de conduta, recomendações, etc, não se justifica mais 

compreender o registro de forma tão minimalista e reducionista, sempre dependente do 

tombamento. 

Não há como se pensar em registrar um lugar sem que o seu suporte físico seja também 

protegido. Soares (2009, p. 227, grifos nossos) sintetiza, com bastante lucidez, que: 

Os suportes dos bens imateriais apresentam, muitas vezes, traços que dificultam a 

aplicação dos mecanismos e instrumentos jurídicos patrimoniais, por isso merecem 

especial atenção dos operadores do direito e dos profissionais das diversas áreas que 

tutelam os bens imateriais e seus detentores. As Convenções que versam sobre 

patrimônio imaterial, em especial a Convenção para Salvaguarda do Patrimônio 

Cultural Imaterial e a Convenção sobre Diversidade Cultural, também trilham o 

mesmo caminho da Constituição brasileira e indicam que o acervo patrimonial da 

humanidade é integrado por objetos, documentos, obras e espaços que proporcionam 

ou veiculam as práticas e manifestações culturais da comunidade. Há uma percepção 

de que a destruição, mutilação ou desaparecimento da coisa ou espaço implica o 

perecimento do bem cultural e que não é possível proteger memória e os valores 

coletivos sem uma adequada gestão dos seus suportes. 

Pensar que o registro não produz efeitos sobre os aspectos físicos do espaço territorial 

protegido, e no qual o lugar tem a sua base, é destituir o instrumento registral do seu sentido, 

que é proteger o patrimônio cultural, sua face imaterial, cujo suporte é também material. Se há 

uma construção simbólica do coletivo sobre o espaço territorial que se transforma, então, em 

lugar, o registro produzirá efeitos tanto ao culto, celebrações, rituais, etc, como ao próprio 

território socioespacial que abriga a prática cultural, e de forma muito mais elástica do que o 

tombamento, já que propiciará a alteração do lugar a partir das necessidades do culto. Como 

alerta Meneses (2012, p.31) toda a proteção ao patrimônio cultural “tem como suporte, sempre, 

vetores materiais”. E acrescenta, então: “Isso vale também para o chamado patrimônio 

imaterial, pois se todo patrimônio material tem uma dimensão imaterial de significado e valor, 

por sua vez todo patrimônio imaterial tem uma dimensão material que lhe permite realizar-se”. 

Segundo Sant’Anna (2012), no caso dos terreiros, a aplicação do registro vai ter um 

sentido, e não é o sentido puro e simples de registrar- identificar, reconhecer e valorizar, no 

âmbito do próprio grupo, determinada prática que está se perdendo e que os mestres, 

detentores, valorizam. Esses valores devem ser reconhecidos pelos jovens, os quais, muitas 

vezes, já não se interessam em dar continuidade às práticas culturais de sua comunidade. Daí se 

poder formular, com o grupo interessado, um plano de salvaguarda para reforçar isso, 

oportunidade em que a comunidade revela qual determinado aspecto ou determinada prática 

deva ser valorizada dentro do próprio grupo para dar continuidade às suas práticas.  

No âmbito do tombamento, a prática posterior ao ato administrativo não implica a adoção 

do plano de salvaguarda como ocorre no registro. A fase posterior ao tombamento dos 

terreiros, em que pese existir no processo administrativo de tombamento propostas de um 



 

 

 

plano de preservação, não ocorre dentro da realidade institucional, sobretudo porque o 

tombamento é um ato de império não construído com a participação das bases sociais, o que 

difere da prática de pós-registro, no qual se mantêm firmes os elos entre a comunidade e o 

poder público- discussão e construção do plano de salvaguarda e sua posterior execução, 

embora haja uma diminuição natural no contato entre eles.  

As problemáticas relativas a interesses econômicos e políticos que permeiam lugares 

destinados a práticas culturais coletivas são uma realidade e devem ser construídas soluções à 

luz da ponderação dos valores e interesses culturais, competindo à comunidade participar dos 

processos de discussão. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

No atual contexto, o princípio que deve nortear qualquer conduta do Estado no sentido de 

tutelar o patrimônio cultural é a participação social - da base social, detentores e produtores 

desses conhecimentos tradicionais, ainda que indeterminados todos os sujeitos envolvidos, 

prática ainda diversa da que ocorre no ato de tombamento dos terreiros de candomblé. 

O Registro de Lugar surge, então, como mais um caminho à disposição da sociedade e 

das comunidades de santo. O quarto e último livro, o dos lugares, presente no artigo 1º, § 1º, IV 

do Decreto nº 3.551/2000, tem como objeto o registro dos espaços que não necessariamente 

possuam valores arquitetônicos ou paisagísticos, mas que concentrem e reproduzam as 

manifestações culturais coletivas, preservando seu caráter simbólico, como feiras, mercados, 

praças, etc. O livro dos lugares, atualmente, segundo consta da lista de bens registrados nessa 

categoria, em nível federal, é composto por dois bens: a Cachoeira de Iauaretê – lugar sagrado 

dos povos indígenas dos rios Uaupés e Papuri e a Feira de Caruaru.  

Como se disse, resolver o problema da propriedade não é função originária do registro e 

nem do tombamento, mas não porque foram criados por um por Decreto Presidencial e outro 

por Decreto-Lei, como pode se pensar, mas sim porque o instrumento criado para a resolução 

de questões de propriedade é a desapropriação. O registro, em realidade, sobretudo na categoria 

lugar, oferece proteção ao bem registrado, materializando-se não somente no reconhecimento 

da existência e valor. Vai além. Trata-se de ato protetivo na medida em que constitui prova 

capaz de dar suporte a ações que visem impedir posterior utilização indevida dos lugares e 

espaços protegidos, ou até mesmo a retirada compulsória da propriedade do lugar registrado. 

E como isso se dá? A maioria dos direitos fundamentais exige uma atuação do Estado-

Juiz para a sua efetiva concretização, já que o administrado não cumpre espontaneamente todos 

os comandos legais (sejam eles direitos regulamentados por legislação infraconstitucional ou 

não) e atos administrativos. Daí a necessidade de buscar o Poder Judiciário, a fim de que este 

possa “dizer o direito”, usando da força estatal a si imposta.  

Deste modo, a partir do momento em que há ameaça ou lesão efetiva a bens culturais 

imateriais, incluindo-se ai os lugares, a proteção legal não deve estar amparada apenas no 

Decreto 3551/2000, mas, sobretudo, no texto constitucional que consagrou a dimensão do 

patrimônio imaterial e elevou a cultura ao patamar de direito fundamental, de natureza difusa e 

coletiva, no próprio Dec. 25/37 e na Convenção de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial, atos 

administrativos, fontes do direito, destacando-se a analogia. É dizer, o Poder Público, com a 

colaboração da comunidade, passar a ter o dever de “proteger” o patrimônio cultural, através 

dos vários instrumentos constitucionais criados pelo legislador constituinte originário. Se não 

houve a regulamentação ideal à perfeita exequibilidade do Registro, não poderá o patrimônio 



 

 

 

imaterial sofrer as consequências da omissão do Estado, ainda mais quando se está num 

momento de prevalência dos ideais pós-positivistas, onde o Direito não é apenas a lei, mas 

aquilo que se produz dia a dia, na dinâmica das relações socioculturais. 

Diversamente do quanto quase pacificado, a prática tem demonstrado uma alta produção 

de efeitos jurídicos do Registro. No caso do Registro de Lugar da Cachoeira do Iauaretê, por 

exemplo, em 2006, o Ministério da Defesa, através da Comissão de Aeroportos da Amazônia 

(Comara), planejava dinamitar uma afloração rochosa de importância cultural para os povos 

indígenas de Iauaretê, a fim de que as pedras extraídas servissem de material de construção das 

obras de ampliação da pista de pouso naquela localidade. A partir das reivindicações das 

comunidades interessadas e da sociedade civil, por intermédio do IPHAN, o qual explicitou 

tratar-se de lugar sagrado, consagrado pela União como patrimônio cultural do Brasil mediante 

o Registro de Lugar, o Ministério da Defesa, por reconhecer a força normativa do registro, 

cancelou as obras na Serra do Bem-Te-Vi, comprometendo-se a discutir com os indígenas 

soluções viáveis e adequadas à melhor consecução do interesse público, mas reconhecendo o 

alcance do instrumento constitucional que não apenas identifica, mas protege a dimensão 

imaterial do patrimônio cultural brasileiro, cujo suporte físico- o lugar- não pode sofrer 

alterações que atinjam, reflexa ou diretamente, as manifestações culturais ali ocorridas. 

A criação do registro deu-se, sobremodo, porque, em alguns casos, como feiras, parques 

de exposição e mercados, o tombamento é inadequado, pois esses lugares possuem uma 

dinâmica intrínseca que não comporta as limitações dele oriundas. O registro, então, vai 

trabalhar com a ideia de que se determinada prática já não mais interessa à comunidade, não 

cabe uma manutenção forçada, como bem leciona Vianna (2005, p. 310): “[...] o que é preciso 

preservar é a rede, a capacidade de informações circularem dentro da rede, e não um seu nó 

específico. Numa rede saudável, a destruição de um nó não é ameaça para o todo: as 

informações encontram logo outros caminhos para fazer novas parcerias, novas brincadeiras”. 

(grifos do autor) 

Assim, não se pode estabelecer um jeito padrão, determinando-se que todos vão se 

articular a esse jeito padrão. Não se pode estabelecer uma norma neste sentido. O registro, por 

exemplo, reconhece o valor cultural da prática, mas não é toda e qualquer prática, e sim aquela 

que os detentores apontam que deve ser protegida, não a que o IPHAN entenda deva ser. Sobre 

isso, Vianna (2005, p. 311) enfatiza “que as culturas não obedecem ao rigor de um sistema que 

estaria fundamentado num conjunto de regras estáticas, comuns a todos os indivíduos que 

vivem nessa cultura”. (grifos do autor) 

Necessário, pois, repensar o Registro de Lugar a partir de um olhar constitucional, 

percebendo-se que a vontade do constituinte derivado não pode se sobrepor à do constituinte 

originário, e que o texto constitucional previu a dimensão do patrimônio imaterial como direito 

fundamental, conferindo-lhe a eficácia necessária à produção imediata de efeitos, no sentido de 

que como direito difuso e coletivo, seja observado pelo Poder Público. Tanto o Judiciário como 

o Executivo possui competência legal para atuar na defesa do patrimônio cultural, sobretudo 

imaterial, cujo dinamismo que lhe é intrínseco requer posturas diversas e que também devem 

ser construídas com as comunidades, o que talvez a lei em si não consiga concretizar, sendo 

indispensável, pois, o diálogo das fontes do direito para atingir a máxima efetividade dos 

direitos culturais constitucionais. 

No dizer expressivo de Meneses (2012, p. 01), no campo do patrimônio cultural as 

reflexões muitas vezes denotam certa acomodação, a qual “acabam por se desgastar ou se 

reduzem a referências mecânicas”. E conclama pela necessidade de “chamar a atenção para a 

necessidade indispensável e urgente de manter permanentemente uma atitude crítica em 

relação a certas premissas que devem orientar a atividade no campo do patrimônio cultural”. 
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Resumo: Este trabalho analisa a função defensiva do direito fundamental à cultura na proteção à aculturação.  

Identifica a importância da função de defesa do direito fundamental à cultura na proteção dos indivíduos e dos 

diversos grupos culturais contra o processo de aculturação, portanto, a pesquisa não abrange a função 

prestacional desse direito fundamental. Para enfrentar o problema proposto, foi utilizado o método dedutivo para 

identificar a função de defesa no direito fundamental à cultura a partir da Teoria dos Direitos Fundamentais e da 

sua compatibilidade e adequação com o texto constitucional brasileiro; por outro lado, em alguns momentos da 

pesquisa, utilizou-se o método hermenêutico para apresentar algumas conclusões resultantes de divergências 

doutrinárias e jurisprudenciais apresentadas no decorrer do trabalho. O artigo está dividido em quatro partes, 

sendo que a primeira apresenta o conteúdo constitucional da proteção contra a aculturação, com a análise dos 

dispositivos constitucionais relacionados ao tema; a segunda parte aborda a classificação das funções dos direitos 

fundamentais; a terceira trata da função de defesa do indivíduo contra o poder do Estado presente nos direitos 

fundamentais e; por fim, a última parte analisa a função de defesa do direito fundamental à cultura no processo 

de aculturação. Conclui que a função de defesa do direito fundamental à cultura na proteção à aculturação tem 

significativa importância, sendo que tal função deve atuar no sentido de garantir a liberdade no exercício dos 

direitos culturais nas suas variadas modalidades. 

 

Palavras-chave: Direito à cultura. Direito fundamental. Direito de defesa. Aculturação. 

 

Abstract: This paper analyzes the defensive function of the fundamental right to culture in the protection against 

acculturation. It identifies the importance of the defense function of the fundamental right to culture in the 

protection of the individuals and the several cultural groups against the acculturation process, so the research 

does not cover the render function of that fundamental right. To face the proposed problem, the deductive 

method was used to identify the defensive function in the fundamental right to culture from the Theory of 

Fundamental Rights and its compatibility and adequacy with the Brazilian Constitution, and on the other hand, in 

some moments of the research, it was used the hermeneutic method to present some conclusions arising from 

doctrinal and jurisprudential differences presented in this work. The article is divided into four parts, the first of 

which presents the content of the constitutional protection against acculturation, with analysis of constitutional 

provisions related to the subject; the second part deals with the classification of the functions of the fundamental 

rights; the third deals with the defensive function of the individual against the power of the State that is present 

on the fundamental rights; and, finally, the last part analyzes the defensive function of the fundamental right to 

culture in the process of acculturation. It is concluded that the defensive function of the fundamental right to 

culture in the protection against acculturation has significant importance, and such function should act to ensure 

freedom in the exercise of cultural rights in its various forms. 
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Após vinte e cinco anos de vigência, é possível afirmar que a Constituição Brasileira, 

reconhecida como a ‘Constituição dos direitos humanos, dos direitos sociais e ambientais e 

dos direitos culturais’, foi um verdadeiro avanço, não só em relação ao período anterior à sua 

promulgação - de aproximadamente duas décadas de ditadura militar marcada pelo 

desrespeito aos direitos humanos – mas a vários aspectos relacionados à dignidade humana.  

Nesse sentido, destaca-se, já no seu preâmbulo, o reconhecimento da sociedade 

brasileira como uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. No seu artigo 3º, 

estabelece entre os objetivos do Estado brasileiro, a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária, bem como a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Sem dúvidas, o Brasil tem uma Constituição democrática e pluralista que dispõe, 

analiticamente, sobre os mais variados direitos humanos, positivando-os ou reconhecendo-os, 

dessa forma, apresentando um rol considerável de direitos fundamentais. O direito de acesso à 

cultura é um desses direitos fundamentais que alberga em seu conteúdo uma ampla e 

diversificada modalidade de direitos.  

Os direitos fundamentais podem exercer tanto as funções de direito de defesa como as 

de direito a prestações. Não é diferente com o direito fundamental à cultura. No entanto, neste 

trabalho apenas a função de defesa do direito fundamental à cultura é analisada, para verificar 

a sua importância na proteção do indivíduo e de grupos contra o processo de aculturação. 

Portanto, este estudo tem como objetivo principal a identificação da função de direito de 

defesa no direito fundamental à cultura e a sua importância na proteção dos indivíduos e dos 

diversos grupos culturais à aculturação. 

A metodologia empregada para atingir essa finalidade foi variada, de certa forma 

rompendo com a tradição, utilizando-se a dedução para identificar a função de defesa no 

direito fundamental à cultura a partir da Teoria dos Direitos Fundamentais, com a ressalva de 

que a teoria utilizada guarda compatibilidade e adequação com o texto constitucional vigente; 

por outro lado, em alguns momentos da pesquisa, utilizou-se o método hermenêutico para 

apresentar algumas conclusões a partir de divergências explicitadas. 

Assim, este trabalho tem quatro partes, sendo que a primeira apresenta o conteúdo 

constitucional da proteção contra a aculturação, com a análise dos dispositivos constitucionais 

relacionados ao tema; a segunda parte aborda a classificação das funções dos direitos 

fundamentais; a terceira trata da função de defesa do indivíduo contra o poder do Estado 

presente nos direitos fundamentais e; por fim, a última parte analisa a função de defesa do 

direito fundamental à cultura no processo de aculturação. 

1 A proteção contra a aculturação na Constituição brasileira 

Uma constituição que enaltece o pluralismo, rejeitando preconceitos e discriminações, 

e, ao mesmo tempo, institui um Estado protetor e promotor dos direitos humanos, não poderia 

deixar de estabelecer como um direito fundamental de todas as pessoas que habitam o 

território brasileiro o direito à cultura, na sua mais ampla concepção. É nesse sentido que o 

direito à cultura pode ser verificado a partir do artigo 215, § 1º da Constituição:  

Art. 215. 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. 

§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-

brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional 

(BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil). 



 

O exercício pleno dos direitos culturais abrange, além do direito a manifestações 

culturais, o direito de criação cultural, fruição cultural, direito de fruição do patrimônio 

cultural, direitos de autor e direito de participação no espaço público da cultura. Por outro 

lado, o Estado somente conseguirá garantir a todos o exercício dos direitos culturais se os 

deveres culturais forem observados tanto pelos órgãos públicos como, em alguns casos, pelos 

particulares. É possível arrolar entre os deveres culturais: deveres e tarefas de atuação dos 

poderes públicos no domínio da cultura, incluindo o dever de promover a democratização da 

cultura, mediante incentivos e a garantia de acesso à fruição da cultura, apoio e fomento da 

criação cultural; o dever dos particulares de preservar, de defender e valorizar o patrimônio 

cultural. 

Dessa forma, identifica-se, com facilidade, a proteção contra o processo de aculturação, 

presente no âmbito de aplicação do direito fundamental à cultura, instituído de forma expressa 

na Constituição brasileira. O § 1º do Art. 215 da Constituição consolida tal proteção ao definir 

que cabe ao Estado proteger as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-

brasileiras, e, inclusive, as manifestações culturais de outros grupos.  

Outros dispositivos constitucionais previstos na seção II do Capitulo III (artigos 215 e 

216) também fazem referências a conteúdos relacionados com a aculturação. No artigo 215, 

foi incluído o §3º pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005, instituindo o Plano Nacional de 

Cultura e definindo, no seu Inciso V, como diretriz a “valorização da diversidade étnica e 

regional” (BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil).  

Já no ano de 2012, foi incluído o Artigo 216-A pela Emenda Constitucional nº 71, que 

institui o Sistema Nacional de Cultura nos seguintes termos: 

Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, 

de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção 

conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas 

entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o 

desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos 

culturais. 

§ 1º O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política nacional de cultura e 

nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e rege-se pelos 

seguintes princípios: 

I - diversidade das expressões culturais; 

II - universalização do acesso aos bens e serviços culturais; 

III - fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais; 

IV - cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na 

área cultural; 

V - integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações 

desenvolvidas; 

VI - complementaridade nos papéis dos agentes culturais;  

VII - transversalidade das políticas culturais; 

VIII - autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil; 

IX - transparência e compartilhamento das informações; 

X - democratização dos processos decisórios com participação e controle social; 

XI - descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações; 

XII - ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a 

cultura (BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil). 

Antes de verificar as funções dos direitos fundamentais, mais especificamente a função 

de defesa do direito fundamental à cultura, e o papel que pode ser desempenhado por esse 

direito no processo de aculturação, é necessário conceituar e caracterizar no que realmente 

consiste o risco da aculturação no Brasil.  

O processo de aculturação é um fenômeno social que diz respeito às modificações 

culturais resultantes dos contatos entre pessoas ou grupo de pessoas de duas sociedades 



 

culturalmente diferentes. Na história da humanidade é possível verificar uma série de 

episódios históricos que retratam a aculturação desencadeada por conquistas militares, 

emigração, colonização, etc., no entanto, na contemporaneidade se verifica um processo de 

aculturação com interações indiretas por meio das modernas formas de comunicação e de 

expressão da arte, como, a internet, a televisão, cinema, dentre outros. 

Nesse sentido, esse processo de aculturação indireto tem sido uma preocupação dos 

principais pensadores do momento. Anthony Giddens, assim se manifesta: 

Os filmes e programas de televisão produzidos no Ocidente, que dominam 

os media mundiais, tendem a avançar uma série de agendas políticas, sociais e 

económicas que reflectem uma visão do mundo especificamente ocidental. Alguns 

preocupam-se com o facto da globalização estar a conduzir à criação de uma ‘cultura 

global’, em que os valores dos mais ricos e poderosos – neste caso, os estúdios de 

cinema de Hollywood – se sobrepõem à força dos hábitos e das tradições locais. De 

acordo com esta perspectiva, a globalização é uma forma de ‘imperialismo cultural’, 

em que os valores, os estilos e as perspectivas ocidentais são divulgados de um 

modo tão agressivo que suprimem as outras culturas nacionais. (GIDDENS, 2007, p. 

64-65). 

Entre os antropólogos e sociólogos é variável a classificação quanto às formas de 

aculturação. Destacam-se as seguintes: aculturação por destruição, quando uma sociedade 

consegue impor a sua cultura a outra sociedade e a cultura desta desaparece ou se torna 

residual; aculturação por assimilação, quando uma sociedade é influenciada pela cultura de 

outra sociedade, mas não põe de lado a sua própria cultura. Por outro lado, na antropologia 

utiliza-se, também, a definição autônoma de aculturação, assimilação e integração, sendo que 

integração significa a criação de laços de relacionamento permanente entre a uma sociedade e 

outra.  

Um bom exemplo de integração é o Estatuto do Índio, Lei nº 6.001, de 19 de dezembro 

de 1973, que faz menção ao processo de integração no artigo 1º: 

Art. 1º Esta Lei regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades 

indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e 

harmoniosamente, à comunhão nacional. (BRASIL, 1973). 

Como se pode notar, a integração não deixa de ser uma forma de aculturação, 

compreendida como um longo processo de adaptação social de um indivíduo ou de um grupo, 

mesmo sem a perda da identidade pessoal e étnica.  No caso das comunidades indígenas essa 

progressiva integração gera uma relação de absorção de elementos culturais das comunidades 

não indígenas, portanto, permanece a seguinte dúvida: esses elementos culturais exógenos 

provocam ou não a perda de elementos endógenos da cultura indígena? 

Por outro lado, o processo aculturativo tem sido defendido nos casos que envolvem as 

comunidades indígenas do Brasil. Nesse sentido é o voto do Ministro relator Carlos Ayres 

Britto, no processo Petição nº 3.388/RR, do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento 

do famoso caso envolvendo a demarcação da área Raposa Serra do Sol, conforme parte do 

voto referente à seção 75, II, página 34 do relatório, abaixo transcrito: 

II – poder inteirar-se do modus vivendi ou do estilo de vida dos brasileiros não-

índios, para, então, a esse estilo se adaptar por vontade livre e consciente. É o que se 

chama de aculturação, compreendida como um longo processo de adaptação social 

de um indivíduo ou de um grupo, mas sem a necessária perda da identidade pessoal 

e étnica. Equivale a dizer: assim como os não-índios conservam a sua identidade 

pessoal e étnica no convívio com os índios, os índios também conservam a sua 

identidade étnica e pessoal no convívio com os não-índios, pois a aculturação não é 

um necessário processo de substituição de mundividências (a originária a ser 

absorvida pela adquirida), mas a possibilidade de experimento de mais de uma delas. 

É um somatório, e não uma permuta, menos ainda uma subtração; (BRASIL, 2009). 



 

Assim, independentemente dos possíveis aspectos positivos da aculturação, seja ela 

designada de aculturação por assimilação ou integração, está bem claro no conteúdo do direito 

fundamental à cultura, positivado de forma expressa na Constituição de 1988, que todos têm 

direitos à cultura, na sua função de direitos de defesa, com a garantia de livremente optar por 

quais manifestações culturais quer desenvolver, ou na função de direito a prestações, com a 

atuação positiva do Estado no sentido de garantir o exercício das mais diversas formas de 

expressão cultural, sendo que essas funções devem desempenhar um papel importante na 

proteção contra o processo de aculturação, para que se possa evitar a perda da identidade 

cultural de qualquer grupo ou etnia presente no território brasileiro. Neste trabalho, a opção 

foi desenvolver os estudos voltados para a análise da função de defesa do direito fundamental 

à cultura no processo de aculturação.  

2. As funções dos direitos fundamentais 

Antes de verificar a funcionalidade do direito fundamental à cultura, é imprescindível 

fazer referencia à classificação das funções dos direitos fundamentais para, ao final indicar, 

qual classificação será utilizada na análise do direito fundamental à cultura no processo de 

aculturação.  

Para tratar desse tema, convém iniciar fazendo referência à classificação adotada por 

Georg Jellinek (1912) quanto às posições jurídicas diferenciadas do indivíduo perante o 

Estado. Nesse sentido, é com razão que Jorge Miranda afirma: “Sem embargo das reservas 

que registámos à doutrina dos direitos subjectivos públicos de Jellinek, justifica-se, pelo seu 

imenso interesse, considerar a classificação que ele apresenta” (MIRANDA, 2000, p.87-88). 

Da mesma forma, Ingo Sarlet registra que vale a pena utilizar, mesmo de forma contida, a 

classificação de Jellinek: “Pela importância que ainda hoje exerce esta original concepção e 

pela sua reconhecida relevância para a teoria da multifuncionalidade dos direitos 

fundamentais” (SARLET, 2010, p. 156). 

Para Georg Jellinek (2005), nas relações entre o Estado e o indivíduo (cidadão) são 

observados quatro status, ou seja, o indivíduo, na condição de vinculado a determinado 

estado, encontra sua posição em relação a este calcada em quatro espécies de situações 

jurídicas, que o autor denomina de ‘status’. Dessas quatro posições, três conferem direitos 

fundamentais e uma dever fundamental (JELLINEK, 1912, p. 92 et seq.) Assim, os direitos 

fundamentais podem ser ‘negativos’, direitos de status libertatis (negativus); ‘positivos’, 

direitos de status civitatis; e, ainda, os direitos de cidadania ativa, status activus (activae 

civitatis). 

No status passivo (status subjectionis) o indivíduo está subordinado aos poderes do 

estado, encontrando-se na condição de meramente detentor de deveres, com a vinculação dele 

ao estado por meio de mandamentos e proibições. Nessa posição o indivíduo não figura como 

detentor de direitos fundamentais e somente como detentor de deveres fundamentais. 

No status libertatis (status negativo) o Estado não interfere na esfera de atuação do 

indivíduo, sendo que o indivíduo pode repelir eventual interferência estatal. Portanto, o 

membro do Estado tem reconhecida uma posição em que é senhor absoluto, uma esfera livre 

do Estado, uma esfera da liberdade individual, na qual os fins estritamente individuais 

encontram a sua satisfação mediante a livre atividade do indivíduo (JELLINEK, 1912, p. 105 

et seq.). Robert Alexy (2008, p. 258-262) entende que o status libertatis não tem a exata 

correspondência com o que se entende sejam, na atualidade, os direitos fundamentais de 

defesa.  

No status civitatis (status positivo) o Estado reconhece ao indivíduo a capacidade 

jurídica para recorrer ao aparato estatal e utilizar as instituições estatais, garantindo, assim, ao 



 

individuo pretensões positivas. Todas as atividades do Estado são desenvolvidas no interesse 

dos seus indivíduos, consequentemente, o Estado, ao realizar suas tarefas, reconhece ao 

indivíduo a capacidade jurídica de pretender que o poder público atue em seu favor 

(JELLINEK, 1912, p.127 et seq.). Robert Alexy esclarece que “o Estado confere ao individuo 

o ‘status civico’ quando (1) lhe garante ‘pretensões à sua atividade’ e (2) cria meios jurídicos 

para a realização desse fim”
 
 (ALEXY, 2008, p.264). Para Jorge Miranda decorrem do status 

civitatis os denominados direitos cívicos, “os quais têm por objeto prestações positivas do 

Estado, de outras entidades públicas e da sociedade no seu conjunto no interesse dos 

súbditos” (MIRANDA, 2000, p.89). 

No status activus ou activae civitatis (status ativo) o Estado reconhece ao indivíduo a 

capacidade de agir por conta do Estado (JELLINEK, 1912, p.151 et seq). O indivíduo 

interfere na vontade do Estado por meio dos chamados direitos políticos. “Essa categoria de 

direitos oferece a possibilidade de participar na determinação da política estatal de forma 

ativa” (DIMOULIS; MARTINS, 2011, p.61). Pela constatação de que a atividade do Estado 

só se torna possível por meio da ação de indivíduos é compreensível a situação jurídica do 

indivíduo (status ativo) quando da participação no exercício do poder político, seja ao votar 

ou ao representar os demais quando votado.  

Resumidamente, no status passivo, o indivíduo tem deveres e obrigações frente ao 

Estado; no status negativo o indivíduo tem a faculdade de agir sem a interferência do Estado; 

no status positivo o indivíduo tem direito a algo; no status ativo o indivíduo interfere na 

vontade do Estado. 

 Além das posições jurídicas diferenciadas do indivíduo perante o Estado, formuladas 

por Jellinek, há outras classificações, sendo que algumas dessas partem da teoria dos quatro 

status de Jellinek, com críticas a essa teoria ou com o acréscimo de outros status.
3
 Como 

exemplo é possível citar o status activus processualis de Peter Häberle (1998) que consiste na 

posição que deve adotar cada cidadão objetivando tomar parte dos aspectos políticos 

decisórios que o circundam para possibilitar a concretização da sociedade aberta de 

intérpretes da Constituição.  

Para efetuar a classificação das funções dos direitos fundamentais, alguns autores 

(SARLET, 2010, p.162-207; QUEIROZ, 2002, p.70, FREITAS, 2007, p.62-75) têm 

preferência por uma classificação que divide os direitos fundamentais em direitos de defesa, 

por um lado, e direitos a prestações, por outro. Outros autores (DIMOULIS, Dimitri; 

MARTINS, 2011, p.62) preferem adotar, sem grandes alterações, a teoria de Jellinek (1912, p. 

105 et seq.)
 
 referente aos direitos fundamentais resultantes da relação jurídica de direito 

público havida entre Estado e indivíduo. Há, também, aqueles que adotam classificações 

especiais, como Jose Joaquim Gomes Canotilho que divide em quatro funções: 1) função de 

defesa ou de liberdade; 2) função de prestação social; 3) função de proteção perante terceiros 

e; 4) função de não discriminação.  

A classificação utilizada para analisar o direito fundamental à cultura, neste trabalho, é 

aquela que evidencia ser compatível com a sistematização dos direitos fundamentais vigentes 

no ordenamento jurídico brasileiro. Essa classificação é a que divide os direitos fundamentais 

em direitos de defesa e direitos a prestações. Tal divisão dos direitos fundamentais em dois 

grandes grupos é a adotada por Ingo Sarlet (2010, p. 162-207), à qual estão incorporados 

alguns elementos das classificações elaboradas ou defendidas por Robert Alexy (2008, p.193 

et seq.) e José Carlos Vieira de Andrade (2004. p.178). Nessa classificação é observado o 

                                                           
3
 Outros status: status constituens, de Erhard Denninger; status geral civil-estatal, de Konrad Hesse; status 

libertatis, de Eberhard Grabitz (ALEXY, 2008, p. 254-255). 



 

critério funcional dos direitos fundamentais, assim como aspectos relevantes da teoria de 

Georg Jellinek, que para Ingo Sarlet é onde se pode “encontrar uma das vertentes mais férteis 

para a obtenção de uma proposta classificatória cientificamente resistente, além de 

constitucionalmente adequada” (SARLET, 2010, p.162). Dessa forma, analisa-se a função de 

defesa do direito fundamental à cultura para verificar, posteriormente, qual a importância 

dessa função na proteção à aculturação. 

3 O direito fundamental e a sua função de direito de defesa 

 Os direitos fundamentais podem exercer funções de defesa do indivíduo contra o poder 

imperial do Estado, para evitar ingerências na sua liberdade pessoal. No princípio, quando da 

fixação de alguns direitos como fundamentais, nas primeiras constituições, os direitos que 

foram alçados a essa condição eram aqueles considerados, naquele contexto, os mais 

importantes, aqueles que deveriam ficar de fora da esfera de controle do Estado e, assim, as 

liberdades individuais e o direito de propriedade foram os precursores do que hoje é 

denominado direito de defesa. 

Os direitos de defesa têm por finalidade precípua a limitação do poder estatal, para 

propiciar ao indivíduo um âmbito de atuação no qual prepondere a liberdade e seja assegurado 

um direito subjetivo que lhe garanta a não interferência em sua autonomia pessoal, bens ou 

posições jurídicas constitucionalmente fixadas. 

Ao citar como lição de Gerrit Manssen, Ingo Sarlet sintetiza a função primordial dos 

direitos de defesa como sendo a de obrigar os poderes públicos à abstenção, “implicando para 

estes um dever de respeito a determinados interesses individuais, por meio da omissão de 

ingerências ou pela intervenção na esfera de liberdade pessoal apenas em determinadas 

hipóteses e sob certas condições” (SARLET, 2010, p.168). Assim, fica claro que a função 

defensiva dos direitos fundamentais não implica a exclusão total do Estado, tanto que a 

intervenção no âmbito de liberdade pessoal não é vedada, apenas ocorre a limitação dessa 

intervenção, sendo rechaçadas apenas as ingerências que estejam em desconformidade com a 

Constituição. 

Os direitos fundamentais cumprem diferentes funções na ordem jurídica; na função de 

direitos de defesa, são destinados a proteger determinadas posições subjetivas contra a 

intervenção do Poder Público, seja pelo não-impedimento da prática de determinado ato, seja 

pela  não-intervenção em situações subjetivas ou pela não-eliminação de posições jurídicas. 

Em caso de interferência ilegítima dos poderes públicos na esfera de liberdade 

individual, segundo rol elaborado por Gilmar Mendes (2002, p.3), dispõe o indivíduo da 

correspondente pretensão que pode consistir, fundamentalmente, em uma pretensão de: 1) 

abstenção; 2) de revogação; 3) de anulação; 4) de consideração, que impõe ao Estado o dever 

de levar em conta a situação do eventual afetado, fazendo as devidas ponderações e 5) 

pretensão de defesa ou de proteção, que impõe ao Estado, nos casos extremos, o dever de agir 

contra terceiros. 

Para José Carlos Vieira de Andrade os direitos de defesa, que o autor também denomina 

de ‘direitos de impedir’, são aqueles que implicam um dever de abstenção por parte do 

Estado, ou seja, um dever de não interferência ou de não intromissão, portanto, abstenção de 

agir para resguardar um espaço de autodeterminação individual. “Dever de respeito, 

relativamente aos bens, designadamente pessoais (vida, honra, bom nome, intimidade), que 

são atributos da dignidade humana individual” (ANDRADE, 2004. p.178). 

Todas essas definições e considerações sobre o significado dos direitos fundamentais de 

defesa são mais bem compreendidas quando se identifica quais são os direitos fundamentais 

que efetivamente integram esse grande grupo. Inicialmente, é necessário citar os tradicionais 



 

direitos de liberdade, sendo que, dentre as liberdades fundamentais, é possível indicar os 

seguintes exemplos: de locomoção, de expressão, de consciência, de reunião, de associação, 

de religião e tantos outros. É preciso acrescentar aqueles relacionados à eficácia privada 

(contra terceiros) dos direitos fundamentais e aqueles que sintetizam novas manifestações dos 

direitos de defesa como os relacionados à manipulação genética, transplantes, células tronco, 

novas tecnologias, novas formas de comunicação em rede, à liberdade de informática e outras. 

Por fim, quanto à inclusão dos direitos de igualdade no grupo dos direitos de defesa, na 

opinião de Ingo Sarlet, acompanhando a lição de Michael Sachs, “justifica-se na medida em 

que garantem a proteção de uma esfera de igualdade pessoal, no sentido de que o indivíduo, 

em princípio, não pode ser exposto a ingerências causadas por tratamento discriminatório 

(desigual), gerando, em consequência, um direito subjetivo de defesa contra toda e qualquer 

agressão ao princípio da igualdade” (SARLET, 2010, p.169). 

Arrolar os direitos fundamentais de defesa na categoria do status libertatis de Jellinek é 

o que faz Luiz Fernando Calil de Freitas (2007, p. 63), amparado nas lições de respeitáveis 

juristas como Jorge Miranda (2000), Perez Luño (2007), Canotilho (2003), com a justificativa 

de que a dimensão de defesa dos direitos fundamentais encerra aquele elenco de direitos que 

tem como objetivo proteger a pessoa enquanto tal, singular e individualmente considerada nos 

atributos formadores de sua personalidade. 

Em aprofundado estudo sobre os direitos fundamentais positivados na Constituição de 

1988 e a sua classificação funcional em um dos dois grandes grupos, Ingo Sarlet (2010, p. 170 

et. seq
 
) enquadra a maior parte dos direitos da cidadania (direitos políticos e direitos de 

nacionalidade), das garantias fundamentais e, inclusive parte dos direitos sociais no âmbito 

dos direitos de defesa.  

Acertadamente Ingo Sarlet (2010, p.177) utiliza o critério da função preponderante para 

enquadrar alguns direitos fundamentais, como os direitos políticos, citando como exemplo o 

direito ao sufrágio no grupo funcional dos direitos de defesa. No entanto, esses mesmos 

direitos são enquadrados por outros autores, como Robert Alexy (2008, p.498-499), no âmbito 

dos direitos prestacionais, entre os direitos à participação na organização e procedimento, 

mais especificamente nos direitos de formação da vontade estatal. Por fim, é preciso 

esclarecer que, diante das frequentes divergências doutrinarias quanto à classificação 

funcional, os direitos fundamentais, em regra, apresentam uma dupla função defensiva e 

prestacional, portanto, direitos fundamentais enquadrados como direitos de defesa possuem 

uma dimensão prestacional, assim como aqueles que preponderantemente exercem uma 

função prestacional podem apresentar uma dimensão defensiva. 

Ressalte-se que é desnecessário fazer a distinção entre direitos individuais e coletivos, 

no entanto é importante frisar que os direitos de liberdade, ainda que sejam direitos 

individuais, não se identificam automaticamente com estes, assim como “é equivocada a 

concepção que identifica os direitos sociais com os direitos coletivos ou institucionais, na 

medida em que todos os direitos sociais são, acima de tudo, direitos outorgados à pessoa 

individual, sendo assim – da mesma forma que os direitos de liberdade – direitos de 

titularidade individual” (SARLET, 2010, p.173).  

Cabe, ainda, fazer referências à classificação apresentada por Luiz Fernando Calil de 

Freitas (2007, p.66-70), fundada nas lições de Robert Alexy (2008, p.196-201), subdividindo 

os direitos de defesa em três grupos. O primeiro é denominado de ‘direitos a não-

impedimentos de ações’ em que se incluem direitos como o previsto no Art. 5º, inciso VI, da 

Constituição Brasileira, que se refere à liberdade religiosa, sendo que “no mesmo enunciado 

semântico se contém, pois, o direito à crença religiosa e o direito a não sofrer atos que 

configurem formas de impedimento ao exercício de tal direito” (FREITAS, 2007, p.66). O 



 

segundo grupo dos “direitos a não-afetações’ inclui aqueles cujas normas estabelecem para o 

Estado obrigações de não afetar propriedades ou situações do titular do direito. Citam-se 

como exemplos o direito à vida, o direito à saúde, o direito a inviolabilidade da intimidade, da 

vida privada, da honra, etc. O terceiro grupo inclui os ‘direitos à não-eliminação de posições 

jurídicas’ como as garantias institucionais, processuais e procedimentais (a exemplo do direito 

de herança, direitos autorais, controle concentrado de constitucionalidade, etc) que “permitem 

afirmar que dentre os direitos fundamentais  há aqueles que, além de estabelecer em favor do 

titular uma específica forma de proteção a um direito a algo, estatuem, ao mesmo tempo, para 

o estado, um dever de não eliminar aquelas determinadas posições, condições ou situações de 

vantagem jurídica ou, ainda, de prover imediatamente a cessação de uma lesão ou ameaça a 

direito especificamente incluído em seu âmbito de proteção” (FREITAS, 2007, p.69). 

 Por fim, é importante reforçar a posição, notadamente coerente, de Ingo Sarlet (2010, 

p.177) de que os direitos fundamentais, em regra, apresentam uma dupla dimensão negativa 

(defensiva) e positiva (prestacional), sendo necessário utilizar o critério da função 

preponderante para efetuar a classificação no grupo dos direitos fundamentais de defesa ou no 

grupo dos direitos fundamentais a prestações.  

4 A função de defesa do direito fundamental à cultura no processo de aculturação 

O direito fundamental à cultura positivado na Constituição Brasileira, não só pelos 

dispositivos previstos na seção destinada à cultura (artigos 215 e 216) e nas três emendas 

constitucionais sobre o tema (Emendas números 42/2003, 48/2005 e 71/2012), mas, também, 

pelos vários dispositivos relacionados aos direitos culturais pode ser caracterizado como um 

direito multifuncional e, ao mesmo tempo, multifacetário, decorrendo dessa caracterização a 

constatação de que se trata de um direito que apresenta um conteúdo amplo. 

O conceito-quadro do direito fundamental à cultura, previsto na Constituição 

Portuguesa, para Vasco Pereira da Silva possui um conteúdo complexo e diversificado “que 

integra os (sub) direitos fundamentais de criação cultural, de fruição cultural, de participação 

cultural, de autor e de fruição do patrimônio cultural” (SILVA, 2007, p.102). 

O direito fundamental à cultura apresenta considerável complexidade não só em relação 

ao seu conteúdo, mas também quanto aos sujeitos e aos destinatários. Nesse sentido, leciona 

Vasco Pereira da Silva:  

O direito fundamental à cultura e às relações jurídicas multilaterais dele decorrentes 

envolvem uma grande variedade e diversidade de sujeitos jurídicos, tanto indivíduos 

(ou grupos de indivíduos) como pessoas colectivas, tanto privados como públicos, 

tanto activos como passivos, tanto titulares de direitos como obrigados a deveres ou 

tarefas. Este carácter complexo do direito à cultura (não só do ponto de vista do 

respectivo objeto ou conteúdo, mas também) da perspectiva dos sujeitos obriga 

ainda a considerar a questão dos destinatários da norma, distinguindo consoante se 

trata do direito subjetivo, globalmente considerado, ou de cada um dos respectivos 

(sub)direitos, faculdades, deveres, tarefas, ou princípios jurídicos de actuação. 

(2007, p.102) 

No ordenamento jurídico brasileiro, o direito fundamental à cultura também apresenta 

um conteúdo complexo e diversificado, por vezes, exercendo tanto a função de direito a 

prestações como de direito de defesa. Na sua função de direito de defesa, limita o poder do 

Estado para que, no âmbito de atuação do indivíduo, prepondere a liberdade e que seja 

garantida a não interferência na sua autonomia pessoal. Portanto, o exercício das várias 

possibilidades de atuação do titular desse direito fundamental, qualquer que seja a sua 

modalidade, implica a obrigação de abstenção dos poderes públicos. Assim, o exercício do 

direito fundamental à cultura poderá ser garantido pelo não-impedimento da prática de 



 

determinado ato, seja pela  não-intervenção em situações subjetivas ou pela não-eliminação de 

posições jurídicas. 

Por outro lado, essa obrigação de abstenção não significa a exclusão total do Estado, 

sendo que no exercício do direito fundamental à cultura é possível a intervenção do Estado na 

esfera de liberdade pessoal em determinadas hipóteses e sob certas condições, considerando 

sempre aquelas constitucionalmente amparadas.  Em caso de interferência ilegítima dos 

poderes públicos na esfera de liberdade, o indivíduo pode utilizar os instrumentos judiciais de 

proteção ao seu direito fundamental à cultura. Caso essa interferência seja de terceiros, cabe 

ao Estado o dever de agir contra terceiros para garantir o exercício do direito fundamental à 

cultura. 

Esse agir do Estado contra terceiros para garantir o exercício do direito à cultura pode 

ser interpretado como a efetivação da função de direito a prestações em sentido amplo, na 

modalidade ‘direitos à proteção’, de acordo com a classificação efetuada por Robert Alexy 

(2008, p.450) e Ingo Sarlet (2010, p.190). No entanto, é possível, também, classificar como a 

efetivação da função de direito de defesa, no grupo que inclui os ‘direitos à não-eliminação de 

posições jurídicas’, implicando para o estado, “um dever de não eliminar aquelas 

determinadas posições, condições ou situações de vantagem jurídica ou, ainda, de prover 

imediatamente a cessação de uma lesão ou ameaça a direito especificamente incluído em seu 

âmbito de proteção” (FREITAS, 2007, p.69). 

Convém, novamente, relembrar os ensinamentos de Ingo Sarlet (2010, p.177) de que os 

direitos fundamentais, em regra, apresentam uma dupla função defensiva e prestacional, 

sendo que, em relação ao direito fundamental à cultura, essa dupla função também emerge, 

fazendo com que esse direito, quando enquadrado como direito de defesa, possua uma 

dimensão prestacional, assim como, na hipótese de exercer preponderantemente uma função 

prestacional, possa apresentar uma dimensão defensiva. 

Peter Häberle (2000, p.80 et seq.) faz menção ao status culturalis que pode ser 

desdobrado em: status negativus culturalis  que resulta da estreita vinculação existente entre 

cultura e liberdade, fazendo com que a garantia de liberdade para todos implique liberdade 

cultural; status activus processualis culturalis  implica o reconhecimento da participação dos 

indivíduos nas políticas públicas de cultura e nas próprias atividades culturais. 

Portanto, é correta a observação de Vasco Pereira da Silva de que o direito fundamental 

à cultura deve ser considerado de forma simultânea, “como direito subjectivo integrante de 

relações jurídicas multilaterais de cultura e como princípio atributivo de um estatuto jurídico 

de cidadania cultural (status culturalis)” (2007, p. 92). 

É exatamente no respeito à cidadania cultural (status culturalis) que a função de direito 

de defesa do direito fundamental à cultura pode resultar em garantias contra a aculturação. 

Nesse sentido, a garantia de liberdade no exercício dos direitos culturais somente pode ser 

efetivada se for preservada a estreita relação entre liberdade e cultura e se o titular do direito 

cultural participar das formulações e das elaborações de política e de ação cultural a serem 

desenvolvidas no seu âmbito de atuação. 

Essa participação também deve ser garantida na definição das políticas culturais 

públicas, inclusive naquelas em que ocorre o fomento estatal para a preservação e 

desenvolvimento da cultura. Além da participação cidadã na elaboração das políticas públicas, 

é importante não deixar que o mercado regule a produção cultural, tendo em vista que a 

regulação efetuada pelo mercado inviabiliza a liberdade que essas manifestações requerem. 

A função de defesa do direito fundamental à cultura na proteção à aculturação 

compreende, também, mandados do princípio da igualdade, que devem ser observados na 



 

maior medida possível, considerando que o indivíduo não pode ser exposto a ingerências 

causadas por tratamento desigual na aplicação das políticas públicas do setor cultural ou no 

desenvolvimento de ações culturais do setor privado. Portanto, qualquer indivíduo, seja de 

qual for o grupo étnico, religioso, econômico ou cultural, tem o direito subjetivo de defesa 

contra qualquer agressão ao princípio da igualdade. 

Mediante qualquer ameaça às culturas de grupos ou à cultura nacional, o Estado deve 

agir no sentido de proteger as manifestações culturais e envidar todos os esforços para 

garantir a todos o pleno exercício do direito à cultura, seja qual for a modalidade. Assim, 

qualquer ameaça nociva do processo de aculturação deve ser rechaçada. A garantia prevista 

no §1º do Art. 215 de que “O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, 

indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório 

nacional” é a expressão positivada da função de defesa do direito fundamental à cultura na 

proteção à aculturação. 

No entanto, essa proteção à aculturação ainda é negligenciada pelo Estado brasileiro, 

inclusive pelo poder judiciário, como pode ser verificado no voto do Ministro Carlos Ayres 

Brito, no item 76, página 36-37, no processo Petição nº 3.388/RR do Supremo Tribunal 

Federal: 

Fácil entender, assim, que, por um lado, a Magna Carta brasileira busca integrar os 

nossos índios para agregar valor à subjetividade deles (fenômeno da aculturação, 

conforme explicado). Para que eles sejam ainda mais do que originariamente eram, 

beneficiando-se de um estilo civilizado de vida que é tido como de superior 

qualidade em saúde, educação, lazer, ciência, tecnologia, profissionalização e 

direitos políticos de votar e de ser votado, marcadamente. (BRASIL, Supremo 

Tribunal Federal, 2009). 

Logo no início do processo de aculturação ocorrido no Brasil, os homens não-índios 

utilizavam espelhos e outras quinquilharias em troca dos bens e da própria cultura indígena, 

quando não os processos de dizimação com a finalidade de apropriação das riquezas 

existentes no território ocupado pelos homens índios.  Hoje, como pode ser observado no 

trecho do voto condutor de uma decisão importante do STF, numa interpretação equivocada 

do texto constitucional quanto ao tema da aculturação, há a proposta de troca da cultura 

indígena e de seu estilo de vida por serviços públicos (saúde, educação, profissionalização) e 

promessas de direitos políticos de votar e ser votado.  

Portanto, é necessário compreender que a função de direito de defesa do direito 

fundamental à cultura deve ser efetivada, no sentido de que ao Estado cabe abster-se de 

interferir no âmbito de atuação de qualquer indivíduo que queira exercer os seus direitos a 

manifestações culturais. Por outro lado, todos os direitos humanos reconhecidos como 

fundamentais pela Constituição, dentre eles os direitos sociais, como à saúde e à educação; as 

liberdades como a escolha de uma profissão, têm como titulares todas as pessoas (índios e 

não-índios) que podem decidir, de acordo com o livre arbítrio, quando e como exercerão tais 

direitos. Em relação aos direitos políticos também deve incidir o princípio da igualdade, no 

sentido de garantir aos indivíduos, pertencentes a grupos que não vivem pautados pelo 

capitalismo, a possibilidade de participar, interferindo no poder do Estado (status activus) por 

meio de outras formas que não essa tradicional vinculada ao poder econômico de votar e ser 

votado
4
.  

                                                           
4
 Alguns países da América do Sul enfrentaram recentemente essa problemática apontando como solução, a 

exemplo da Bolívia, a instituição em 2009 de uma nova Constituição de um Estado de Direito Plurinacional 

Comunitário. 



 

Indubitavelmente, qualquer indivíduo passível de sofrer seja qual for a espécie de 

aculturação tem direito de ver limitada a atuação do Estado para garantir um âmbito de 

atuação, no qual prepondere a liberdade e seja assegurado um direito subjetivo que lhe garanta 

a não interferência em sua autonomia pessoal. Ao mesmo tempo, tem o Estado o dever de 

proteção para garantir a todos o pleno exercício do direito à cultura, nas suas variadas 

modalidades e nas diversificadas formas. 

Conclusão  

A Constituição Brasileira que instituiu um Estado protetor e promotor dos direitos 

humanos, garantidor dos direitos sociais e ambientais e, ao mesmo tempo, incentivador e 

protetor dos direitos culturais, fixa o direito à cultura, nas suas variadas modalidades, como 

um direito fundamental.  

O exercício pleno do direito fundamental à cultura abrange no seu conteúdo uma 

variada gama de possibilidades compreendendo, além do direito a manifestações culturais, 

diversas modalidade de direitos culturais. Em decorrência disso, identifica-se, facilmente, no 

âmbito de aplicação do direito fundamental à cultura, a proteção contra o processo de 

aculturação. É possível identificar, também, dispositivos constitucionais de proteção à 

aculturação, como o § 1º do Art. 215, ao definir que cabe ao Estado proteger as manifestações 

das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e, inclusive, as manifestações culturais de 

outros grupos. 

Neste trabalho, a definição de aculturação adotada, no sentido de ser um fenômeno 

social que diz respeito às modificações culturais resultantes dos contatos entre pessoas ou 

grupo de pessoas de duas sociedades culturalmente diferentes, independentemente dos 

aspectos positivos ou negativos, não implica alterações no resultado da pesquisa. Dessa 

forma, o estudo efetuado teve como finalidade analisar a função de defesa do direito 

fundamental à cultura no processo de aculturação para verificar a importância dessa função na 

garantia de efetividade do direito à cultura. 

O direito fundamental à cultura pode desempenhar uma função de defesa do indivíduo 

contra o poder do Estado, para evitar ingerências na sua liberdade pessoal. No ordenamento 

jurídico brasileiro, o direito fundamental à cultura apresenta um conteúdo marcado pela 

complexidade, por vezes, exercendo tanto a função de direito a prestações como de direito de 

defesa. A funcionalidade de direito de defesa efetua a limitação do poder estatal para que, no 

âmbito de atuação do indivíduo, seja respeitada a liberdade e a sua autonomia pessoal. Dessa 

forma, o exercício do direito fundamental à cultura poderá ser garantido pelo não-

impedimento da prática de determinado ato, seja pela  não-intervenção em situações 

subjetivas ou pela não-eliminação de posições jurídicas. É possível classificar, ainda, o agir 

do Estado contra terceiros para garantir o exercício do direito à cultura como a efetivação da 

função de direito de defesa. Trata-se, nesse caso, de ‘direitos à não-eliminação de posições 

jurídicas’. 

Não há dúvidas de que a função de defesa do direito fundamental à cultura para 

desempenhar um papel relevante contra a aculturação deve atuar no sentido de garantir a 

liberdade no exercício dos direitos culturais. Reconhecidamente, há uma estreita relação entre 

liberdade e cultura. Além disso, é importante que o titular do direito cultural participe das 

decisões e definições relacionadas à política e à ação cultural, exercendo a sua cidadania 

cultural (status culturalis). É necessário acrescentar, ainda, que o princípio da igualdade deve 

ser observado na aplicação das políticas públicas e nas ações culturais privadas. 

Cumpre observar, derradeiramente, que em casos de ameaça às culturas de grupos ou à 

cultura nacional, o Estado deve agir no sentido de proteger as manifestações culturais e 



 

envidar todos os esforços para garantir a todos o pleno exercício do direito à cultura. Essa é a 

garantia prevista no texto da Constituição Brasileira, no §1º do Art. 215, fazendo com que tal 

dispositivo constitucional seja considerado a expressão positivada da função de defesa do 

direito fundamental à cultura na proteção à aculturação. 

Portanto, qualquer indivíduo ou grupo cultural passível de sofrer seja qual for a espécie 

de aculturação tem o direito de ver limitada a atuação do Estado para que se garanta um 

âmbito de atuação com liberdade. Dessa forma, reveste-se de importância a função de defesa 

do direito fundamental à cultura na proteção à aculturação, sendo que a função de defesa deve 

ser efetivada, para que o Estado se abstenha de interferir no âmbito de atuação dos titulares do 

direito fundamental à cultura que queiram exercer os seus direitos a manifestações culturais. 
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Quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou 

vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar o seu semelhante (Albert Schweitzer – 

Nobel da Paz 1952). 
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RESUMO 
 

A abordagem desse  tema  tem por  objetivo  inicial  discorrer  acerca  da  vaquejada  e  suas 

considerações gerais pautadas na essência de um esporte, que se utiliza de animais para a sua 

subsistência econômica. Em seguida apresentá-la como uma modalidade desportiva e cultural 

praticada sobre xeque no nordeste brasileiro, e mais especificamente tratar-se-á do caso do 

Ceará  salvaguardado  pela  recente  Lei  da  Vaquejada  (15.299/2013),  que  denota  que  tal 

atividade busca a proteção das manifestações e das culturas populares do Estado. Logo após, 

evocaremos diretrizes inversamente proporcionais ao esporte pautado pela violência e pela 

escravidão; os direitos fundamentais e ambientais inerentes a tal caso. Nesse sentindo, 

questiona-se a problemática central enfrentada pelo tema abordado, qual seja, se a Lei da 

Vaquejada supramencionada, que aponta a atividade como prática desportiva e cultural não 

exorbitaria de forma brutal e escravagista à luz da Constituição Federal de 1988 (CF/88), os 

direitos fundamentais e ambientais corroborados ao longo do texto da Carta Magna, portando- 

se, desde modo, como inconstitucional? E por fim, há de se remeter que muito se alastra a 

polêmica em torno da problemática deste estudo, em virtude de que os conflitos inerentes da 

contrariedade que envolve o costume tornaram-se objeto amplo de discussão entre aqueles 

que exploram a atividade como forma econômica e empreendedora em detrimento das 

entidades protetoras dos animais e dos limites constitucionais previamente dispostos. 
 

Palavras-chaves: Lei da Vaquejada. Prática Desportiva e Cultural. Direitos Fundamentais. 

Direitos Ambientais. (In)constitucionalidade. 
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ABSTRACT 
 

The  approach  of this  theme  aims  to  discuss  about  the  initial  vaquejada  and  its  general 

considerations guided the essence of a sport that uses animals for their economic livelihood. 

Then present it as a sport and cultural practiced upon check in northeastern Brazil, and more 

specifically  that  it  will  be  the  case  of Ceará  safeguarded  by  the  recent  Vaquejada  Law 

(15.299/2013), denoting that this activity seeks protection of demonstrations and popular 

cultures of the State. Soon after, evoke guidelines inversely proportional to the sport ruled by 

violence and slavery; fundamental rights and environmental inherent in such a case. In that 

sense, the question is the central issue facing the issue addressed, namely, whether the Law of 

Vaquejada above, pointing to activity like sports and cultural would go beyond not so brutal 

slavery and the light of the 1988 Federal Constitution (CF/88), the rights fundamental 

environmental and corroborated throughout the text of the Magnificent Epistle, carrying up 

since  way  as  unconstitutional? And  finally,  there  is  that  much  of  referring  spreads  the 

controversy surrounding the issue of this study, because of the inherent conflicts of annoyance 

that involves the custom became the subject of extensive discussion among those who exploit 

the activity as an economic and entrepreneurial entities at the expense of animal protection 

and constitutional limits previously arranged. 
 

Keywords:  Vaquejada  Law.  Sports  and  Cultural  Practice.  Fundamental  Rights. 

Environmental Rights. (In)constitutionality. 
 
 
 

 

1      CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 
A vaquejada é uma tradição mais popular no Nordeste, que se estende há muitas cidades 

e regiões, mas que ainda é pouco conhecida nos demais estados. Sua expressão característica 

é a frase “valeu o boi”. Essa prática desportiva necessita do uso direito dos animais, mas na 

contramão do avanço ambiental afloram a exploração e a violência contra eles. 
 

A atividade teve início com o chamado “ciclo dos currais”, em que os gados eram 

criados  em  campos  abertos  e  distanciavam-se  em  busca  de  alimentos. A partir  daí,  da 

dispersão do gado é que surgiu a “apartação”, em que os fazendeiros e vaqueiros partiam para 

o campo guiados por líderes e divididos em grupos para trazer de volta a “gadaria” para os 

currais da fazenda. Quando era encontrado, o gado era derrubado na carreira, peado e 

enchocalhado. 
 

De início, a vaquejada marcava apenas o encerramento festivo de uma etapa de trabalho 

no campo, ou seja, do dia a dia dos vaqueiros. Assim, depois da apartação realizava-se a 

mesma como forma de comemoração dos vaqueiros pelo sucesso com a lida do gado. 
 

Somente em meados de 1940, foi que os coronéis e senhores de engenho passaram a 

organizar as vaquejadas com uma vertente mais de torneio, em que os vaqueiros participavam 

e os patrões faziam apostas entre si, mas nesse período ainda não se demarcavam as vultuosas 

premiações que hoje existem. 
 

Com o passar dos anos, houve a popularização da vaquejada e esta passou a ter destaque 

como competição, apresentando calendários, regras e patrocínios milionários como prêmios 

por parte de empresas e indústrias; o que corroborou com a criação de inúmeros parques de 

vaquejada no Nordeste em que os vaqueiros de todas as partes acabavam por se reunir para as 

disputas em virtude de prêmios cada vez maiores. Nesse contexto, eis que surge umas das
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principais críticas à vaquejada, sendo esta, a consideração por parte dos seus 

competidores/admiradores como um “esporte”, ou seja, o elemento econômico supera o 

ambiental e fundamental. 
 

Nela dois vaqueiros a cavalo devem derrubar um boi dentro dos limites impostos por 

uma dupla demarcação rústica feita à cal, com 10 (dez) metros de comprimento, com as 4 

(quatro)  patas para cima,  para que ocorra a pontuação  chamada de  “valeu  o  boi”,  caso 

contrário, o juiz remeterá a frase “zero boi”e a dupla participante não pontua. A queda ocorre, 

pois o boi é puxado pelo rabo, e nestes termos vencerá a dupla que obt iver um maior número 

de pontos. É importante salientar que a perseguição e a derrubada do boi se dá numa pista de 

areia “fofa” e extremamente dura, portando-se como elemento degradante à sobrevivência do 

animal. A vaquejada dura em média 3 (três) dias e as etapas envolvem o reconhecimento da 

pista, o treinamento e a competição. São inscritos, em média, 400 (quatrocentas) duplas de 

vaqueiros, e, cada uma persegue, 3 (três) bois por competição. A premiação é dada do 1º 

(primeiro) ao 20º (vigésimo) colocado, e, em seguida ocorre a festa da premiação. O que se 

pode perceber os voluptuosos gastos envolvidos com a atividade. 
 

Com tais premissas iniciais, percebe-se claramente a grande oposição que gravita a 

órbita  da  vaquejada,  qual  seja,  a  sua  a  pseudo  proteção  das  manifestações  culturais  e 

populares, bem como a atividade desportiva e econômica que ela envolve, em detrimento dos 

direitos fundamentais e ambientais à luz da CF/88. Nesse sentido, a real necessidade desse 

artigo é a desmistificação do caráter desportivo, cultural, popular e econômico da vaquejada, 

haja vista, que este elemento é dotado de desrespeito aos animais, o que afronta diretamente 

os direitos  fundamentais e ambientais previstos na  Constituição, tornando  essa  atividade 

inconstitucional, conforme se vê nas linhas a seguir. 
 
 
 
 

2     A PRÁTICA DESPORTIVA E CULTURAL 
 

 
A vaqueja é considerada pelos seus competidores e admiradores como um elemento 

desportivo e cultural. 

E de acordo  previsão  do art. 215, § 1º, da CF/88
3  

o Estado  é o maior garantidor, 
apoiador e incentivador das manifestações culturais. Celso Fiorillo (2017, p. 238) ressalta 
ainda que: “ao se tutelar o meio ambiente cultural, o objeto imediato de proteção relacionado 
com a qualidade de vida é o patrimônio cultural de um povo”. Complementarmente, a CF/88 

recepcionou o Decreto-Lei nº 25/37, trazendo à tona o art. 216 da CF/88
4
, que conceitua todo 

e qualquer patrimônio cultural. Diante de tal perspectiva, é que se pode observar, que para que 
 

 
3  

Art. 215. 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. 
§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros 

grupos participantes do processo civilizatório nacional. 
4 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 
I - as formas de expressão; 
II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; 

V  -  os  conjuntos  urbanos  e  sítios  de  valor  histórico,  paisagístico,  artístico,  arqueológico,  paleontológico, 

ecológico e científico.
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um bem seja visto como patrimônio cultural há de se perquirir a existência de um nexo causal 

vinculante com o tripé: identidade, ação e memória de um determinado grupo formador da 

sociedade  brasileira.  Com o  surgimento  desse  tripé,  há  que  se  reconhecer  o  patrimônio 

cultural e a consequente integralização a categoria de bem ambiental, ou seja, difuso 

(FIORILLO, 2007, p. 239). 
 

Cunha Filho (2000, p. 23) aduz paralelamente que: 
 

[...] se bem repararmos, as compreensões apontadas para o termo cultura partem 

desde o indivíduo,  passeiam  por  sua produção intelectual,  simbólica  e material, 

assim como as relações interpessoais, chegando ao conjunto de toda a humanidade. 
 

A  cultura,  portanto,  é  a  mola  mestra  de  expressão  da  existência  humana,  da 

manifestação  do  pensamento,  da  disseminação  de  opiniões  e  pulverização  de 

comportamentos, ou seja, sem esta, o indivíduo não é capaz de se posicionar perante os 

demais e a própria natureza. Assim, a ausência cultural implicaria na ausência evolutiva, mas 

não se deve esquecer que a cultura só evolui quando caminha junto com o bem-estar de todos 

os envolvidos. 
 

A CF/88  sobrepõe  o  elemento  cultural à  categoria  de  Direito  Fundamental,  o  que 

corrobora de forma estreita com o pensamento de Cunha Filho (2000, p.28), quando este 

reflete que “a produção humana vinculada ao ideal de aprimoramento, visando à dignidade da 

espécie como um todo, e de cada um dos indivíduos”. 
 

Luigi Satriani (1986, p.41) aborda ainda cultura como “toda atividade do homem 

entendido como ser dotado de razão”. 
 

E  para  fundamentar  ainda  mais  essa  perspectiva  acrescenta-se  à  abordagem  do 

Antropólogo Luigi Satriani, a lição de Cunha Filho (2000, p.34) quando este maximiza que: 
 

Os Direitos Culturais são aqueles afetos às artes, à memória coletiva e ao repasse de 

saberes,  que  asseguram  a  seus  titulares  o  conhecimento  e  uso  do  passado, 

interferência  ativa no presente  e possibilidade  de previsão e decisão de opções 

referentes ao futuro, visando sempre a dignidade da pessoa humana. 
 

Ao se debruçar sobre tais ensinamentos, chega-se a um denominador comum quanto à 

cultura  popular,  sendo  esta  a  cultura  do  povo,  que  é  o  resultado  da  interação  entre os 

indivíduos  de  uma   localidade,   o   que  representa  a  adaptação   de  diversas  áreas  de 

conhecimento, como a crença, as artes, a moral, as leis, a linguagem, os hábitos, as tradições, 

os costumes e as ideias que são expressados pelas festividades, os mitos, as lendas, as crenças, 

as danças e as diversas outras manifestações. E, por essa razão, os defensores da vaquejada 

ressaltam que ela é um elemento intrínseco da cultura Cearense. O que compactua com o 

pensamento de Câmara Cascudo (1976, p. 17) quando afirma que: “a vaquejada é a data mais 

festiva  e  mais  tradicional  do  ciclo  do  gado  nordestino,  uma  exibição  de  força  ágil, 

provocadora de aplausos e criadora de fama”. 
 

Ao final dessa explanação, vê-se que os defensores da vaquejada como atividade 

desportiva/cultural mencionam que esta é uma manifestação nordestina que difunde a cultural 

regional, amparada pelo art. 215, § 1º, CF/88. Pois, acreditam que a mesma não pode ser vista 

como um objeto de museu, mas como forma de manifestação que deve se acondicionar aos 

avanços sociais, econômicos e culturais. E é justamente neste quesito evolutivo que a 

vaquejada acaba por cair no descrédito lastimável de ferir os direitos fundamentais e 

ambientais, tornando-se uma prática arcaica, haja vista, que continua com a prática abusiva de 

tortura e maus tratos para com os animais.
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3    LIMITES  À  LUZ  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  DE  1988:  AS 

QUESTÕES DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E AMBIENTAIS 
 

Há uma polêmica constitucional envolvendo  a prática da vaquejada. Aqueles que a 

consideram como  uma prática desportiva e  cultural, conforme supracitado  utilizam como 

fundamento o artigo. 215, § 1º, enquanto a corrente contrária encontra amparo no artigo 225, 
§ 1º, VII, ambos da CF/88

5
. 

 

Diante das correntes antagônicas, se faz necessário esclarecer se a prática da vaquejada 

é uma manifestação cultural que encontra fundamento de validade na CF/88 ou se é uma 

prática que submete os animais à crueldade e aos maus tratos sendo, portanto, vedada pelo 

texto constitucional. 
 

No Estado do Ceará, a Lei estadual n.º 15.299 de 08 de janeiro de 2013, regulamenta a 

vaquejada  como  prática  desportiva  e  cultural,  estabelecendo  as  regras  para  realização  e 

fixando os critérios para a competição, obrigando os organizadores a adotarem medidas de 

segurança para os vaqueiros, o público e os animais. 
 

Inicialmente cumpre destacar que a legislação infraconstitucional encontra-se eivada do 
vício da inconstitucionalidade originária formal, tendo em vista que a Carta Cidadã estabelece 

em seu artigo 24, IX
6
, a competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal para 

legislar sobre a cultura e o desporto. 
 

É de sabença comezinha que na repartição da competência concorrente, os entes 

federados compartilham a matéria, contudo, não agem ao mesmo tempo, pois devem observar 

a princípio as disposições da União, que é responsável pela edição das normas gerais. 
 

O artigo 24, § 1º ao 4º da CF/88 
7
, dispõe sobre a competência estadual concorrente não 

cumulativa ou suplementar (art. 24, § 2º) e competência estadual concorrente cumulativa (art. 
24, §3º). Na primeira hipótese, existente a lei federal de normas gerais (art . 24, § 1º), poderão 
os Estados-membros e o Distrito Federal, no uso da competência suplementar, preencher os 
vazios da lei federal de normas gerais, a fim de afeiçoá-la às peculiaridades locais; na segunda 
hipótese, poderão os Estados e o Distrito Federal, inexistente a lei federal de normas gerais, 

 
5  

Art. 215. 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. 

§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros 

grupos participantes do processo civilizatório nacional. 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
[...] 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função 
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 
6 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 
[...] 
IX - educação, cultura, ensino e desporto; 
[...] 
7 

§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 
§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos 

Estados. 

§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para 

atender a suas peculiaridades. 

§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for 

contrário.
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exercer a competência legislativa plena para atender a suas peculiaridades (art. 24, § 3º). 

Sobrevindo a lei federal de normas gerais, suspende esta a eficácia da lei estadual, no que lhe 

for contrário  (art.24, § 4º). No caso em comento, inexiste legislação  federal regulando  a 

matéria,  portanto,  a  Lei do  Estado  do  Ceará  que  regulamenta  a vaquejada,  foi além da 

competência estadual concorrente cumulativa, pelo que afrontou a CF/88, artigo 225, § 1º, 

VII, restando configurado o vício formal. 
 

Não bastasse o vício formal, consoante relatado, a vaquejada consiste em uma 

competição em que os vaqueiros buscam o domínio do animal, anteriormente associada a 

atividades necessárias a produção agrícola, hodiernamente explorada como esporte e vendida 

como espetáculo, movimentando, “cerca de 14 milhões por ano” (SAVANACHI, online). Em 

virtude da profissionalização dessa atividade, algumas práticas como enclausurar animais e 

açoitá-los, passaram a ser constantes. 
 

Estudos da União Internacional Protetora dos Animais (UIPA – fundada em 1895), e 

pareceres de médicos veterinários dão conta da violência e dor sofridos pelos animais numa 

vaquejada. Contudo, não são divulgados para o público os métodos cruéis utilizados para 

ocasionar a corrida dos bois. São perceptíveis os maus tratos que os animais sofrem nas 

vaquejadas, pois submetidos a confinamento prévio por longo período, introdução de pimenta 

e mostarda via anal, além serem açoitados. O fim dessas práticas ainda mostra resistência pelo 

montante de dinheiro envolvido. 
 

Tais  práticas  acarretam  danos  incomensuráveis  e  constituem  crueldade  contra  os 

animais, o que é vedado pela Carta da República que se fundamenta em alguns princípios 

basilares, os quais percorrem todo o texto e conferem sentido e unidade ao complexo de 

normas ali presentes. 
 

O projeto de sociedade brasileira, conforme delineado pela Assembleia Constituinte de 
1988, inseriu-se na tradição do Estado Democrático de Direito (SARMENTO, 2013, p. 155), 
aderindo à visão que privilegia a participação dos cidadãos nas instâncias decisórias e retira 

desse procedimento sua legitimidade (OLIVEIRA, 2000, p. 79). Os direitos fundamentais são 

funcionalmente relevantes para esse modelo. 
 

Atualmente,  a doutrina não  é uníssona acerca  da terminologia para cognominar  as 

etapas de evolução dos direitos fundamentais. Alguns autores preferem denominar famílias, 

dimensões, no entanto o presente trabalho adota a nomenclatura de gerações, pois seu uso 

demarca muito bem os períodos de evolução das liberdades públicas, indicando o caráter 

cumulativo da evolução desses direitos no tempo e demonstrando a ideia de conexão de uma 

geração   à   outra,   ou   seja,   situando   todos   os  direitos   num  contexto   de   unidade   e 

indivisibilidade, pois cada direito de cada geração interage com os das outras (BULOS, 2011, 

p. 518). 
 

Para além dos direitos fundamentais que garantem a consolidação do sujeito de direito 

(dimensão  negativa)  e  dos  que  combatem  as  desigualdades  sociais  (dimensão  positiva), 

existem aqueles que protegem e tutelam aquilo que pertence a todos, aquilo que é comum. 

Trata-se dos chamados direitos fundamentais de terceira geração “denominados direitos de 

fraternidade ou de solidariedade” (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2013, p. 511). É 

nesse contexto que se insere o direito ao meio ambiente. 
 

Sobre o tema, Paulo Bonavides ensina que, os direitos de terceira geração se assentam 

sobre a fraternidade. Entende o doutrinador que, o direito ao desenvolvimento, o direito à paz, 

o  direito  ao  meio  ambiente,  o  direito  de  propriedade  sobre  o  patrimônio  comum  da 

humanidade e o direito de comunicação, relacionam-se a fraternidade, ou seja, são direitos de 

terceira geração (2006, p. 569).
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No mesmo sentido, entende Uadi Lâmmego Bulos (2011, p. 318) ao dispor que “a 

terceira geração, por alguns chamada de novíssima dimensão, engloba os chamados direitos 

de solidariedade ou fraternidade”. 
 

Importante destacar que esses direitos peculiarizam-se pela titularidade difusa ou 

coletiva, pois são concebidos para a proteção não do homem isoladamente, mas da 

coletividade, de grupos (MENDES; COELHO; BRANCO, 2009, p. 310). 
 

O direito à integridade do meio ambiente constitui prerrogativa jurídica de titularidade 

coletiva,  refletindo,  dentro  do  processo  de afirmação  dos  direitos  humanos,  a  expressão 

significativa de um poder deferido, não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas, 

num sentido verdadeiramente mais abrangente, atribuído à própria coletividade social. 
 

Percebe-se que vaquejada, em virtude da forma como são tratados os animais, configura 

conduta atentatória ao meio ambiente na qualidade de direito fundamental de terceira geração, 

em virtude da vedação constitucional a submissão de animais a atos de crueldade. A natureza 

perversa dessa atividade, não permite sua classificação como manifestação de caráter 

meramente cultural e desportiva. 
 

O texto da Lei Fundamental vedou, em cláusula genérica, qualquer forma de submissão 

de animais a atos de crueldade. Essa especial tutela, que tem por fundamento legitimador a 

autoridade da Constituição da República, é motivada pela necessidade de impedir a ocorrência 

de situações de risco que ameacem ou que façam periclitar todas as formas de vida, não só a 

do gênero humano, mas, também, a própria vida animal, cuja integridade restaria 

comprometida. 
 

Vê-se, daí, que o constituinte objetivou, com a proteção da fauna e com a vedação, 

dentre outras, de práticas que submetam os animais a crueldade, assegurar a efetividade do 

direito  fundamental à preservação  da integridade do  meio  ambiente, que traduz conceito 

amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio ambiente cultura l, de meio 

ambiente artificial (espaço  urbano)  e de  meio  ambiente  laboral,  consoante entendimento 

majoritário na doutrina. 
 

O Texto  constitucional determina o  dever  de preservar  a  fauna,  entretanto,  não  há 

delimitação do seu conceito. Dessa forma, conclui-se que tal garantia foi prescrita de forma 

ampla, pois ao vedar práticas de crueldade com animais, resta claro que todos os animais em 

nível constitucional, foram igualmente tutelados, independente da espécie a que pertençam ou 

do  habitat  em que  vivam.  Em outras  palavras,  todos os espécimes  integrantes  da fauna 

brasileira, “nativos ou não, independente de qualquer classificação, espécie ou categoria, de 

sua ferocidade, nocividade ou mansidão, constituem bens ambientais integrantes dos recursos 

ambientais juridicamente protegidos” (CUSTÓDIO, 1998, p.60). 
 

Evidencia-se a importância da fauna para a manutenção do equilíbrio ecológico. Trata- 

se de uma condição inafastável de subsistência e preservação do meio ambiente em que vivem 

os próprios seres humanos, ou seja, é imprescindível à sobrevivência das espécies, inclusive 

do homem. 
 

A prática de comportamentos lesivos à fauna, no caso, submetendo os animais a atos 

de crueldade causa impacto negativo que compromete a segurança do patrimônio ambiental 

dos seres humanos. 
 

Destaca-se que a vaquejada é uma prática inerentemente cruel, isto é, a ocorrência de 

crueldade   com   animais   é   indissociável   de   sua   prática,   consequentemente,   torna-se 

incompatível com a CF, tendo em vista que os animais utilizados são submetidos a maus 

tratos, assim, configurando uma verdadeira infração ao ordenamento constitucional.
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Cumpre esclarecer que a crueldade está relacionada à ideia de submeter o animal a um 

mal desnecessário. Uma das concepções sobre a crueldade mostra-a como a insensibilidade 

que enseja ter indiferença ou até prazer com o sofrimento alheio. A Constituição Federal, ao 

impedir que os animais sejam alvo de atos cruéis, supõe que esses animais tenham sua vida 

respeitada. O texto constitucional não disse expressamente que os animais têm direito à vida, 

mas por uma questão lógica, interpreta-se que os animais ao serem protegidos da crueldade 

devem estar vivos. 
 

A legislação estadual ao dispor que a vaquejada caracteriza manifestação de índole 

desportiva e cultural, fundada nos costumes e em práticas populares materializa uma tentativa 

de fraudar a aplicação da regra constitucional de proteção da fauna, que objetiva, entre outros, 

impedir a prática criminosa de atos de crueldade contra animais. 
 

Os bois e cavalos utilizados na atividade são seres vivos. Da tortura desses animais 

para a tortura de um ser humano é um passo, então não se pode deixar de coibir esse tipo de 

prática, pois, repita-se, a Constituição Federal protege todos os animais sem discriminação de 

espécie ou de categoria. 
 

Destarte, a questão não está apenas proibida pelo artigo 225, ela ofende também a 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88), pois implica em um estímulo às condutas 

mais primitivas e irracionais do ser humano. Assim sendo, a vedação a prática da vaquejada 

encontra amparo nas proibições de todas as práticas que promovem, estimulam e incentivam a 

diminuição do ser humano. 
 

Nem se diga que a vaquejada qualificar-se-ia como atividade desportiva ou prática 

cultural, numa tentativa de fraudar a aplicação da regra constitucional de proteção da fauna, 

vocacionada, dentre os nobres objetivos, a impedir a prática criminosa de atos de crueldade 

contra animais. Na realidade, as vaquejadas constituem verdadeira forma de tratar com 

crueldade esses animais, e a lei estadual impugnada, ao autorizar e disciplinar a realização 

dessa prática, autoriza e disciplina a submissão desses espécimes a tratamento cruel, o que a 

Constituição Federal não permite. 
 

Evidente, desse modo, a íntima conexão que há entre o dever ético-jurídico de preservar 

a fauna (e de não incidir em práticas de crueldade contra animais), de um lado, e a própria 

subsistência do gênero humano em um meio ambiente ecologicamente equilibrado , de outro. 
 

Indispensável  trazer  à  baila  que  a  crueldade  com  animais  visando  o  divertimento 

humano é repudiada pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo em período anterior à vigência 

da atual Constituição, pois a Corte, em decisões proferidas há quase 60  (sessenta) anos, 

enfatizava que as práticas como brigas de galos, por configurarem atos de crueldade contra 

animais, deveriam sofrer repressão do Estado. Ou seja, antes da promulgação da CF/88, já se 

reconhecia que a briga de galo não era um simples esporte, haja vista maltratar os animais em 

treinamentos e lutas que inúmeras vezes culminavam em morte. 
 

Com o  fito  de  auxiliar  a  solução  da  questão  em  análise,  destacam-se  os  julgados 

pertinentes a “farra do boi” em Santa Catarina (RE 153531) e das brigas de galos no Rio de 

Janeiro (ADI 1856). Os dispositivos legais questionados nesses julgamentos de grande 

repercussão possibilitavam a prática de competição que submetia os animais à crueldade em 

flagrante violação ao mandamento constitucional proibitivo de práticas cruéis envolvendo 

animais. O posicionamento da Corte se consubstancia no dever jurídico de o Poder Público e 

a coletividade defender e preservar o meio ambiente, bem como nas vedações legais das 

práticas que submetem os animais a crueldade. De sorte que, foi estabelecido que o conflito 

de normas constitucionais se resolve em favor do meio ambiente quando as práticas e os 

esportes  submetem  animais  a  situações  degradantes.  Percebe-se  que  a  jurisprudência  do
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Supremo mostra-se altamente positiva ao repudiar leis emanadas de estados-membros que, na 

verdade, culminam por viabilizar práticas cruéis contra animais em claro  desafio  ao  que 

estabelece e proíbe a Constituição da República. Veja-se: 
 

EMENTA: COSTUME - MANIFESTAÇÃO CULTURAL - ESTÍMULO - 

RAZOABILIDADE - PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA - ANIMAIS - 

CRUELDADE. A obrigação de o Estado garantir  a  todos o pleno exercício de 

direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não 

prescinde da observância da norma do inciso VII do artigo 225 da Constituição 

Federal, no que veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. 

Procedimento discrepante da norma constitucional denominado "farra do boi".(RE 

153531, Relator(a):  Min. FRANCISCO REZEK, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. 

MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, julgado em 03/06/1997, DJ 13-03-1998 PP- 

00013 EMENT VOL-01902-02 PP-00388) 
 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - BRIGA DE 

GALOS (LEI FLUMINENSE Nº 2.895/98) - LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE, 

PERTINENTE  A  EXPOSIÇÕES  E  A  COMPETIÇÕES  ENTRE  AVES  DAS 

RAÇAS COMBATENTES, FAVORECE ESSA PRÁTICA CRIMINOSA - 

DIPLOMA LEGISLATIVO QUE ESTIMULA O COMETIMENTO DE ATOS DE 

CRUELDADE CONTRA GALOS DE BRIGA - CRIME AMBIENTAL (LEI Nº 
9.605/98, ART. 32) - MEIO AMBIENTE - DIREITO À PRESERVAÇÃO DE SUA 
INTEGRIDADE (CF, ART. 225) - PRERROGATIVA QUALIFICADA POR SEU 

CARÁTER DE METAINDIVIDUALIDADE - DIREITO DE TERCEIRA 

GERAÇÃO (OU DE NOVÍSSIMA DIMENSÃO) QUE CONSAGRA O 

POSTULADO DA SOLIDARIEDADE  -  PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA 

FAUNA (CF, ART. 225, § 1º, VII) - DESCARACTERIZAÇÃO DA BRIGA DE 

GALO COMO MANIFESTAÇÃO CULTURAL - RECONHECIMENTO DA 

INCONSTITUIONALIDADE DA LEI ESTADUAL IMPUGNADA - AÇÃO 

DIRETA PROCEDENTE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE AUTORIZA A 

REALIZAÇÃO  DE  EXPOSIÇÕES  E  COMPETIÇÕES  ENTRE  AVES  DAS 

RAÇAS COMBATENTES - NORMA QUE INSTITUCIONALIZA A PRÁTICA 

DE  CRUELDADE  CONTRA A FAUNA  -  INCONSTITUCIONALIDADE.  - A 

promoção de briga de galos, além de caracterizar prática criminosa tipificada na 

legislação ambiental, configura conduta atentatória à Constituição da República, que 

veda  a  submissão  de  animais  a  atos  de  crueldade,  cuja  natureza  perversa,  à 

semelhança da “farra do boi” (RE 153.531/SC), não permite sejam eles qualificados 

como inocente manifestação cultural, de caráter meramente folclórico. Precedentes. 

- A proteção jurídico-constitucional dispensada à fauna abrange tanto os animais 

silvestres quanto os domésticos ou domesticados, nesta classe incluídos os galos 

utilizados em rinhas, pois o texto da Lei Fundamental vedou, em cláusula genérica, 

qualquer forma de submissão de animais a atos de crueldade. - Essa especial tutela, 

que tem por fundamento legitimador a autoridade da Constituição da República, é 

motivada  pela  necessidade  de  impedir  a  ocorrência  de  situações  de  risco  que 

ameacem  ou que façam periclitar todas as formas de vida, não só a do gênero 

humano,   mas,   também,   a   própria   vida   animal,   cuja   integridade   restaria 

comprometida, não fora a vedação constitucional, por práticas aviltantes, perversas e 

violentas contra os seres irracionais, como os galos de briga (“gallus-gallus”). 

Magistério da doutrina. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. - Não 

se revela inepta a petição inicial, que, ao impugnar a validade constitucional de lei 

estadual, (a) indica, de forma adequada, a norma de parâmetro, cuja autoridade teria 

sido desrespeitada, (b) estabelece, de maneira clara, a relação de antagonismo entre 

essa  legislação  de  menor  positividade  jurídica  e  o  texto  da  Constituição  da 

República, (c) fundamenta, de modo inteligível, as razões consubstanciadoras da 

pretensão de inconstitucionalidade deduzida pelo autor e (d) postula, com 

objetividade, o reconhecimento da procedência do pedido, com a conseqüente 

declaração de ilegitimidade constitucional da lei questionada em sede de controle 

normativo abstrato, delimitando, assim, o âmbito material do julgamento a ser 

proferido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.(ADI 1856, Relator(a):  Min. 

CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 26/05/2011, DJe-198 DIVULG
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13-10-2011  PUBLIC  14-10-2011  EMENT VOL-02607-02  PP-00275  RTJ  VOL- 

00220- PP-00018 RT v. 101, n. 915, 2012, p. 379-413) 
 

Vislumbra-se que prevaleceu o entendimento de que se deve afastar toda e qualquer 

prática que trate inadequadamente os animais, ainda que sob o pretexto dela ocorrer dentro de 

um contexto cultural ou esportivo. 
 

Sobre a crueldade com animais, especificamente no julgamento que versou sobre as 

brigas  de  galo,  o  ministro  aposentado Ayres  Britto  (online)  afirmou,  na  ocasião,  que  a 

Constituição  repele  tal prática  ao  aduzir:  “Esse  tipo  de  crueldade  caracteriza  verdadeira 

tortura. Essa crueldade caracterizadora de tortura se manifesta no uso do derramamento de 

sangue e da mutilação física como um meio, porque o fim é a morte”. 
 

Nas palavras de Humberto Cunha (online), essa posição protecionista dos animais: 

“segue-se uma tendência civilizatória mundial significativa parte da Espanha; por exemplo, já 

não mais admite a tourada, algo tão forte naquela tradição que servia de ícone ao país”. 
 

No mesmo sentido, cita-se a ADI 2514, ocasião em que restou consignado que “a 

sujeição da vida animal a experiências de crueldade não é compatível com a Constituição do 

Brasil”. Veja-se: 
 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 11.366/00 

DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ATO NORMATIVO QUE AUTORIZA E 

REGULAMENTA A CRIAÇÃO E A EXPOSIÇÃO DE AVES DE  RAÇA E A 

REALIZAÇÃO   DE   "BRIGAS   DE   GALO".  A  sujeição   da   vida   animal   a 

experiências  de  crueldade  não  é  compatível  com  a  Constituição  do  Brasil. 

Precedentes da Corte. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado 

procedente. (ADI 2514, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 

29/06/2005, DJ 09-12-2005 PP-00004 EMENT VOL-02217-01 PP-00163 LEXSTF 
v. 27, n. 324, 2005, 42-47) 

 

Resta claro que nas situações específicas em que houve embate entre as manifestações 

culturais e o meio ambiente, a Corte resolveu o conflito de normas utilizando a ponderação 

como fio condutor da análise. 
 

O exercício de ponderação liga-se ao princípio da proporcionalidade, que exige que o 

sacrifício de um direito seja útil para a solução do problema, que não haja outro meio menos 

danoso para atingir o resultado desejado e que seja proporcional em sentido estrito, isto é, que 

o ônus imposto ao sacrificado não sobreleve o benefício que se pretende obter com a solução 

(MENDES; COELHO; BRANCO, 2009). 
 

O princípio da ponderação é sensível a ideia de que, no sistema constitucional, embora 

todas as normas tenham o mesmo status hierárquico, os princípios constitucionais podem ter 

“pesos abstratos” diversos. Mas esse peso abstrato é apenas um dos fatores a ser ponderado. 

Há de se levar em conta, igualmente, o grau de interferência sobre o direito preterido que a 

escolha  do  outro  pode  ocasionar.   Portanto,  a  solução  para  a  colisão  entre  direitos 

fundamentais ou entre direitos fundamentais e bens constitucionalmente garantidos dar-se-á à 

luz do princípio da proporcionalidade, considerando-se as particularidades do caso concreto 

levado ao tribunal. 
 

Assim como nos julgados mencionados, no caso da vaquejada, a norma questionada 

está em situação de conflito ostensivo com a Constituição Federal, que veda a prática de 

crueldade contra animais, pois o constituinte originário, ao estabelecer a proteção da fauna e 

vedar, dentre outras, as práticas que submetam os animais à crueldade, teve como objetivo 

assegurar  a  efetividade  do  direito  fundamental  à  preservação  da  integridade  do  meio 

ambiente, que traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, 

cultural, artificial (espaço urbano) e laboral.  Em outras palavras, no caso em tela, de maneira
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análoga, a comprovada crueldade ao animal não encontra amparo constitucional, ainda que 

dentro de um contexto cultural específico. 
 

A jurisprudência do STF é clara: o conflito de normas constitucionais se resolve em 

favor da preservação do meio ambiente quando as práticas e os esportes condenam animais a 

situações degradantes, como na situação em apreço. 
 

Em meio a tanta polêmica, no corrente ano, foi proposta no STF, uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI  4983)  pela Procuradoria Geral da República (PGR)  a fim  de 

contestar a integralidade da Lei estadual que regulamenta a prática de vaquejada no Estado do 

Ceará (Lei n.º 15.299/2013) e obter a suspensão de sua eficácia. Tal ação encontra-se sob a 

relatoria do ministro Marco Aurélio. 
 

No  bojo  da referida  ação  de  controle concentrado  de constitucionalidade,  a PGR 

salientou  as  situações outrora  decididas  no  âmbito  do  STF, onde  houve  embate  ente as 

manifestações culturais e o meio ambiente, bem como o posicionamento da Corte no sentido 

de  primar  pela  preservação  do  meio  ambiente. A questão  ainda  encontra-se  aguardando 

apreciação. 
 

Diante do exposto, vislumbra-se que as vaquejadas são práticas ilegais e 

inconstitucionais, nas quais os animais em um completo desrespeito, são submetidos a abusos, 

crueldade, e maus tratos, realizados sob o falso véu de manifestações das culturas populares, 

devendo ser coibidas com rigor tanto pelo Poder Público quando pela coletividade, conforme 

preceitua o art. 225, § 1º, VII da CF/88. Assim sendo, a prática da vaquejada não pode ser 

tolerada, ainda que autorizada por lei, pois se trata de uma atividade atentatória aos direitos 

fundamentais de terceira geração. No entanto, a matéria ainda será apreciada pelo STF que na 

qualidade de guardião da Constituição, dará a última palavra. 
 

 
 
 
 

4      CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

De todo esse contexto, observa-se que as diversas nuances do passado não podem ser 

constatadas como patrimônio cultural, sem que sejam revistos os impactos que provocam 

perante à Constituição, haja vista que esta funciona como um elemento de promoção de uma 

sociedade solidária, livre e igualitária, em que nesta exista o respeito à dignidade não só 

humana como da natureza e dos demais seres. 
 

Nesse sentido, é importante mencionar, que a grande questão envolvida nestes termos, 

não seria a quebra com o passado, e, sim de estabelecimento de um controle para que não 

hajam acontecimentos como, o retorno de atrocidades que causam algum mal ao bem estar da 

sociedade atual, como ocorreria por exemplo, com retorno da escravidão. 
 

Assim, a Lei da Vaquejada, que aqui é representada diretamente pela Lei nº 15.299 de 

2013,  que apresenta  a atividade  como  prática  desportiva  e  cultural do  Estado  do  Ceará 

inicialmente pode ser vista como  um elemento formalmente inconstitucional, conforme a 

previsão do art. 24, IX da CF/88. 
 

O que se percebe ao analisar a Lei da Vaquejada e demais outros acontecimentos 

culturais que ocorreram ao longo dos tempos é que o legislador cearense em outros momentos 

da história cultural do nosso povo já demonstrou uma perfeita evolução dos direitos humanos 

quando se toma por base a questão da escravidão, já que o movimento escravagista gerou 

lucros, mas contrariamente também propiciou o aprisionamento dos valores culturais do nosso 

povo. Observe, portanto, que fomos capazes de ter sensibilidade em relação  à dignidade
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humana dos negros, mas que somente isso, não é necessário para a evolução do bem comum, 

haja vista que esta sensibilidade deve ser estendida a todos os outros seres que habitam o 

nosso planeta, sejam eles provenientes da fauna ou da flora. 
 

A vaquejada aparece mais como uma manifestação dotada de interesses econômicos, 

que velam esse elemento com a desculpa da prática esportiva ser dotada de aspectos culturais, 

mas essa contradição representada pela pseudo proteção do patrimônio cultural, é inexistente 

e fere profundamente os aspectos de direitos fundamentais e ambientais perfeitamente 

resguardados pelos animais envolvidos, em virtude de que os riscos nos quais os animais são 

submetidos, além do tratamento cruel não podem ser permitidos. 
 

E se por uma parcela pequena de possibilidades a vaquejada for considerada cultura, 

isso não tiraria a possibilidade de seu fim, já que é sabido que a escravidão já foi cultura, e por 

seu grande teor de crueldade já foi extinta. 
 

Basta se assistir a uma vaquejada para se que se perceba que a atividade “desportiva” é 

dotada de ações de violência e escravidão contra os animais, mas que uma camada cultural 

embasada na dependência econômica de exploração do animal por meio de uma pecuária 

violenta, explícita e injustificável. E apesar de se portar com tais atitudes ainda é mínima a 

mobilização em prol da defesa dos animais e contra a vaquejada não somente no Estado do 

Ceará como em todo o Nordeste do país. O que acaba por revelar também um cunho político 

que  a  atividade  comporta  na  região,  haja  vista  que  as  mesmas  são  constantemente 

apadrinhadas em quase todos os municípios do interior. 
 

E por fim, com este escrito busca-se mostrar que a vaquejada é uma prática ilegal e 

inconstitucional, sob a qual os animais são submetidos ao bojo da violência, dos maus tratos e 

da hostilidade, sob a falsa percepção de disseminação cultural; o que deve ser proibido tanto 

pelo Poder Público, como pela coletividade. 
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Resumo 

 
O modelo federalista surgiu em um contexto de transformações sociais, onde o Estado 

deveria estar mais próximo da população e exercer uma administração voltada para os 

interesses locais. Nesse contexto surge, também, a discussão sobre a promoção de direito s 

fundamentais e a necessidade de garanti-los para a manutenção da coesão social. A ideia 

central do trabalho é evidenciar a interdependência entre Federalismo, Estado Democrático de 

Direito e Direitos Fundamentais, pontuando sobre a inserção dos Direitos Culturais dentro 

desta seara à partir de estudos dogmáticos e de documentos. 

 
Palavras-chave: Democracia; Direito; Direitos Fundamentais;Estado; Federalismo. 

 
Abstract 

 
The federalist model arose in a context of social change, where the state should be 

closer to the population and perform an administration focused on local interests. In this 

context arises, also, the discussion on the promotion of fundamental rights and t he need to 

guarantee them for the maintenance of social cohesion. The central idea of the work is to 

show the interdependence of Federalism, Democratic State of Law and Fundamental Rights, 

scoring on the insertion of Cultural Rights within this harvest from the dogmatic studies and 

documents. 

 
Keywords: Democracy;Federalism; Fundamental Rights; State. 

 
Introdução 

 
A sociedade e seus meios de organização compõem matéria que enche os olhos dos 

estudiosos das Ciências Sociais. E daqueles que se aproximam da matéria no âmbito jurídico, 

indubitavelmente, se apaixonam pelo Direito Constitucional. Dentro desse vasto campo de 

estudo, dogmática e atuação, os Direitos Humanos são inseridos, sendo a máxima expressão 

daquilo que vem a ser chamado de “justiça social”, tantas vezes mencionada no texto 

constitucional nacional. 

 
Esse artigo, pois, é reflexo desses estudos. Mais precisamente sobre os Direitos 

Fundamentais dentro da estrutura do Estado brasileiro e como eles podem ser efetivamente 

garantidos dentro dessa ordem. 
 
 
 

1  
Graduando em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atuando como pesquisador 

comênfase em Direito Constitucional e Direitos Humanos. E-mail: manoelfveloso@gmail.com.
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Destarte,  o  presente  artigo  também  faz  considerações  sobre  os  Direitos  Culturais, 

sempre revisitados e nunca findados, principalmente no que concerne ás políticas públicas 

voltadas exclusivamente para a perpetuação e proteção das expressões culturais. Esta seara, 

sem dúvidas, é muito cara para o Brasil, um país plural e de vasta riqueza. 

 
O artigo se estrutura em uma breve análise da estrutura estatal, perpassando o 

Federalismo, o Estado Democrático de Direito e os Direitos Fundamentais, encerrando com a 

análise de como tripé é indissociável. 

 
O Federalismo à Brasileira 

 
O Brasil consagrou o modelo federativo de Estado a partir da proclamação da República 

(com a derrocada do Império),consolidando-o com a Constituição de 1891. 

 
Anteriormente  à  adoção  do  modelo  federativo,  o  Brasil  era  um  Estado  Unitário, 

próximo ao absolutismo europeu. O Poder Moderador era o realmente efetivo na realidade 

nacional, o que conferia ao Imperador competência para legislar, executar e interferir na 

esfera jurídica. Em decorrência disso, as Províncias eras destituídas de poderes, sendo apenas 

subserviente aos comandos da Família Real. 

 
Com o estabelecimento do modelo federativo, o poder central foi destituído de poderes 

em detrimento das Províncias. Ou seja, houve um movimento centrífugo de estabelecimento 

de competências. Nesse quesito podemos fazer um contraponto com o modelo americano: ao 

mesmo passo em que o federalismo brasileiro se deu por movimento centrífugo, o americano 

se deu por movimento centrípeto (os Estados-membros abriram mão de seus poderes em 

favor, inicialmente, de uma confederação). Ou seja, o movimento de um foi o contrário do 

outro. Enquanto que no Brasil o poder central foi “enfraquecido”, nos Estados Unidos da 

América o poder central foi constituído e fortalecido. 

 
Aos moldes das Constituições e dos momentos históricos, o federalismo brasileiro foi se 

concretizando. Em suma, sua evolução é marcada pelo constante movimento de centralização- 

descentralização, ora sob o comando de regimes autoritários, ora sob influência de doutrinas 

políticas ou ideológicas, tendo de um lado a busca por uma autonomia que dê aos entes 

federados – União, Estado-membro e Município  - condições adequadas para prover suas 

necessidades sociais e, de outro, a constante e intensa desigualdade regional e a necessidade 

de   colaboração   entre   os   entes   federados   no   sentido   de   implantação   de   objetivos 

constitucionais, sobretudo no campo econômico e social, do que resulta a prevalência de 

ações coordenadas e planejadas de forma centralizada. 

 
Com a Constituição de 1988, cristalizou-se no Brasil o federalismo de cooperação. Este 

surge a partir da crise do estado liberal clássico, onde a união foi adquirindo e repassando 

competências. Hoje o país conta com um modelo de repartição simultaneamente 

horizontalizado e verticalizado, ou seja, há, respectivamente, tanto competências exclusivas 

(horizontais) próprias a cada um dos entes federados quanto competências concorrentes 

(verticais), próprias a alguns entes federativos concomitantemente.  Fazendo  análise dessa 

característica,  percebe-se uma  hipertrofia das competências da União  em detrimento  dos 

outros entes federados, como é o caso dos Estados – espremidos pela larga competência da 

União e pela atuação dos Municípios. Analisando um pouco mais a fundo a questão: à União, 

favorecida pelo exclusivismo constitucional de matérias, subjuga os demais entes, em um 

forte  contraponto  ao  federalismo  de  cooperação  pregado  pela  própria  Carta  Magna.  Ao
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mesmo passo, o poder constituinte derivado dos Estados-membros fica cerceado pelas podas 

da União, sendo muitas vezes questionado pelo controle de constitucionalidade sobre a 

validade de suas normas, como o fatídico caso do Rio de Janeiro, em que uma Lei Estadual 

interferiu na tributação sobre os cemitérios municipais. E, por fim, os Municípios, com sua 

competência  legislativa,  concorrem com os  demais  entes  para  demarcar  aquilo  que  lhes 

compete. Deste jogo de interesses se concretiza o Estado brasileiro. 

 
O Estado Brasileiro – uma perspectiva constitucional 

 
A denominação atual do Estado brasileiro é “República Federativa do Brasil”. Desse 

título entende-se que o país adota a forma federativa de organização estatal e republicana 
como organização de governo. 

 
Em âmbito constitucional, logo em seu art. 1º são versados os fundamentos do estado, 

quais sejam: i) a soberania (supremacia do estado brasileiro na ordem interna e independência 

na ordem externa); ii) cidadania; iii) dignidade da pessoa humana (absoluto respeito aos 

direitos fundamentais de todo ser humano); iv) valores sociais do trabalho e da livre iniciativa 

(consagra o modo de produção capitalista ao mesmo passo que harmoniza a relação capital- 

trabalho); e v) pluralismo político. 

 
A partir  desses  fundamentos foram estabelecidos os quatro  objetivos da República 

Federativa do Brasil. São eles: a) construir uma sociedade livre, justa e solidária; b) garantir o 

desenvolvimento   nacional;  c)   erradicar   a   pobreza   e   a   marginalização   e  reduzir   as 

desigualdades sociais e regionais; e d) promover o bem de todos, sem preconceito de origem, 

raça cor, sexo, idade e quaisquer outras formas de descriminação. 

 
Visto esses pontos, percebe-se a correspondência da estrutura estabelecida com a 

conjuntura nacional. Sem a descentralização política, as múltiplas representatividades e uma 

relação dialógico-colaborativa entre sociedade civil e Estado, não seria possível “construir” o 

Brasil. 

 
É importante ressaltar que, em se tratando do país, tem-se um grande desafio que é criar 

uma realidade nacional, uma vez que há um território de dimensões continentais e, 

conseguintemente, uma grande discrepância interna. E essa discrepância perpassa, 

necessariamente,   por   aspectos   socioeconômicos   e   culturais,   que   se   tornam   quase 

inconciliáveis. O legislador, consciente do desnivelamento entre as regiões, permeia todo o 

texto  constitucional  com  o  objetivo  de  reduzir  as  desigualdades  regionais,  como  nota 

essencial. Como exemplos se destacam: art. 21, IX – “Compete à União: [...] elaborar e 

executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento 

econômico e social”; art. 43: “Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação 

em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução 

das desigualdades regionais”; e outros componentes do texto constitucional, como os arts. 48, 
159, 165, 198, 211, 212 e 214. 

 
Ou seja, a essência do federalismo brasileiro, e, por conseguinte do próprio Estado, 

consiste em unir todas as vontades parciais na determinação de valores de interesse geral, 

preservando,  porém,  os interesses relacionados apenas  a cada um dos entes federados  – 

dirimindo,  pois,  as  discrepâncias  regionais.  Essa  descentralização  e  a  existência  desses 

poderes autônomos trazem consigo a aproximação entre titular do poder com o próprio poder. 

Ou seja, aproximam cidadãos e representantes, o que, de certa forma, assegura aos primeiros
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uma participação mais efetiva; e aos representantes, uma maior legitimidade no exercício de 

sua função. Torna-se evidente, pois, que o princípio federativo só é efetivamente aplicado na 

exata medida em que há também o respeito ao princípio da representação política, e, assim, 

direitos fundamentais serão implementados proporcionalmente ao respeito a esses princípios. 

Seguindo a lógica estabelecida, destaca-se que o instrumento de efetivação dos direitos 

fundamentais é a democracia, que, por sua vez, é mais bem efetivada dentro do modelo 

federalista. Fecha-se, então, um ciclo, onde Federação, Democracia e Direitos Fundamentais 

estão associados e são interdependentes. E, como síntese desse ciclo, resulta o Estado 

Democrático de Direito. 

 
O Estado Democrático de Direito 

 
Deve-se, antes de tudo, buscar uma compreensão da estrutura estatal brasileira dentro de 

um paradigma  democrático  participativo  e  constitucional.  Ou  seja,  é  preciso  enxergar  o 

aparelho estatal dentro do limiar federativo, com todas as características até então discutidas, 

permeadas pelo ideal democrático de representatividade legítima e eleita pelo povo e, além 

disso, sob o  crivo  de uma Constituição  efetiva e presente. Indubitavelmente, todas essas 

características estão presentes na ordem nacional. 

 
Partindo-se desse pressuposto, é possível estabelecer as características basilares de um 

Estado Democrático de Direito. São elencadas, pois, as seguintes características: a regência 

por leis (princípio da legalidade), governo democrático e legítimo e a ampla valorização dos 

direitos fundamentais. 

 
Esse Estado surge, inicialmente, para por limites ao Poder exercido pelo governante. 

Em outras palavras, se caracteriza por submeter a ordem ao próprio direito fundante, 

adequando o governo aos limites legais. É necessário que haja, também, a observância pelos 

governantes dos direitos dos governados e a consciência desses últimos tanto de seus direitos 

quanto de seus deveres perante o Estado e a sociedade. O Estado deve, pois, estar a serviço do 

povo, ao mesmo passo que todos se comprometem com o autodesenvolvimento e realização 

metaindividuais. Isso fica bastante claro quando a Constituição brasileira de 1988 estabelece 

como princípio fundante e regente da República a dignidade humana, criando um paradigma 

dantes jamais visto em textos constitucionais. 

 
Ademais, o federalismo se mostra como instrumento de organização física do Estado 

Democrático de Direito, uma vez que cristaliza em sua estrutura um regime representativo e a 

legitimidade do poder. Decerto, o pacto federativo é crucial para a construção desse Estado. 

 
O ideal democrático levantado por essa estrutura baseia-se, por fim, em três princípios: 

a) supremacia da vontade popular; b) preservação da liberdade; e c) igualdade de direitos. O 

primeiro princípio é possibilitado pelo próprio federalismo, uma vez que o municipalismo em 

detrimento da união federal centralizadora é essencial para a realização da liberdade política, 

da democracia e dos interesses locais, uma vez que assim é possível efetivar em pequenas 

escalas o particular interesse e os direitos fundamentais. Destarte, os do is últimos princípios 

se concretizam na ordem constitucional –ambos estão atrelados a direitos personalíssimos e 

fundamentais.
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Em suma, segundo Filipo Bruno Silva Amorim
2
: 

 
“[...]  o  Estado  democrático  de  direito  é  aquele  regido  e 

submetido por normas jurídicas que reflitam os ideais de justiça e os 

valores  aos  quais  deve  servir  o  Direito,  buscando  conferir  um 

equilíbrio entre a liberdade do cidadão e a autoridade do Estado, sendo 

que a referida autoridade é conferida ao Estado por meio do sufrágio 

universal e do voto direto e secreto para ser exercida em nome e em 

benefício do seu verdadeiro titular, o povo.” 

 
Direitos Fundamentais 

 
Os direitos ditos fundamentais são aqueles que assim o são para o ser humano, os quais 

fazem parte das necessidades básicas de sobrevivência. Sem a garantia de tais direitos, a vida 

em sociedade se tornaria impraticável. 

 
O seu reconhecimento se deu gradualmente ao longo da história, a partir do momento 

em que o Estado deixa de ser detentor de todos os direitos universais, transferindo ao homem 

garantias inerentes à sua personalidade humana. Isto é, a partir das Revoluções Burguesas, 

Americana  e  Francesa,  concomitante  à  doutrina  jusnaturalista  e  à  doutrina  liberalista,  o 

mundo começou a falar nesse rol de direitos. 

 
Seguindo a ordem histórica das conquistas, esses direitos são agrupados em dimensões. 

Ademais, com certa licença poética, essas dimensões também podem ser identificadas com o 

lema da Revolução Francesa – “Liberté, Égalité, Fraternité”. 

 
Sendo assim, a primeira dimensão diz respeito aos direitos civis e políticos – direito à 

vida, propriedade, liberdade de expressão e associação, por exemplo. A partir dessas 

conquistas, o  ser humano  delimitou sua esfera de atuação, independente dos mandos do 

Estado. Ganhou, então, seu espaço próprio, individual e livre. 

 
Já a segunda dimensão discorre sobre direitos sociais, econômicos e culturais, isto é, 

passou-se a cobrar do Estado a garantia de bens mínimos para os indivíduos, sob a ótica do 

princípio da igualdade. Esses direitos são, inclusive, pautados na estruturação do Estado de 

Bem-Estar Social. 

 
Por sua vez, a terceira dimensão de direitos versa sobre o direito coletividades. Trazem, 

pois, consigo a ideia de universalidade do indivíduo. O almejo da paz mundial e a elevação do 

ideal de fraternidade e solidariedade são frutos diretos desses direitos, que buscam a 

consolidação da dignidade humana. 

 
Por fim, já está sob análise uma possível quarta dimensão de direitos fundamentais. 

Seria aquela que versaria sobre o pluralismo, o acesso à informação e à democracia. Essa 

discussão é pautada, principalmente, pelo momento histórico atual, onde é incessante a busca 

por regimes democráticos e pela real “popularização” da política. 
 
 
 

 
2      
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Em suma, sobre esse introito aos direitos fundamentais, que se façam as palavras de 

BOBBIO(1992, p. 5): 

 
“Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são 

direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, 

caracterizados por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos 

poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de 

uma vez por todas.” 

 
Constituição e Direitos Fundamentais 

 
Sob a égide da Constituição Cidadã de 1988, o Brasil inovou em matéria de direitos e 

garantias fundamentais ao apresentar esse rol de direitos anteriormente à própria estrut ura do 

Estado, o que evidencia a relevância e a primazia pela matéria a partir dessa nova carta 

constitucional. 

 
Mister é fazer referência à presença da dignidade da pessoa humana como fundamento 

constitucional do estado democrático de direito. Destarte, o federalismo brasileiro consagrou 

esse fundamento em todo o território nacional, ainda em que em sua caracterização nuclear. 

Isso demonstra a busca pela uniformização das realidades e, em consonância com a igualdade 

(tantas  vezes  presente  no  texto  constitucional),  materializar  essa  dignificação  da  pessoa 

humana nos mais diferentes âmbitos, em favor da justiça social. O respeito aos paradigmas 

constitucionais proporcionados pelo legislador é, pois, o canal primeiro de alcance das 

garantias fundamentais pelo cidadão brasileiro. 

 
A Constituição, ainda que seja esse canal mais próximo da realidade do povo brasileiro, 

não é o único meio de alcance desse rol de direitos. Ainda há os sistemas internacionais e 

regionais de proteção dos direitos fundamentais. Esses sistemas se concentram, 

essencialmente, nos tratados e convenções. 

 
Destaque deve ser dado à Declaração Universal dos Direitos Humanos, que primeiro 

marcou pela universalidade, indivisibilidade e interdependência da matéria em questão. Como 

explana Flávia Piovesan
3
: 

 
“Universalidade porque clama pela extensão universal dos 

direitos humanos,  sob a  crença de que a condição  de pessoa é o 

requisito único para a dignidade e titularidade de direitos. 

Indivisibilidade porque a garantia dos direitos civis e políticos é 

condição  para  a  observância  dos  direitos  sociais,  econômicos  e 

culturais e vice-versa. Quando um deles é violado, os demais também 

são. Os direitos humanos compõem, assim, uma unidade indivisível, 

interdependente e inter-relacionada, capaz de conjugar o catálogo de 

direitos civis e políticos ao catálogo de direitos sociais, econômicos e 

culturais.” 
 

 
 

3
PIOVESAN, Flavia. Direitos Humanos e o princípio da Dignidade Humana. In: PAULA, Alexandre 

Sturion de. (Coord.). Ensaios Constitucionais de Direitos Fundamentais. Campinas: Servanda, 

2006, p. 216.
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Com a assinatura desses documentos internacionais, a matéria deve ser respeitada nos 
respectivos territórios dos signatários. E, para maior efetivada as decisões, os tratados podem 

ser incorporados ao sistema jurídico dos países, como ocorre no Brasil
4
. Assim tem-se a maior 

efetividade  possível  na  tutela  e  promoção  dos  direitos  fundamentais,  porque  há  uma 
complementação de esferas de competência no trato da matéria em questão, o que acaba por 
conferir mais de um meio garantidor para os cidadãos. 

 
O pontapé inicial no processo de incorporação dos tratados internacionais pelo Brasil 

acontece em 1989, com a ratificação da Convenção Contra Tortura e Outros Tratamentos 

Cruéis, Desumanos ou Degradantes
5
. 

 
Desde então se vem tentando ultrapassar a barreira meramente provedora do Estado 

como máquina burocrática a fim de adentrar um meio de legitimação, respeito e efetivação 

dos direitos fundamentais, abandonando o plano meramente formal e aproximando o direito 

positivo do direito vivo. É a materialização do Direito. Exemplo disso é a Emenda 

Constitucional nº45/2004, que trouxe a possibilidade de dar status de emenda constitucional 

aos tratados que passarem pelo processo legislativo previsto para esse rol de normas. Com a 

constitucionalização de tratados e convenções, o Estado se compromete em sua essência, no 

âmago, com a matéria. Os direitos fundamentais, em teoria, devem deixar os discursos e 

passar permear a rotina do país. 

 
Ainda dentro da EC nº45/2004, tal emenda trouxe uma reforma parcial do judiciário 

brasileiro ao incluir o IDC – Incidente de Deslocamento de Competência – para casos de 

crimes  contra  direitos  humanos,  fruto  da  constante  arguição  de  ineficácia  das  justiças 

estaduais em relação à efetiva proteção dos direitos fundamentais. A partir dessa reforma, o 

art. 109, V-A, passou a prever a competência dos Juízes Federais “em causas relativas aos 

direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo”. E tal parágrafo versa: 

 
“§5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o 

Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o 

cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de 

direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante 

o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  em qualquer  fase  do  inquérito  ou 

processo, incidente de deslocamento  de competência para a Justiça 

Federal”. 

 
Diante desses esforços é perceptível o interesse do Estado brasileiro em efetivar, 

promover e defender os direitos fundamentais em prol de seu povo. Qualquer procedimento 

que envolva Estado e sociedade civil deve abarcar as garantias fundamentais e cristalizar o 

interesse metaindividual, com decisões norteadas pela ponderação, igualdade, razoabilidade e 

proporcionalidade. E, indubitavelmente, a atitude dos legisladores foi louvável. 
 
 
 

 
4
A partir de 2004, com a aprovação da Emenda Constitucional nº45, passou a integrar o art. 5º da 

Constituição de 1988 o § 3º, que versa: “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos 
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três 
quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”. 
5 

Anteriormente à EC nº45/2004, a matéria apenas poderia ser incorporada pelo legislador como lei 
ordinária no sistema jurídico brasileiro. Ademais, o Estado poderia apenas se comprometer com o 
que fora ratificado sem mesmo adotar como matéria a ser legislada nacionalmente.
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Deve-se também enfatizar o que já fora legislado e que está presente no ordenamento 

jurídico brasileiro, consoante ás conquistas trazidas com a internalização das dimensões de 

direitos fundamentais. 

 
- Direito à Vida: principal direito individual, que inclui o direito de nascer, permanecer 

vivo, defender a própria vida etc. Esse direito também é tutelado por leis ordinárias, como o 

Código Civil de 2002, que traz em seu art. 2º a proteção dos direitos e personalidade jurídica 

desde o nascimento com vida, além de resguardar, também, os nascituros. 

 
- Direito à Liberdade: em termos jurídicos, é o direito de fazer ou não fazer alguma 

coisa, se não em virtude de lei (CF/88, art. 5º, II). Esse direito se subdivide em direito de 
resposta, liberdade de reunião, de associação, de ação profissional etc. 

 
- Direito de Igualdade: é o que trata o caput do art. 5º da Constituição, ao afirmar que 

“todos são  iguais  perante a  lei,  sem distinção  de qualquer  natureza”.  Em verdade,  essa 

igualdade formal trazida pela lei constitucional está em curso de materialização. Dentre os 

direitos de igualdade destacam-se a igualdade tributária e de tratamento jurídico. 

 
- Direito à Segurança: o Estado deve zelar pelos indivíduos, assegurando a todos o 

direito  à vida,  integridade  física,  liberdade,  etc. A segurança também deve perpassar  as 

relações  jurídicas  –  onde  devem  permanecer  íntegros  o  ato  jurídico  perfeito,  o  direito 

adquirido  e a coisa julgada. O Estado deve garantir também o  direito  à privacidade e a 

inviolabilidade do domicílio e das comunicações pessoais. 

 
- Direito de Propriedade: assegurado no art. 5º, XXII ao XXX, trazendo também a 

atenção à função social da propriedade. Além disso, também são garantidos os bens 

patrimoniais, direitos autorais, de propriedade industrial e de herança. 

 
Indiscutivelmente  a  matéria  está  concentrada  na  Constituição,  no  Título  II  (“Dos 

Direitos e Garantias Fundamentais”), nos cinco capítulos que o compõem. Mas, como foi 

mostrado nos tópicos, eles também estão presentes implícita e explicitamente no corpo dos 

demais componentes do ordenamento jurídico brasileiro.  Como acontece com os Direitos 

Culturais. 

 
Direitos Culturais e Constituição 

 
Em observância  à  matéria  suscitada,  alguns pontos merecem destaque.  A Segunda 

Dimensão de Direitos Humanos, que trouxe à luz da jurisdição internacional os direitos ditos 

de Igualdade. Esses direitos, também conhecidos como direitos coletivos, são advindos do 

movimento sindical e do contexto neoliberal, onde se evocou o fosso entre o texto positivado 

e a realidade vivida pela sociedade. Não havia eficácia alguma os postulados de igualdade, e 

isso era perceptível no trato com os trabalhadores urbanos, com os grupos não representados 

nas Casas legislativas e o descaso com a desigualdade socioeconômica. Assim, a ONU, em 
1948, proclama a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e traz em seus 30 artigos novo 
paradigma para o trato da matéria. E, nesse texto, há a clara menção ao Direito à Cultura: 

 
“Artigo XXII. Toda pessoa, como membro da sociedade, tem 

direito à segurança social e à realização, pelo esforço nacional, pela 

cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de 

cada    Estado,    dos    direitos    econômicos,    sociais    e    culturais
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indispensáveis  à sua dignidade e ao  livre desenvolvimento  da sua 

personalidade.” 

 
Sendo assim, foi unânime o entendimento de que a Cultura e seu exercício são 

indispensáveis à dignificação do homem. Portanto, preservar, perpetuar, permitir, e subsidiar 

o exercício pleno das manifestações culturais são reflexos do respeito máximo ao homem. 

 
No âmbito internacional muitos são os documentos que versam sobre a matéria. Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), Declaração dos Princípios 

da Cooperação Cultural Internacional (1966), Convenção sobre a Proteção do Patrimônio 

Mundial, Cultural e Natural (1972), Recomendação sobre a Participação dos Povos na Vida 

Cultural  (1976),  Protocolo  de  São  Salvador  (1988)  e  Declaração  Universal  sobre  a 

Diversidade Cultural (2001) são alguns exemplos. 

 
Nesta seara, como já foi dito anteriormente, a Constituição brasileira está em harmonia 

com o que foi aclamado pelos artigos da Declaração Universal e por outros documentos. Ao 

estabelecer a dignidade humana como princípio primeiro e último do Estado, reflete-se 

necessariamente no bojo de sustentação da diversidade cultural nacional (e por que não dizer 

no  plural –  nacionais – diante do  evidente pluralismo), que desde a primeira coluna de 

sustentação estatal está amplamente protegida e garantida. 

 
Ademais, a Cultura também está presente no texto constitucional em Seção própria, 

presente no Título VIII da Carta Magna, que versa sobre a Ordem Social. Os artigos 215 e 
216, emendados pelas EC nº 42/2003 e nº48/2005 trazem, por fim, a regência da matéria 
dentro da realidade nacional. Dentro do texto, é de extrema relevância a criação do Plano 

Nacional de Cultura – PNC, legislado pela Lei nº 12.343 de 2010, com vigência de 10 anos, 

objetivando a implementação de políticas públicas de longo prazo voltadas essencialmente 

para a promoção e proteção da diversidade cultural brasileira. O PNC também instituiu 53 

metas, como, por exemplo, a criação  de espaços culturais que integrem esporte e lazer, 

atualização de bibliotecas, professores de Arte com formação continuada na rede pública de 

ensino e o incremento da participação dos produtos culturais no PIB brasileiro. 

 
O PNC, em verdade, está presente no Estado brasileiro desde a década de 90, sob a 

forma de Programa Nacional de Apoio à Cultura – Pronac. Através do fomento à produção 

artística e cultural, com incentivos fiscais e empréstimos, foi estatuído o embrião do que mais 

tarde  se  tornaria  o  complexo  Plano  Nacional,  abarcando  diferentes  níveis  e  formas  de 

expressão cultural. 

 
Considerações Finais 

 
Em  vista do  que  foi analisado,  percebe-se a  interdependência  entre o  processo  de 

consolidação do federalismo, a consolidação do Estado Democrático de Direito e a promoção 

e proteção dos Direitos e Garantias Fundamentais. Sendo assim: 

 
- A opção pelo federalismo deve envolver a partilha de poder entre níveis de governo, 

pois em se admitindo a extensão dos poderes do governo central em relação ao âmbito de 

competências dos entes federados, restaria prejudicada a espécie de relação federal. 

 
- Quanto ao Estado Democrático de Direito, o rol de direitos fundamentais também deve 

estender a participação política dos cidadãos, uma vez que um sistema democrático não é
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efetivo quando se restringe à participação no processo eleitoral. Sem instrumentos capazes de 

permear o Estado com a sociedade civil e o interesse metaindividual, haverá uma discrepância 

abissal entre as necessidades populacionais e a atividade político-estatal, o que contribui para 

um comprometimento  do  desenvolvimento  sócio-econômico  e  da  supressão  do 

desnivelamento regional. 

 
- O principal instrumento de efetivação dos direitos fundamentais é a democracia, uma 

vez que ela permite a aproximação entre o poder e os titulares do poder. Destarte, é provável 

que ela seja mais bem efetivada dentro de um modelo federalista, isto é, dentro do modelo 

descentralizado, que permite uma aproximação entre o ente federativo e a população. Ou seja, 

ao mesmo passo que a democracia permite o intermédio cada vez mais íntimo entre cidadão e 

representante, o federalismo harmoniza a administração estatal e o particular interesse. Como 

resultado desses fatores, é possível se alcançar um Estado presente, efetivo, garantidor de 

direitos, provedor de garantias e adequado às realidades em seu território. 

 
- Em se tratando especificamente de Direitos Culturais dentro do paradigma 

constitucional brasileiro, é evidente o esforço do legislador nacional em estabelecer a proteção 

da Cultura desde o fundamento da Estado. Em verdade, o Direito Cultural consagra-se como 

um direito fundamental “além artigo 5º”, sendo reflexo de princípios constitucionais basilares 

como  a liberdade, a igualdade e  a identidade.  Destarte, a matéria encontra-se em Seção 

própria  no  texto  constitucional  e  difusa  na  ordem  infraconstitucional,  além  d a  presença 

constante nas políticas públicas dos Estados-membros, principalmente no que concerne às 

expressões tradicionais de cada um. O Direito Cultural é constitucional, é válido, é vigente e 

eficaz. O que, de fato, é necessário ser feito é efetivar aquilo que está contido nas letras do 

ordenamento jurídico brasileiro. 
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RESUMO 
 

Com o intuito de aproximar e dar destaque à relação existente entre Direito e Cultura, e 

partindo de uma perspectiva de apreciação e valoração dos chamados Direitos Culturais, o 

presente artigo debruça-se sobre o estudo jurídico da cultura, especialmente no que condiz ao 

aspecto constitucional. Abordam-se em um primeiro momento a abrangência e as interfaces 

que permeiam a compreensão do termo cultura enquanto foco central das discussões 

antropológicas.  A  busca  por  um conceito  constitucionalmente  adequado  para  este termo 

revela em primeiro lugar a relação indissociável existente entre Constituição e Cultura. Por 

ser a Constituição de um Estado um fenômeno essencialmente cultural, destaca-se a teoria da 

Constituição  como  Ciência da  Cultura,  do  filósofo  Peter  Haberle.  Passa-se então  a uma 

análise pormenorizada da  cultura e dos Direitos Culturais  na Carta Magna Brasileira.  A 

primeira e única vez em que a expressão Direitos Culturais apareceu na história das 

constituições brasileiras foi em 1988. Entretanto, estes já eram enquadrados na categoria de 

Direitos Humanos deste a década de 1960, quando expostos e disciplinados em importantes 

documentos jurídicos de âmbito mundial, listados no presente artigo. Além dos artigos 215 e 

216 da Constituição Federal de 1988, os quais compõem sessão própria da Cultura, diversos 

outros dispositivos, ainda que indiretamente, exemplificam a garantia aos Direitos Culturais 

resguardada pela Constituição de 1988, o que permite evidenciá-los como Direitos 

Fundamentais de todos os indivíduos. 
 

Palavras – Chave: Cultura. Constituição. Direitos Culturais 
 

 
 

ABSTRACT 
 

In order to approach and highlight the relationship between law and culture, and from a 

perspective of appraisal and valuation of so-called Cultural Rights, this article focuses on the 

study of legal culture, especially that matches the constitutional aspect. It addresses at first the 

scope and interfaces that underlie the understanding of the term culture while central focus of 

anthropological discussions. The search for a constitutionally adequate concept for this term 

reveals firstly the inseparable relationship between the Constitution and Culture. Because the 

Constitution of a State essentially cultural phenomenon, there is the theory of the Constitution 

as a Science of Culture, philosopher Peter Haberle. From then to a detailed analysis of the 

culture and the cultural rights in Brazilian Constitution. The first and only time the phrase 

appeared Cultural Rights in the history of Brazilian constitutions was in 1988. However, these 

were already classified as a Human Rights this the 1960s, when exposed and disciplined in 

important legal documents worldwide, listed in this article. In addition to the articles 215 and 

216 of the Constitution of 1988, which make up session of Culture itself, several other 
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devices,  even  indirectly,  to  exemplify  the  guarantee  cultural  rights  safeguarded  by  the 

Constitution of 1988, which allows them as evidence of Fundamental Rights all individuals. 
 

Key - Words: Culture. Constitution. Cultural Rights 
 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Para  uma  melhor  compreensão  acerca  dos  chamados  Direitos  Culturais,  faz-se 

necessário em um primeiro momento uma análise acerca da história, do uso e das interfaces 

do termo que permeia toda esta pesquisa: a cultura. 
 

A preocupação em estudar as culturas humanas, e com isso compreender o que de fato é 

cultura, sempre esteve presente nas ciências sociais, em especial na antropologia, ainda que 

sob esse aspecto até hoje não se tenha um conceito definido. Nos últimos 100 anos a definição 

de cultura é foco central de discussões antropológicas, mostrando -se um assunto inesgotável 

(LARAIA, 2006, p.7). Isso porque, a tentativa de compreender seu significado, implica na 

igual tentativa de compreensão dos modos de vida de uma sociedade, nas particularidades 

exercidas por cada indivíduo e de como a cultura influencia o comportamento social. Ou seja, 

tarefa difícil vista sob o parâmetro de qualquer ciência que não seja exata. 
 

Sendo assim, cultura pode estar ligada a todos os aspectos da realidade social de um 

povo, ou então, mais especificamente ao conhecimento, crenças, valores e ideais de um povo 

(SANTOS, 1987, pg. 20). Isso permite dizer que cultura abrange as formas de cultivo da terra 

e do mar e as formas de transformação dos produtos daí extraídos, o meio ambiente enquanto 

alvo de ação humanizada, as formas de apreensão e de transmissão de conhecimentos, a 

língua e as diferentes formas de linguagem e de comunicação, os usos e costumes cotidianos, 

os símbolos comunitários, a religião e as formas de organização política da sociedade. 
 

Nesse âmbito, é possível estabelecer a fundamental importância resguardada à cultura, 

seja  numa  abrangência  sociopolítica,  econômica,  antropológica,  filosófica ou  histórica,  a 

níveis nacional e internacional, pois a cultura é elemento modificador e transformador de um 

povo, estando atrelada aos seus diferentes modos de vida, valores e crenças, e ao 

desenvolvimento e evolução da natureza humana (REGO, 2008, p.42). 
 

A cultura  enquanto  possibilidade  transformadora  de  um ambiente  representa  a  sua 

valoração como eixo de sustentação de qualquer nação, à medida que resguarda a condição de 

modificadora dos modos de pensar e agir. No Brasil, exemplo claro de constantes 

transformações de cunho social, político e econômico, os aspectos constitutivos da cultura 

estão  sendo  cada vez  mais  valorizados,  entendendo-se que por  meio  da cultura se pode 

construir um país mais justo e democrático. 
 

Parafraseando Michel Prieur, o autor luso Vaco Pereira da Silva (2007) estabelece que 

entre o Direito e a Cultura existe uma espécie de “relação amorosa”, em que cada um dos 

pares  “completa” o  outro,  com vantagens e  benefícios  recíprocos,  na  med ida  em que  a 

“cultura obriga o direito a evoluir e o direito recompensa-a, tornando-a mais universal e 

democrática” (PRIEUR, 2004 apud SILVA, 2007, p.7). 
 

Importante asseverar desde já que, no que condiz ao presente artigo, não se pode adotar 

a ideia de aceitação de todos os significados apontados. É preciso voltar-se, na esfera do 

Direito,  à significação  mais pertinente da conceituação  de cultura,  permitindo  assim  um 

desenvolvimento claro acerca desta temática.
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2 CULTURA NO TEXTO CONSTITUCINAL 
 

Conforme destacado, importante se faz a compreensão de um conceito jurídico 

constitucionalmente adequado para o termo cultura, partindo de uma dogmática presente na 

Carta Magna de 1988. Contudo, sem abandonar de plano as bases conceituais 

socioantropológicas já existentes. Cabe neste momento, portanto, refletir sobre qual seria uma 

aproximação adequada dos conceitos anteriormente expostos com as dimensões de cultura 

propostas na Constituição Federal de 1988. 
 

Este fato não implica em dizer que a cultura à qual se refere a Constituição Federal de 
1988, mais especificamente em seus artigos 215 e 216, seja uma categoria estática, estanque; 
apenas se enfatiza que a ampliação da noção de cultura da Constituição vigente não pode ser 

assemelhada ao conceito antropológico em toda sua plenitude (SILVA, 2001, p. 35). Ou seja, 

o conceito mais difundido de cultura, qual seja o antropológico pregando que toda produção 

humana é cultural, é demasiado amplo e acaba de certa forma não sendo compatível, 

essencialmente, com a ideia de ação estatal no âmbito cultural. 
 

Ou seja, o conceito mais difundido de cultura, qual seja o antropológico pregando que 

toda produção humana é cultural, é demasiado amplo e acaba de certa forma não sendo 

compatível, essencialmente, com a ideia de ação estatal no âmbito cultural. Do mesmo modo, 

um conceito jurídico para a cultura se faz necessário na medida em que nem toda forma de 

sua expressão pode ser juridicamente protegida. Assim, Cunha Filho estabelece que: 
 
 

 
[...] cultura para o mundo jurídico é a produção humana juridicamente protegida, 

relacionada às artes, à memória coletiva e ao repasse de saberes, e vinculada ao ideal 

de aprimoramento, visando à dignidade da espécie como um todo, e de cada um dos 

indivíduos [...] a cultura é identificada precisamente por suas manifestações; se a 

norma menciona que todas as manifestações humanas relacionadas à identidade dos 

diferentes  grupos  formadores  da  sociedade  brasileira  compõem  o  patrimônio 

cultural  do país,  e se,  para além disso, nada mais  pode ser  vislumbrado  como 

cultura,  de  fato  o  que  o  legislador  fez  foi  simultaneamente  definir  patrimônio 

cultural e cultura para a seara jurídica do Brasil. (CUNHA FILHO, 2004, p. 37/49). 
 

 
 

Portanto, entender a cultura na Constituição Federal de 1988 em sua dimensão aberta é 

estabelecer um diálogo multi, inter ou transdisciplinar permanente com outras ciências 

(CUNHA FILHO; COSTA; TELLES, 2008), evitando qualquer totalitarismo por parte do 

direito, bem como visões fragmentadas da cultura, pois o significado e “o conteúdo do bem 

cultural deve ser preenchido por teóricos de outras disciplinas” (MARCHESAN, 2007, p.39). 
 

Considerar a cultura como embasadora de todos os direitos e consequente produto de 

sua operacionalização é de suma importância para o reconhecimento do quanto é relevante o 

estudo desse setor para qualquer atividade que se desenvolva, mormente aquelas vinculadas às 

ciências sociais, como é o caso do Direito. (CUNHA FILHO, 2000, p.31) 
 

Para o constitucionalista Jorge Miranda (2003, p. 83), a Constituição reflete a formaç ão, 

as crenças, as atitudes mentais, a geografia e as condições econômicas de uma sociedade e, 

simultaneamente, imprime-lhe caráter, funciona como princípio de organização, dispõe sobre 

os direitos e os deveres de indivíduos e de grupos rege os seus comportamentos, racionaliza as 

suas posições recíprocas e garante a vida coletiva como um todo, pode ser agente, ora de 

conservação, ora de transformação.
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A Constituição de um Estado é um fenômeno cultural – por não poder ser compreendida 

desentranhada da cultura da comunidade donde provém e por ser, em si mesma, uma obra e 

um bem de cultura. Daí Peter Häberle (1998) propõe uma teoria da Constituição como ciência 

da cultura. Constitucionalista alemão, Peter Haberle dedicou seus estudos à relação existente 

entre o Direito e a cultura, tornando-se importante referência nos debates então propostos em 

decorrência da amplitude de seus aportes para a ciência do Direito e das problemáticas que 

suas teorias permitem antecipar e solucionar, em especial o entendimento do co nceito central 

de seus estudos – a relação indissociável entre Constituição e cultura. Além de, é claro, sua 

eclética formação (filosófica, artística, literária e jurídica). (HABERLE, 2000). 
 

A propositura de Haberle é de abrangência ampla, e para sua concretude englobam-se 

informações sociológicas e antropológicas, com reportes desde o triângulo ciência, educação e 

arte até os demais parâmetros de conhecimentos e valores, tais quais crenças e valores morais, 

artes, costumes e leis existentes dentro de uma vida em sociedade. Sendo assim, aquilo que se 

entende necessário para uma materialização constitucional deve ser encarado amplamente, 

para  que  então  a  cultura  seja  inserida  dentre  os  seus  elementos  científicos  os  quais 

completarão o rol dos conceitos jurídicos presentes nesse entendimento. 
 

Uma análise das constituições contemporâneas possibilita, a partir da vasta gama 

temática e  inovações quanto  a liberdades e cláusulas gerais e específicas relacionadas  à 

cultura, a aferição da relação evidente entre constituição e cultura, acrescentando nesse ponto 

uma criatividade plural no aspecto histórico constitucional do presente. Segundo Haberle 

(2000,  p.  160), todos os estudos resultantes de uma compreensão  da Constituição  como 

ciência da cultura em nível comparado estão atualmente intensificando os esforços 

interdisciplinares,  para permitir  uma  nova  leitura das relações existentes entre dignidade 

humana e povo, razão e liberdade, Direito e realidade, assim como entre ideologia e interesses 

econômicos. 
 

A consolidação da teoria de Haberle, cujo foco é a interpretação constitucional efetuada 

à luz da perspectiva científico-cultural, efetiva-se de melhor maneira no meio  jurídico se 

considerada a ideia de que toda motivação constitucional é sempre movida de acordo com as 

influencias e fundamentações culturais próprias. Conclui, portanto, o professor alemão por 

uma teoria da Constituição de cunho científico cultural que pode cooperar para a redução do 

direcionamento  dos objetivos do  Estado  Constitucional exclusivamente para  o  bem estar 

materialista, a partir do paradigma do Estado Social de Direito, uma vez que oferece crítica a 

toda interpretação desse tipo de Estado que seja fundada unipontualmente no crescimento 

quantitativo e sobredimensionado (HABERLE, 1998 p. 160-161). 
 

Dessa forma, a teoria da Constituição como ciência da cultura apresenta-se como uma 

alternativa a favor da sedimentação das bases teóricas do Estado Constitucional, a qual poderá 

sobreviver razoavelmente forte mesmo em tempos de profunda crise (HABERLE, 1998 P. 

161). 
 

Vasco Pereira da Silva, autor da obra A Cultura a que tenho Direito, trabalha 

intensamente na  interpretação  e valorização  à teoria de  Haberle,  e apresenta uma dupla 

dimensão da relevância cultural dos fenômenos constitucionais e da importância da cultura na 

lei fundamental,  sendo  elas a Cultura do  Direito  e o  Direito  da Cultura: com relação  à 

primeira dimensão, trata-se do entendimento do Direito Constitucional como fenômeno 

cultural, necessitando ser compreendido e analisado de acordo com as metodologias próprias 

da ciência da cultura. Na segunda dimensão encontra-se o estudo dos fenômenos culturais 

segundo a metodologia própria da ciência jurídica – neste caso o Direito Constitucional da 

Cultura. (SILVA, 2007, p.8).
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No que concerne à inegável linha tênue entre Direito e Cultura, Silva é taxativo ao 

delimitar a importância da aplicação de uma teoria da constituição como ciência da cultura: 
 

 
 

Pode-se afirmar que a cultura do Direito Constitucional é um fator determinante de 

interpretação e de aplicação das respectivas normas, pelo que não basta ao intérprete 

a adoção de uma perspectiva estritamente jurídica, antes necessita de complementá- 

la com uma abordagem mais amplamente cultural da Constituição. A metodologia 

específica da ciência jurídica converge assim com os métodos próprios das ciências 

da cultura para a compreensão integral do Direito”. [...] “É necessário considerar que 

o Direito é um fenômeno cultural, que plasma os valores da comunidade e os torna 

vigentes num determinado momento e local,  mas que é também uma realidade 

autônoma, consubstanciada em normas e em princípios jurídicos, dotados de uma 

lógica e de uma dinâmica próprias. Pelo que é de exigir ao Direito Constitucional 

que seja capaz de considerar simultaneamente valores, fatos e normas, na 

interatividade e reciprocidade do seu relacionamento complexo, conjugando 

dimensões éticas, artísticas, técnicas e científicas, no âmbito de uma compreensão 

simultaneamente  cultural  e  jurídica  dos  fenômenos  constitucionais”  [...]  “Isso 

porque sem intérpretes constitucionais, e sem as respectivas destrezas e habilidades 

no domínio jurídico, não é possível construir qualquer tipo de Estado constitucional 

como fator disciplinador da sociedade aberta. 
 

 
 

Feitas essas considerações acerca da relação indissociável existente entre Constituição e 

cultura,  tem-se  que  o  Estado  possui  essencial  comprometimento  com  a  prerrogativa  de 

instituir os chamados direitos culturais, estes que darão acesso e fruição à educação e à 

cultura. E, assim como há a denominação de constituição econômica, também cuida-se agora 

do termo Constituição cultural, como conjunto de princípios e preceitos com relativa 

autonomia, respeitantes a matérias culturais, conforme visto na teoria de Haberle. 

Aproximando-se desse entendimento, há ainda aqueles que defendem a ideia de Estado de 
Cultura

2
. 

 

Em  suma,  sendo  a  cultura  uma  das  dimensões  da  vida  comunitária  e  sendo  a 

Constituição o estatuto jurídico do Estado na sua dupla face de comunidade e de poder, a 

cultura não poderia de maneira nenhuma ficar de fora da Constituição. 
 

O ordenamento jurídico nacional tem o compromisso de preservar e propagar toda a 

historicidade do povo brasileiro. Visto isso, a Constituição Brasileira reservou abundante 

tratamento para a cultura. Nota-se isso pelo fato de que em todos os seus títulos, ainda que 

indiretamente, há alguma ou até mesmo farta disciplina jurídica sobre o assunto. Também por 

isso pode ser chamada de Constituição cultural, como também pelo fato de possuir seção 

específica para o tema, em cujo artigo inaugural – 215 – se lê 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”. (CUNHA FILHO, 2004). 
 

O conjunto que compreende os artigos 215 e 216 está diretamente relacionado ao tema 

cultura na Constituição Brasileira de 1988, onde está demonstrado que o Estado garantirá a 

todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional, bem 

como apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Além disso, 

os dispositivos indicam que a proteção das culturas populares, indígenas, afro -brasileiras e de 

outros  grupos  do  processo  civilizatório  nacional  é  um  objetivo  a  ser  traçado,  além  de 
 

 
2 

Conforme, por exemplo, ENRICO SPAGNA MUSSO, Lo Stato di culture nella Costituzione italiana, Nápoles, 

1961: o Estado de cultura seria aquele que assentaria no desenvolvimento da cultura e na liberdade cultural. E a 

Constituição bávara de 1946 fala em “Estado de Direito, de cultura e social”.
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traduzirem um sentido de necessidade de uma política de preservação proposta a garantir aos 

cidadãos o pleno direito à cultura, sendo esta entendida como valores pelos quais se reconhece 

uma nação. 
 

Deve-se situar a cultura, primeiramente, na parte dos princípios fundamentais e depois, 
como parte dos direitos econômicos e sociais. Isto pois, pelo fato de não tratarem os artigos 
215 e 216 da dimensão econômica, educacional e política, ou às suas relações com o 
desenvolvimento. Os mesmos não trazem um elemento normativo e claramente associado à 
cultura como dimensão qualificadora de processos de inclusão e desenvolvimento social, nem 
mesmo cultural. 

 

Os  artigos  215  e  216  da  CF  de  88  dizem  respeito  à  ações  que  pressupõem uma 

perspectiva  de  patrimônio,  bem  como  um princípio  de  seletividade  no  que  se  refere  às 

políticas, fazendo com que o patrimônio protegido represente identidades na forma de 

expressão, manifestações, e modos de viver da nação. 
 

Nota-se que o artigo 215 remete-se à princípios mais gerais, enquanto que o artigo 216 

abrange aparentemente ações específicas de políticas de patrimônio, inclusive quando indica o 

princípio da participação social na implementação das políticas patrimoniais. 
 

Portanto, tem-se que o artigo 215 em suma é bastante geral, não obstante confira ao 

Estado a responsabilidade sobre ações positivas, enquanto que o artigo 216 revela uma ideia 

de ação direta, com objetos claramente definidos. Em uma visão geral, apesar de não estarem 

precisamente definidos, ambos os artigos são claros no sentido de que preconizam a ação 

estatal para que possam oferecer as condições necessárias para fruição dos direitos culturais. 
 

Através dos artigos relacionados à cultura, a CF de 88 indica a responsabilidade do 

Estado na garantia dos direitos, e, ainda, preconizou ações de incentivo para desenvolvimento 

da cultura. Sobretudo incentivos de natureza fiscal. 
 

De uma análise do texto constitucional, percebe-se que a realidade normativa brasileira 

conduz a um induzimento da concepção de cultura de uma maneira limitada. A carência de 

uma definição abstrata restringe o aprofundamento dos estudos. O que resta são compreensões 

empíricas de uma norma cultural. O que resta evidente é que o ordenamento jurídico se refere 

à cultura quando veicula normas sobre as artes, a espiritualidade, as tradições e o saber. Essa 

subjetividade dos termos da definição de cultura passa a ganhar forma concreta segundo a 

observação de cada ordenamento jurídico. (CUNHA FILHO, 2000, p. 28). 
 

Assim, a compreensão do texto constitucional enquanto correlato a uma ordem cultural 

exige atenção para uma leitura da integralidade do texto, e não apenas aos dois artigos que 

dizem respeito diretamente à cultura. Primordialmente, a cultura deve estar inserida na parte 

dos princípios fundamentais, e depois, como parte dos direitos econômicos e sociais. 
 

 
 

3 DIREITOS CULTURAIS COMO FUNDAMENTAIS 
 

Em que pese os direitos culturais não se encontrem expressamente previstos no Título II 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais da CF de 88, é possível afirmar que se tratam 

indubitavelmente de direitos fundamentais, à luz do parágrafo segundo do artigo 5º da CF: os 

direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e 

dos  princípios  por  ela  adotados,  ou  dos  tratados  internacionais  em  que  a  República 

Federativa do Brasil faça parte. 
 

Salienta-se que no próprio artigo 5º da CF há uma série de direitos culturais encartados, 
gozando  portanto  de prerrogativa de cláusula pétrea. A título  exemplificativo  citam-se  a
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liberdade de expressão artística (inciso IX), os direitos autorais e conexos (inciso XXVII e 

XXVIII), e o direito à proteção do patrimônio cultural (LXXIII). 
 

Ou seja, ao instituir o dispositivo acima citado, o constituinte de 88 dispôs que as fontes 

dos direitos e garantias fundamentais poderiam compreender outras partes do texto 

constitucional, além de outros textos legais internacionais ou nacionais, desde que versem 

sobre a matéria relativa a esses direitos. A listagem que se fará na sequencia deste item sobr e 

declarações, recomendações e convenções de âmbito  da Organização  das Nações Unidas 

referentes à tutela dos direitos culturais são exemplos dessas variantes. 
 

Como visto anteriormente, o artigo 215 da CF de 88 faz menção explícita à expressão 

direitos culturais. Entretanto, a letra da lei não chega a listar quais seriam esses direitos. Isso 

não é surpresa, já que até mesmo a UNESCO, órgão das Nações Unidas responsável pela 

cultura, reconhece a necessidade de se elaborar um inventário dos ditos direitos cult urais, eis 

que configurados como categoria fragmentada e dispersa na documentação normativa acerca 

dos Direitos Humanos (MACHADO, 2011 p. 104). Não há um consenso do que seja 

exatamente os direitos culturais, o que dá lugar a diferentes maneiras de tipific á-los, nomeá- 

los e descrevê-los com o intuito de dar possíveis definições aos mesmos. 
 

A primeira e única vez em que essa expressão apareceu na história das constituições 

brasileiras foi em 1988. Todavia, os direitos culturais já eram enquadrados na categoria de 

Direitos Humanos deste a década de 1960, quando expostos e disciplinados em importantes 

documentos jurídicos de âmbito mundial. 
 

Tratam-se de diversas outras fontes, a saber a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos  e  os  dois  pactos  que  a  ela  se  seguiram  e  que  pretenderam  estabelecer  o 

compromisso dos Estados membros da Organização das Nações Unidas (ONU) com a efetiva 

aplicação dos direitos humanos: o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ambos de 1966. Além dessas 

fontes, destacaram-se também as declarações, convenções e recomendações da UNESCO, 

órgão do sistema das Nações Unidas responsável pelo trato das questões relativas à educação, 

à ciência e à cultura. 
 

No ano de 1948 a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Resolução 217 A, 

onde consta a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nela, foi elencado um novo e 

delicado núcleo de direitos, os direitos culturais. Em pelo menos dois artigos há expressa 

menção a eles, sendo que em um deles a abordagem é mais ampla, e no outro é mais restrita. 

A primeira, mais generalista está no artigo 22: “toda pessoa, como membro da sociedade, tem 

direito à segurança social e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação 

internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos 

econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da 

sua personalidade”. 
 

Com relação ao entendimento mais restrito, trata-se do direito à livre participação na 

vida cultural, proclamado no Artigo 27 da Declaração: “Toda pessoa tem o direito de 

participar livremente da vida cultural da comunidade, de gozar das artes e de aproveitar-se 

dos progressos científicos e dos benefícios que deles resultam”. 
 

Em 1954,  foi proclamado  pela UNESCO a Convenção  sobre a Proteção  dos Bens 

Culturais em Caso de Conflito Armado, documento em que os Estados membros se 

comprometeram a respeitar os bens culturais situados nos territórios dos países adversários, 

assim como a proteger seu próprio patrimônio em caso de guerra. Já no ano de 1966 tiveram 

destaque dois documentos no âmbito dos direitos culturais: o Pacto dos Direitos Civis e 

Políticos, o qual assegurou aos membros de minorias étnicas, religiosas e linguísticas o direito
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de ter sua vida cultural, professar e praticar sua religião e utilizar seu idioma; e a Declaração 

de Princípios da Cooperação Cultural Internacional, onde foi proclamado o direito/dever de 

cooperação cultural internacional. 
 

Diz o artigo 5º desta Declaração que a cooperação cultural é um direito e um dever de 

todos os povos e de todas as nações, que devem compartilhar seus saberes e conhecimentos. 

Referida Declaração considera o intercâmbio cultural essencial à atividade criadora, à busca 

da verdade e ao cabal desenvolvimento da pessoa humana. Afirma que todas as culturas têm 

uma dignidade e um valor que devem ser respeitados e que é por meio da influência que 

exercem umas sobre as outras que se constitui o patrimônio comum da humanidade. 
 

Em 1972, a Unesco aprovou a Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Mundial, 

Cultural e Natural, a qual considerou que a deterioração e o desaparecimento de um bem 

natural ou cultural constituem um empobrecimento  do  patrimônio  de todos os povos do 

mundo. 
 

Outro documento de destaque na história dos direitos culturais foi A Recomendação 

sobre a Participação dos Povos na Vida Cultural (1976), a qual considera a participação na 

vida  cultural  e  o  acesso  à  cultura  como  duas  dimensões  da  mesma  realidade.  Nesse 

documento, a participação na vida cultural é definida como a “possibilidade efetiva, garantida 

a qualquer grupo ou pessoa, de expressar-se, comunicar, atuar e criar livremente”; e o acesso 

é entendido como “a oportunidade para que todos – particularmente por meio da criação de 

condições socioeconômicas adequadas – possam se informar, se formar, conhecer, 

compreender e desfrutar livremente dos valores e bens culturais”. 
 

A Recomendação sobre o Status do Artista, do ano de 1980, traduz a essencialidade da 

livre criação e convoca os Estados a ajudar a criar e sustentar “não apenas um clima de 

encorajamento à liberdade de expressão artística mas também as condições materiais que 

facilitem o aparecimento de talentos criativos”. De acordo com referida Recomendação, fica 

claro que o fomento às artes e a melhoria das condições de trabalho dos artistas são premissas 

necessárias e imprescindíveis à plena efetividade do direito à participação na vida cultural. 
 

Também a preocupação com a sobrevivência de culturas específicas foi resguardada na 

Recomendação sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular (1989). Esse documento 

preconiza que aos Estados cabe, prioritariamente, apoiar a pesquisa e a documentação dessas 

manifestações de cultura popular. 
 

No ano de 1992 os Estados são chamados a assumir a responsabilidade pela proteção da 

identidade cultural das minorias que habitam seus territórios, com a proclamada Declaração 

sobre  os  Direitos  das  Pessoas  Pertencentes  às  Minorias  Nacionais.  Outro  documento 

intitulado  de Declaração  que obteve destaque nesse âmbito  foi aquele que estabeleceu o 

vínculo entre patrimônio cultural e natural – Declaração Universal sobre a Diversidade 

Cultural – datado do ano de 2001, o qual defende a ideia de que a diversidade cultural é tão 

necessária para a humanidade quanto a diversidade biológica o é para a natureza, sendo 

portanto necessariamente reconhecida e protegida em prol das gerações presentes e futuras. 
 

Cabe citar, finalmente, a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das 

Expressões Culturais (2005). Esse documento defende a inclusão das variáveis culturais nos 

planos nacional e internacional de desenvolvimento e reafirma o direito soberano dos Estados 

de implantar políticas de proteção das identidades culturais de suas populações. 
 

Ainda, em âmbito internacional, importante destacar a obra Cultural Rights, do húngaro 

Imre Szabó (1974). Trata-se de um estudo acerca das normas internacionais declaratórias, 

protetoras e garantidoras dos direitos culturais e sua existência simultânea em diferentes
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sistemas sociais, com condições sócio-históricas e econômicas distintas e modelos 

constitucionais e institucionais díspares. Seu objetivo foi analisar a adequação da legislação 

internacional às identidades e diferenças dos contextos locais. Já o México postulou a ampla 

participação dos indivíduos e da sociedade no processo de tomada de decisões que concernem 

à vida cultural na Declaração do México sobre as Políticas Culturais do ano de 1982. 
 

De todo o exposto nota-se a destacada relevância que nasce com a preocupação em 

proteger e instituir, a nível internacional os direitos culturais. Os documentos acima citados 

são os exemplos flagrantes de que esses direitos devem ser preservados e valorizados como 

quaisquer outros direitos. 
 

Novamente rememorando os entendimentos do jurista alemão Peter Haberle, que 
dedicou-se intensamente ao tema cultura, salientam-se as seguintes palavras: 

 

 
 

“O âmbito material e funcional ‘cultura’ é o terreno do qual emanam os direitos 

fundamentais culturais. Antes de tudo, isso [o que é cultura] pode ser determinado 

pelo mote da distinção entre os âmbitos político, econômico e social. Quanto mais 

árdua é uma definição positiva de cultura, tanto mais a pressupõem como óbvia nos 

textos constitucionais que se referem à cultura sem ulterior definição” (HABERLE, 

1993, p. 213). 
 

 
 

Para Haberle, os estudos relativos aos direitos culturais remetem a duas compreensões 

simultâneas: uma encarando-os stricto sensu e outra lato sensu. A primeira trata-se de uma 

compreensão restritiva, emparelhando os direitos culturais com outros tipos de direitos, como 

os econômicos e sociais. Na segunda compreensão Haberle afirma que a cultura é a base de 

todos os direitos fundamentais, determinando sua existência e sendo determinada por eles. 
 

O constitucionalista José Afonso da Silva, questionando-se sobre a conceituação dos 
direitos culturais, indica que: 

 

 
 

São: a) o direito à criação cultural, compreendidas as criações científicas, artísticas e 

tecnológicas; b) direito de acesso às fontes da cultura nacional; c) direito de difusão 

da   cultura;   d)  liberdade  de  formas  de  expressão  cultural;   e)  liberdade  de 

manifestações culturais; f) direito-dever estatal de formação do patrimônio cultural 

brasileiro e de proteção dos bens de cultura (...) (SILVA, 1993, p. 280). 
 

 
 

Aliando-se aos entendimentos do já citado Cunha Filho (2000, p.34), pode-se considerar 

que os direitos culturais são aqueles atinentes às artes, à memória coletiva e à transmissão de 

conhecimentos, e que impera nesse meio essências de passado, presente e futuro. Encontrando 

referidas características, não há dúvida que se trata de um direito cultural. Assim, também deu 

a sua conceituação de direitos culturais o autor em comento: 
 

 
 

Direitos Culturais são aqueles afetos às artes, à memória coletiva e ao repasse de 

saberes, que asseguram a seus titulares o conhecimento e uso do passado, 

interferência  ativa no presente  e possibilidade  de previsão e decisão de opções 

referentes ao futuro, visando sempre à dignidade da pessoa humana (...) Não se pode 

negar que os direitos culturais passam a compor uma imensidão que somente pode 

ser resolvida no caso concreto a ser apreciado, levando-se em conta a expressão 

utilizada  pelo constituinte de 1988, cujo único limite para patrimônio cultural ,
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enquanto patrimônio singular, é ‘a referência à identidade dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira. 

 
(...) pressupõem a especificação,  se não de um rol, ao menos de categorias de 

direitos relacionados com a cultura, compreendida com base em núcleos concr etos 

formadores de sua substância, como as 
artes, a memória coletiva e o fluxo dos saberes (CUNHA FILHO, 2004). 

 
 
 

Com relação à categorização dos direitos culturais como fundamentais, para Norberto 

Bobbio (1992) bem como o restante da doutrina tradicional, os direitos fundamentais são 

classificados em três gerações de acordo com a época histórica de seu surgimento. Assim, a 

primeira geração compreende os direitos individuais e políticos, tendo surgido juntamente 

com a afirmação do individualismo e abstencionismo no Estado liberal de direito, final do 

século XVIII (LOPES, 2008, p.33). 
 

A segunda geração abrange os direitos sociais, econômicos e culturais, e foi resultado 

das lutas e reivindicações sociais que deflagraram o intervencionista Estado Social de D ireito, 

consolidado constitucionalmente em alguns países na segunda década do século XX. Por fim, 

a terceira geração, a qual abarca todos os direitos de solidariedade, encontra-se ainda em fase 

de desenvolvimento e ampliação do atual Estado Democrático de Direito. Na atualidade, a 

doutrina é unanime na compreensão de que as três gerações coexistem sem uma extinguir a 

outra, descartando qualquer interpretação errônea do termo geração 
 

Há que ser considerado também o entendimento do citado autos Cunha Filho, de que os 

direitos culturais se fazem presentes em todas as gerações de direitos, “tanto mais fortemente 

quanto mais cronologicamente próxima esteja dita geração”. Outro aspecto valorado para 

citação acerca do assunto ora trabalhado é a compreensão, pelo autor constitucionalista Paulo 

Bonavides, de uma quarta geração de direitos, anunciada como a geração dos direitos dos 

povos à democracia. Esta seria uma geração de direitos eminentemente culturais, eis que o 

aspecto basilar a ser considerado é o elemento ao mesmo tempo comum e diferenciador das 

nações: a própria cultura (CUNHA FILHO, 2000, p. 67). 
 

Para Cunha Filho, é um direito fundamental aquele que concorre para a efetivação do 

núcleo  que  justifica a existência de qualquer  direito,  desta espécie,  de um ordenamento 

jurídico democrático, da dignidade da pessoa humana (2000, p.39). 
 

Outra considerável e importante forma de proteção aos direitos culturais é a norma a 

qual estabelece que todo direito  fundamental tem aplicação  imediata (artigo 5º parágrafo 

primeiro),  evitando  dessa  maneira  que  a  carência  de  uma  norma  regulamentadora torne 

inviável o seu exercício. O reconhecimento dos direitos culturais como direitos fundamentais 

é de extrema importância, essencial para garantir uma proteção mais rigorosa a respeit o do 

seu cumprimento. Quaisquer imposições que padronizem os modelos culturais são claros 

enfrentamentos à própria natureza do ser humano, e consequentemente, uma contrariedade à 

sua dignidade, principio fundamental do Estado brasileiro. 
 

Tendo visto o que é necessário para caracterização de um direito fundamental, tem-se 

que para enquadrar os direitos culturais nessa categoria é preciso que estes, se não estiverem 

inseridos no capítulo dos direitos e garantias fundamentais do texto constitucional, tenham a 

sua existência tão significativa ao ponto de ser albergada pelos princípios que informam o 

conjunto de direitos fundamentais, em seu aspecto material, dos quais sobressai-se o que 

sintetiza e justifica os demais, a multimencionada dignidade da pessoa humana (CUNHA 

FILHO, 2000,  p. 41).
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Uma vez caracterizados como fundamentais, os direitos culturais receberão proteção 

especial quanto à supressão do ordenamento bem como aplicabilidade imediata do ponto de 

vista da eficácia jurídica. 
 

Não obstante, consoante já demonstrado anteriormente, no corpo de toda a Constituição 

Federal de 88 encontram-se direitos culturais que, pelo seu próprio conteúdo, conservam o 

status de direito fundamental de conhecimento taxativo por intérpretes e estudiosos da área. 

Isto porque referem-se a aspectos subjetivos de importância capital, por vezes de 

individualidades, por vezes de grupo e também de toda a Nação, no que concerne à questão da 

chamada   identidade   cultural.   Assim,   as   garantias   institucionais   são   os   instrumentos 

disponíveis para a plena efetivação dos direitos culturais (CUNHA FILHO, 2000, p.43). 
 

Assim, tão importante quanto conhecer os direitos culturais é tomar conhecimento do 

potencial assegurador de sua efetivação: as garantias culturais. Elas têm o poder de resguardar 

prestígio constitucional através de efetivo incremento dos direitos culturais, reverenciados por 

dar a possibilidade de desenvolvimento do ser humano em suas distintas dimensões. Isto pois, 

tem-se que conhecer os direitos fundamentais não é um fim, mas sim um instrumento que 

viabiliza sua concretização. Importante asseverar que mais fácil é no Brasil reconhecer 

normativamente novos direitos do que se dar efetividade a eles, assim como aos antigos 

direitos já plasmados. Criar e instituir normas não se compara ao árduo trabalho para que elas 

se efetivem – em que pese o legislador e os gestores devam ter a consciência do seu dever de 

cumprimento. A teoria têm se mostrado distante das práticas de consolidação e cumprimento 

normativo no país, como por exemplo, quando há a instituição de normas e regramentos que 

não se aplicam ao cotidiano da sociedade ou que carecem de artifícios para se efetivarem, seja 

por ausência de ações da gestão estatal ou por ineficiência de sua aplicabilidade. 
 

Essas práticas remetem à necessidade de, tão intensamente quanto os direitos, 

conhecerem-se e categorizarem-se as garantias culturais. Elas são os elementos dos quais os 

titulares dos direitos podem e devem se valer para verem os mesmos migrando da simples 

previsão  em textos legais para o  mundo  dos fatos. Obviamente, as garantias de direitos 

circundam o mundo jurídico, mas o extrapolam por serem também de natureza política e 

social (BARROSO, 2000, p. 121). 
 

A institucionalização dos direitos culturais foi produto da primeira metade do século 

XX, juntamente com as constituições de alguns Estados sociais bem como com o advento da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Entretanto, o campo jurídico que vai dar 

sistematicidade a esse ramo surgirá somente a partir do início dos anos 1990, período no qual 

houve o desenvolvimento de uma série de políticas culturais em vários países do mundo. 
 

Os direitos culturais associaram-se a um fator de desenvolvimento do homem 

imprescindível para o combate da pobreza e da opressão política, em especial de regimes 

totalitários.  Desse  modo, o  direito  à cultura passou  a ser  sinônimo  de difusão  de obras 

intelectuais, acesso aos meios de comunicação, à educação e ao conhecimento. 
 

Aqui há que se ressaltar a diferença que alguns autores fazem entre direito à cultura e 

direito da cultura. No entendimento de Cunha Filho e Vieira Costa, destaca-se (2011, p. 6): 
 

 
 

O primeiro, mais uma vez, remete aos aspectos genéricos e abstratos da 
convivência humana. Em princípio, refere-se a “um” direito, embora de 
dimensão grandiloqüente e amorfa. Corresponde, na linguagem da ONU, à 
prerrogativa de participar na vida cultural da comunidade. Com efeito, o 
direito à cultura constitui proteção contra mudanças abruptas e ilegítimas, 
mesmo porque até as próprias restrições a seu acesso, decorrentes, por
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exemplo, de segregações punitivas (prisões e outros castigos), integram o 
amálgama cultural que lhe dá substância. Pedro (2001, p. 212, tradução 
livre),  ao mesmo  tempo  que  sintetiza,  localiza-o  no  mundo  jurídico:  “O 
direito à cultura contextualiza-se nos direitos culturais, como uma de suas 
principais manifestações, e os direitos culturais, por seu turno, nos direitos 
humanos”. A outra expressão – direito da cultura – permite vislumbrar “o” 
direito que rege relações específicas e tangíveis, com base em elementos 
palpáveis   do   universo   cultural   observado.   Segundo   os   culturalistas 
franceses, a existência de um direito da cultura justifica-se na medida em 
que surgem os serviços públicos culturais demandados pela população e 
prestados pelo Estado; o poder de polícia cultural, conseqüência da atuação 
estatal; e o contencioso administrativo e judicial responsável pela solução 
de conflitos 

 

 
 

A categorização feita por José Afonso da Silva (2000, p.51-52) em relação aos direitos 

culturais, denota a seguinte compreensão: (a) liberdade de expressão da atividade intelectual, 

artística, científica; (b) direito de criação cultural, compreendidas as criações artísticas, 

científicas e tecnológicas; (c) direito de acesso às fontes da cultura nacional; (d) direito de 

difusão das manifestações culturais; (e) direito de proteção às manifestações das   culturas 

populares   indígenas  e  afro-brasileiras  e  de   outros  grupos  participantes  do   processo 

civilizatório nacional; (f) direito-dever estatal de formação do patrimônio cultural brasileiro e 

de proteção dos bens de cultura – que , assim, ficam sujeitos a um regime jurídico especial, 

como forma de propriedade de interesse público. 
 

Por conseguinte, demais linhas de raciocínio como a de José Afonso da Silva, defendem 

a ideia de que a melhor forma de conhecer direitos e deveres culturais não seria a construção 

de um rol, mas o entendimento de suas categorias, pois a fórmula de criação das leis e o 

caráter programático das normas culturalistas lhes dão feição dinâmica. Muito embora não os 

defina, o autor citado se esforça no sentido de identificar quais são as categorias dos direitos 

culturais, alicerçado na ideia de uma ordenação constitucional da cultura como organização de 

normas jurídicas pertinentes à temática. Daí porque, ao especificá-los, vai detalhar, em outras 

partes de sua obra, cada um desses ramos, em particular a liberdade de expressão cultural, o 

direito  ao  patrimônio  cultural  protegido,  a  regulamentação  das  atividades  e  profissões 

culturais, os direitos autorais e algumas normas programáticas que versam sobre política 

cultural e o sistema de financiamento e apoio à cultura no país. 
 

Para Alain Riou (1993, p.37-38), o ramo jurídico dos direitos culturais é multiforme, 

heterogêneo,  permeado  por  diversas  instituições  em  toda  sorte  de  legislação  de  ordem 

cultural, mas que possui numerosos argumentos em favor de seu tratamento unitário, entre os 

quais: a) liames entre as atividades culturais e o direito; b) intervenção do Estado na garantia 

desses direitos; c) reconhecimento constitucional e legal do direito de acesso à cultura – o que 

até certo tempo equivaleu à participação do cidadão na cadeia produção-distribuição-consumo 

de bens culturais –, além das proclamações internacionais e européias reconhecendo-o; e d) a 

existência de uma jurisprudência constitucional e administrativa, formada com base em um 

contencioso que se vê às voltas com litígios relativos à matéria. 
 

 
 

4 CONCLUSÃO 
 

Em   suma,   no   que   concerne   ao   reconhecimento   dos   direitos   culturais   como 

fundamentais, no Brasil, compreende-se o desafio de consolidar uma teoria jurídica desses 

direitos, que reivindique autonomia como uma sub área do direito sem deixar de se olvidar 

acerca   da   interdisciplinaridade   que   seu   objeto   reclama.   Para   os   juristas   brasileiros
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contemporâneos, isso vem surgindo com a tutela dessa gama de bens jurídicos qualificados 

como fundamentais pelo Estado democrático (social) e constitucional brasileiro, oriundo de 

um poder constituinte originário, cuja titularidade é do povo, quando dedica uma seção do 

título da ordem social da Constituição Federal de 1988 à cultura. Nesse sentido, a própria 

expressão direitos culturais remonta à Constituição vigente. 
 

Portanto, é permitido concluir que a cultura é um componente estrutural e estruturante 

da Constituição. No entanto, ainda falta à maioria dos cidadãos e dos gestores estatais 

reconhecer o papel estratégico das políticas culturais na promoção e proteção dos direitos 

culturais. Imprescindível rememorar que os direitos culturais vêm inexoravelmente 

acompanhados dos respectivos deveres culturais, de responsabilidade não apenas do Estado, 

mas de múltiplos atores sociais. 
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SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS DO DIREITO À LIVRE 

MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA NOS ORDENAMENTOS JURÍDICOS 

AMERICANO E BRASILEIRO 

SIMILARITIES AND DIFFERENCES OF THE RIGHT TO FREE 

EXPRESSION IN THE ARTS ON THE  AMERICAN AND BRAZILIAN 

JURISDICTIONS. 

1*Saulo Nunes de Carvalho Almeida. 

RESUMO 

O presente estudo tem como objeto de investigação a utilização do método intitulado como 

“Direito Comparado” para estabelecer uma reflexão em busca do conteúdo jurídico do 

princípio constitucional de liberdade de manifestação artística na contemporaneidade. O 

estudo internacional é centralizado na jurisprudência norte-americana, frente a indiscutível 

supervalorização concedida, por esse Ordenamento Jurídico, aos princípios de liberdade. 

Desse modo, identifica-se os limites inerentes ao direito de livre manifestação artistica, e 

como o sopesamento desse princípio deve ocorrer quando em conflito com outras normas e 

direitos de igual status Constitucional. 

PALAVRAS CHAVES: Liberdade de Manifestação Artística. Direito Comparado. 

Colisão de Direitos Fundamentais. 

ABRSTRACT 

This paper  uses the research method "Comparative Law" to establish a reflection looking for 

the legal content of the constitutional principle of freedom of artistic expression. The 

international study is centered on American jurisprudence, because of the undisputed 

overvaluation granted by that legal system to the principles of freedom. Thus, identifying the 

limits inherent right to free artistic expression, and as balance this principle must occur when 

in conflict with other rules and constitutional rights of equal status. 

KEYWORDS: Freedom of Artistic Expression. Comparative Law. Collision of 

Fundamental Rights. 

1 INTRODUÇÃO 

O estudo do Direito Constitucional Comparado tem se desenvolvido no Brasil por 

corresponder a um excelente método para se alcançar ampla compreensão das tendências 

adotadas no mundo, propiciando uma melhor compreensão e novos enfoques sobre os mais 

distintos objetos em estudo
2
, por meio de uma análise de diferentes sistemas jurídicos. A 

aplicação do método comparativo pela ciência do direito tem se tornado elemento essencial 

para o desenvolvimento dos institutos jurídicos nacionais. 

Colocando-se direitos diversos frente a frente, permite-se que o cientista jurídico, no 
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aplicado ao setor da ciência jurídica. Por isso, é inexato falar em regras de direito comparado, como é incorreto 

mencionar normas de direito comparado”. 



 

 

papel de investigador, adentre novos campos conceituais, requisito essencial para um amplo 

conhecimento de qualquer ramificação do direito. 

Introduz-se, agora, uma análise do direito norte-americano e do seu reconhecimento 

quanto ao conceito estrutural, bem como os limites do direito de liberdade artística. A escolha 

do Sistema norte-americano não é aleatória, visto que o constitucionalismo Norte-Americano 

estabeleceu como seu “megaprincípio” o direito de liberdade, diferentemente do brasileiro 

que considera a dignidade da pessoa humana como princípio supremo. 

2 O DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO E MANIFESTAÇÃO 

ARTÍSTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO NORTE-AMERICANO 

A Primeira Emenda da Constituição Norte Americana estabelece que “Congress shall 

make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; 

or abridging the freedom of speech, or the press; or the right of the people peaceably to 

assemble, and to petition the Government for a redress of grievances”
3
. 

Roger Fischer (1963, p. 72) apresenta importante reflexão acerca do direito de liberdade 

de palavra nos Estados Unidos, tratando-se de uma garantia contra a intervenção do Governo, 

seja de âmbito federal, estadual ou municipal, que não poderá mitigar ou reduzir, por meio de 

lei ou ato de outra natureza, a extensão do direito à liberdade de expressão. Todavia, esclarece 

o autor que, mesmo frente a seu amplo conteúdo, certas limitações historicamente sempre se 

fizeram presentes: 

Isso não significa que não haveria absolutamente nenhuma censura. Durante a 

guerra, por exemplo, o governo podia, para guardar segredos militares, censurar o 

que um repórter enviasse ao seu jornal. As circunstâncias pelas quais o governo 

podia impor uma censura prévia eram, todavia, bastante limitadas. O mesmo ocorre 

hoje em dia. Geralmente, o homem deve ter permissão de dizer o que quiser, a 

despeito de que, em algumas circunstâncias, ele pode mais tarde ser punido por 

havê-lo dito. 

O conceito Norte Americano de liberdade é interpretado de modo vinculado às vigas 

mestras da Democracia, fundamento indispensável para sua manutenção, fazendo com que 

repudiem posicionamentos que possam contribuir para uma destruição conceitual de suas 

teorias liberais
4
. Acerca do elevado conteúdo jurídico desse princípio nos Estados Unidos, 

Ronald Dworkin elucida (2006, p. 311): 

Mesmo entre as democracias, os Estados Unidos se destacam pelo grau 

extraordinário em que sua Constituição protege a liberdade de expressão e a 

liberdade de imprensa. A grande decisão que a Suprema Corte tomou em 1964, no 
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idealizadores subestimassem o conhecimento ou o caráter do povo comum, mas não perceberam o quão robusta 

a democracia americana provaria ser para a mediocridade, e pior, tanto para a elite quanto para as massas. Foi 

um erro compreensível. A visão prevalecente no Século XVIII era a de que a democracia poderia funcionar 

apenas em pequenos estados, como na antiga Atenas. A democracia na escala americana era um jogo arriscado. 

Era natural supor que não iria funcionar sem uma dose considerável de consciência política. Porém, no final da 

presidência de George Washington, a consciência política já estava pouco em evidência; uma política partidária 

corrompida já estava na ordem do dia e, desde então, a qualidade média, intelectual e moral, tanto de 

representantes eleitos quanto de nomeados não tem impressionado. Em nível estadual e municipal, ela tem sido 

com frequência estarrecedora”. 



 

 

caso New York Times vs. Sullivan, é um dos elementos centrais desse esquema 

constitucional de proteção. [...]. Na decisão Sullivan, a Corte afirmou que, a partir 

desse dispositivo constitucional, se conclui que nenhum servidor público ou 

ocupante de cargo público pode ganhar uma ação contra a imprensa, a menos que 

prove não só que a acusação feita contra ele era falsa e nociva, mas também que o 

órgão de imprensa fez essa acusação com “malícia efetiva” – que os jornais não só 

foram descuidados ou negligentes ao fazer as pesquisas para a reportagem, mas que 

também a publicaram sabendo que era falsa [...]. 

Ao analisar um dos mais relevantes vieses da liberdade nos Estados Unidos, a de 

expressão, Alexis de Tocqueville (2001, p. 209) esclarece que “num país em que reina 

ostensivamente o dogma da soberania do povo, a censura não é apenas um perigo, mas um 

grande absurdo”. Fazendo uma correlação das ideias de direitos civis e liberalismo, Ronald 

Dworkin (2005, p. 294) afirma: 

O liberal, portanto, precisa de um esquema de direitos civis cujo efeito seja 

identificar essas decisões políticas que são antecipadamente propensas a refletir forte 

preferência externa e retirar inteiramente essas decisões das instituições políticas 

majoritárias. O esquema de direitos necessário para isso dependerá das 

características gerais dos preconceitos e de outras preferências externas da maioria 

em qualquer época dada, e liberais diferentes discordarão quanto ao que é necessário 

em qualquer época determinada. Mas os direitos codificados na Carta de Direitos da 

Constituição dos Estados Unidos, tal como interpretada (no todo) pelo Supremo 

Tribunal, são aqueles que um número substancial de liberais julgaria razoavelmente 

condizentes com o que os Estados Unidos agora exigem (embora a maioria pensaria 

que a proteção do indivíduo em certas áreas importantes, incluindo a publicação e a 

prática sexual, sejam insuficientes). 

Diversos foram os casos julgados pela Suprema Corte Americana concernentes à colisão 

do direito de liberdade de expressão com outros valores de igual hierarquia constitucional, 

onde a Corte optava, constantemente, pela hipótese de preservação do direito do indivíduo de 

livremente manifestar suas ideias, por mais severas ou absurdas que elas fossem, como em 

casos que envolviam a violação dos direitos de personalidade de terceiros (comumente 

pessoas públicas). 

A liberdade de expressão é reconhecida como essencial para qualquer sociedade livre. 

Sua efetivação jamais poderá ser vista como “inconveniente” pelo governo, devendo-se, a 

todo custo, preservar o direito de cada homem de falar livremente e sem medo. Afinal, nem 

sempre o que é mais conveniente para o Estado corresponde ao melhor para a sociedade. A 

concepção de que o que é bom para o Estado é, por consequência, bom para a sociedade não é 

mais sustentável no direito contemporâneo. O conveniente nem sempre é justo. 

O direito em comento é defendido por um prisma em que absolutamente todos têm 

direito de ter sua voz ouvida. Isso significa que, ao se assegurar a liberdade de expressão, 

todos estarão sujeitos a ouvir ideias que não agradarão, não concordarão e que poderão se 

sentir, inclusive, ofendidos. Hipóteses comuns em casos envolvendo qualquer forma de 

propagação dos “hate speach”. 

 Na Suprema Corte Americana, o chamado “hate speach”, “discurso de ódio” ou “direito 

de ofender”, tem raízes no precedente Terminiello vs. Chicago, do final da década de 1940
5
, 

quando Frank Arthur Terminiello, um padre católico, havia ministrado discurso antissemita, 

criticando diversos grupos raciais, na Arquidiocese de Chicago. Arthur Terminiello foi, 

posteriormente, condenado e multado pelos seus comentários, decisão que foi mantida tanto 

pela Corte de Apelação de Illinois, como pela Corte Suprema de Illinois. 
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Outros precedentes de grande relevância foram Brandenburg vs. Ohio (1969), National Socialist Party vs Skokie 

(1977), R.A.V vs. City of St. Paul (1992), Virginia vs. Black (2003) e Synder vs. Phelps (2011). 



 

 

 No entanto, a decisão foi modificada pela Suprema Corte que, por 5 votos a 4, entendeu 

que o direito de liberdade de expressão é assegurado contra censuras ou punições, estando 

acima de possíveis inconveniências ou irritações presentes na sociedade.  

Retrocedendo-se um pouco mais, têm-se os primeiros julgamentos da Suprema Corte 

acerca de seus limites. Iniciaram-se durante o período da Primeira Guerra Mundial, 

vinculados a um contexto político de ideias socialistas, ou anarquistas, entre outros 

posicionamentos vistos como impopulares pelo governo
6
 da época. Surgem, neste momento, 

as primeiras análises da Suprema Corte acerca de seus possíveis limites. Inclusive, foi no caso 

Schenck vs. Estados Unidos, onde o Ministro da Suprema Corte, Oliver Wendell Holmes, 

estabeleceu um exemplo literal sobre estes limites, ao afirmar que o direito de liberdade de 

expressão não protegeria um homem de falsamente gritar “fogo” dentro de um teatro lotado e 

causar pânico
7
. 

3 CONTEÚDO JURÍDICO DA LIBERDADE ARTÍSTICA À LUZ DOS 

PRECEITOS JUDICIAIS NO DIREITO NORTE-AMERICANO 

Nos Estados Unidos, o trabalho artístico se encontra presente em uma das mais 

relevantes atividades econômicas do país: o “show business”. Sobre a importância da 

indústria do entretenimento norte americano, Kathryn Harris (2005, p. 3) esclarece: 

By itself, the movie business claims a surplus balance of trade with every foreign 

country. Collectively, the U.S. “copyright” industries earn more international 

revenues than automobiles, aircraft or agriculture. American even boast of exporting 

democratic values – including cultural freedom and tolerance of diversity – with 

news programming, music, and film entertainment.   

Não representa grande surpresa a liberdade artística ser reconhecida como um direito 

relevante, não apenas para os produtores das obras, mas para toda a sociedade americana. É 

amplamente difundida a visão de que apenas em um ambiente realmente livre a arte poderá 

ser expressa para o público, albergando a compreensão individual que toda pessoa deve ter 

das instituições sociais e das condições vivenciadas. 

Respeita-se a ideia de que, em sociedades realmente democráticas, a liberdade artística 

deve ser garantida, apenas sendo legítimas as restrições que se manifestem de forma 

excepcionalíssima, quando forem essenciais para a proteção de outros interesses de mesma 

relevância, como a reputação de terceiro. Tal questão tem sido tema das maiores análise 

impingidas pela Suprema Corte Americana
8
 nos últimos anos. 

A liberdade artística, quando praticada de forma extrema, tende a trazer à tona o debate 

acerca dos seus limites. Por exemplo, o novelista Salman Rushdie, conhecido pela sua 

versatilidade intelectual, publicou, inclusive, obras nos mais variados gêneros: mitologia, 

fantasia, religião e outros, em 1989, após a publicação de um de seus últimos trabalhos, 

“Satanic Verses”, chegou a ser condenado à morte pelo antigo líder espiritual iraniano, o 

Ayatollah Ruhollah Khomeini, quando entendeu que sua manifestação em relação ao 
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Nesse sentido, tem-se a prisão de Eugene Victor “Gene” Debs em 1918, condenado há 10 anos por um discurso 

realizado contrário à participação americana na 1º Guerra Mundial. Outro caso de natureza similar foi o de 

Charles Schenck, em 1911, que manifestou opinião contrária ao “draft” durante a mesma guerra e também foi 

sentenciado pela Suprema Corte Americana. Ambas as condenações tiveram como fundamento o “Espionage Act 

of 1917”. 

7
O exemplo foi pertinente pelo seu caráter verdadeiro, tendo em vista que na época, tais “trotes” estavam 

tornando-se prática corriqueira nos EUA, fomentando o caos e a desordem em ambientes públicos. 

8
Todavia, também tem se tornado comum a análise dos limites às restrições da liberdade de expressão quando em 

conflito com temas como privacidade, dignidade, ou quando manifestada na forma de “hate speech”. 



 

 

islamismo era extremista e desrespeitosa. 

Nesse sentido, frente às polêmicas oriundas da utilização plena desse direito, oportuna a 

análise de algumas decisões proferidas pela Suprema Corte Norte-Americana que auxiliam na 

compreensão quanto à delimitação de seus níveis de proteção. 

Forma de protesto comum nos Estados Unidos, em eventos públicos, consiste na ação 

de queimar a bandeira Norte-Americana. Ato este que, pela parcela mais conservadora da 

sociedade, é visto como uma ofensa extremamente grave e intolerável. No entanto, ao se 

debruçar sobre o tema, a Suprema Corte tem, reiteradamente, decidido pela legitimidade dessa 

espécie de protesto, entendendo se encontrar albergada pelo manto da Primeira Emenda 

Constitucional
9
. 

Outra questão de natureza controversa e que tem experimentado constantes disputas 

judiciais corresponde às manifestações realizadas por grupos feministas acerca da legalidade 

da difusão de obras de natureza pornográfica. O argumento utilizado contra a divulgação de 

tais obras se pautou nos efeitos nefastos que elas exerceram sobre a moral de uma sociedade 

frente ao possível fomento de práticas sexuais consideradas “inaceitáveis”, buscando o 

completo banimento de tais publicações. 

Os precedentes judiciais da Suprema Corte também têm se direcionado rumo ao 

reconhecimento da proteção destas obras, acobertadas pelo manto constitucional. David V. 

Ward (1990, p.86) destaca que, frente à ausência de sucessos jurisdicionais de suas teorias, 

grupos feministas suplementaram seus argumentos acerca do banimento de material 

pornográfico, passando a incluir supostas violações aos direitos humanos, por atentar contra a 

dignidade feminina ao degradar o papel da mulher na sociedade: 

The recent feminist arguments have introduced new elements into the debate. In 

addition to the traditional argument that pornography should be banned because it 

causes harm (e.g., violence against women), we have the new claim that 

pornography violates human rights because it is degrading to women. That is, the 

deontological rights argument in favor of a free expression is now being challenged 

by a opposing rights argument, rather than by the prima facie weaker 

consequentialist objections to pornography. 

Ao analisar esse novo posicionamento adotado por grupos feministas, David V. Ward 

(1990, p. 87) esclarece que a tese possui similitudes com aquela já defendida pelo povo 

islâmico no caso das publicações do “Satanic Verses”, ou seja, a alegação de que a publicação 

da obra era abusiva, pois insultava o Islamismo, assim como a pornografia insulta a imagem 

da mulher. Saneando a celeuma, o citado filósofo adota um posicionamento que capta o 

espírito enraizado no constitucionalismo Norte Americano de máxima efetividade da 

liberdade ao afirmar que “essa estratégia simplesmente ignora o ponto central, que é que nem 

o gênero nem a religião tem o direito de não ser insultado ou degradado”.
10

 

Nesse sentido, tem-se um constitucionalismo de superproteção dos direito de liberdade 

de expressão, incluindo-se a artística. Mesmo em casos em que se reconhece o potencial 

ofensivo e negativo de uma opinião, tende-se a assegurar seu direito de manifestação do 

pensamento. Ao analisar a possibilidade da imposição de certa moralidade, de uma maioria 

                                                 
9
Alguns precedentes que entenderam que o ato de queimar a bandeira Americana é Constitucionalmente 

protegido: Texas vs. Johson (1989), Smith vs Goguen (1974) em que, apesar de a Lei de Massachussets, 

expressamente, proibir qualquer forma de ataque ou mutilação à bandeira dos EUA, seja em locais públicos ou 

privados, a Suprema Corte decidiu, por 6 votos a 3, tratar-se de uma lei inconstitucional; Spence vs Washington 

(1974) e Street vs. New York (1969). 

10
Tradução livre do autor. Em seu texto original: “But this strategy just misses the central point which is that 

neither a gender nor a religion have the right not to be insulted or degraded”. 



 

 

sobre uma minoria, que condene opiniões divergentes, seja em assuntos de política, economia, 

cultura, valores familiares, sexuais, ou outros derivados, Ronald Dworkin (2005, p. 305) 

esclarece as duas principais correntes liberais norte americanas, demonstrando como ponto de 

interseção a vinculação do liberalismo com a igualdade: 

[…]. O liberalismo baseado na neutralidade considera fundamental a idéia de que o 

governo não deve tomar partido em questões morais e apóia apenas as medidas 

igualitárias que sejam, comprovadamente, resultado desse princípio. O liberalismo 

baseado na igualdade considera fundamental que o governo trate seus cidadãos 

como iguais e somente defende a neutralidade moral quando a igualdade a exige. 

Portanto, salvo nos casos em que o discurso se dirige a pessoas específicas e possui, 

exclusiva e unicamente, o intuito de difamá-las ou discriminá-las, deve-se entender que, de 

uma forma geral, a sociedade não possui o direito de se sentir insultada por aquilo que vê, lê 

ou escuta. Para aqueles que se encontram insatisfeitos, resta sempre a opção de mudar o canal, 

o livro ou a estação e, quando não sentir que isso for suficiente, será assegurado o direito de 

contradizer o discurso, conforme David V. Ward (1990, p.88) complementa: “A cura para os 

discursos negativos, como comumente apontado, é o discurso positivo, não a proibição”
 11

. 

Nesse diapasão, percebe-se que, desde a decisão do caso Schenck vs. Estados Unidos, a 

Suprema Corte America tem continuado um processo de evolução em busca de outros 

possíveis limites a serem observados, que corresponderiam a exceções para a Primeira 

Emenda. Entre as decisões existentes, Henry Cohen (2009, p.1) destaca: pornografia infantil, 

propagação de ideias que incitem a violação das leis, atos criminosos, etc.: 

[…] the Court has decided that the First Amendment provide no protection to 

obscenity, child pornography, or speech that constitutes “advocacy of the use of 

force or of law violation … where such advocacy is directed to inciting or producing 

imminent lawless action and is likely to incite or produce such action.” 

The Court has also decided that the First Amendment provides less than full 

protection to commercial speech, defamation (libel and slander), speech tha may be 

harmful to children, speech broadcast on radio and television, and public employees’ 

speech. 

Por derradeiro, pode-se concluir que o posicionamento contemporâneo da Suprema 

Corte America, acerca da liberdade artística, tem sido aquele em que a Primeira Emenda não 

cria uma proteção absoluta, irrestrita e intangível. A realidade é que, mesmo no 

constitucionalismo americano, os direitos de liberdade de expressão podem ser restringidos no 

seu conteúdo, em especial quando direcionado a um indivíduo específico, de natureza 

difamatória, vexatória, ou que prejudique crianças e incapazes. 

4 A MUDANÇA DE PARADIGMAS E A AMPLIAÇÃO DO CONTEÚDO 

JURÍDICO DA LIBERDADE ARTÍSTICA 

A Constituição não pode funcionar como excludente do conteúdo jurídico da liberdade 

de manifestação artística. Esta não protege os “hiper-sensíveis” ou os “super-ingênuos”. Não 

se pode confundir que “uma coisa é não gostar do que se viu, ouviu, leu, assistiu, e outra, bem 

diferente, é a real ofensa oriunda da exteriorização da arte”. Afinal, em nosso Sistema Jurídico, 

todo indivíduo é livre para manifestar sua opinião. Deve-se proteger o direito de liberdade 

intelectual, por mais que haja discordância de algum quanto ao conteúdo do pensamento 

externado. O direito de liberdade de expressão não pode ser tão frágil que sucumba sempre 

que for impopular. Este deverá ser preservado, mesmo quando detentor de uma visão 
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Tradução livre do autor. Em seu texto original (1990, p.88) “The cure for such bad speech, as often pointed out, 

is good speech, not prohibition.” 



 

 

controversa, minoritária, ridícula ou até absolutamente equivocada. 

Ninguém é detentor exclusivo de verdades absolutas e infalíveis, existindo 

probabilidade de posicionamentos populares e dominantes, reconhecidos como tal, estarem 

equivocados
12

. Para isso, basta recordar que até o início dos anos 1500, a Terra era plana; até 

1887, o átomo correspondia a menor partícula da matéria; e; até de 2006; Plutão era 

considerado um planeta. 

A verdade é que uma sociedade evolui, principalmente, pela difusão e colisão de ideais, 

pelo debate que apenas pode existir quando assegurado a todos os indivíduos o direito de 

externá-las, não se devendo censurar nem mesmo aquelas que, a priori, pareçam ser absurdas 

e inconcebíveis, visto que serão sempre consideradas assim quando se contrapuserem ao 

pensamento dominante da maioria. Nesse sentido, David V. Ward (1990, p. 86): 

Censorship, then, is undesirable according to Mill because, whether the ideas 

censored are true or not, the consequences of suppression are bad. Censorship is 

wrong because it makes it less likely that truth will be discovered, and it is wrong 

because it has destructive consequences tor the intellectual character of those who 

live under it.  

A liberdade artística exerce papel que ultrapassa as dimensões da obra de arte. Traz 

consigo elevada carga crítica, oponente, de controle ou fiscalização. Trata-se de relevante 

instrumento de controle do Poder, que não pode ser exercido em Estados que enclausuram sua 

sociedade com a imposição de amarras que impossibilitam o exercício de suas liberdades, 

evitando a propagação de posicionamentos discordantes. 

Afinal, sabe-se que uma das maiores virtudes da democracia corresponde ao processo 

de formação do pensamento, através da manifestação de novas ideias, de contraposições, 

preservando-se certo respeito, mesmo nas hipóteses de discordância absoluta das opiniões 

apresentadas. O processo de formação de ideias, em Estados Democráticos, encontra-se 

impossibilitado de se desenvolver plenamente quando em um ambiente dominado por 

censuras e imposições estatais. 

O direito de liberdade artística possui conteúdo aberto, que garante aos artistas um 

modo de transitar entre o plano do domínio de suas ideias e o repasse destas à comunidade. 

Trata-se de um princípio que contrapõe as diversas formas de censura, prévia ou posterior, 

oriunda do Poder Executivo ou Judicial, sendo uma garantia do princípio democrático, em que 

não se toleram abusos e se compreende a importância que a divergência de opiniões traz. 

No Brasil, com o término da Ditadura Militar e o estabelecimento da democracia, 

através da Constituição Federal de 1988, em que se expressaram, com maior efetividade, os 

direitos fundamentais, a liberdade de expressão ganhou status de pilar do atual sistema 

constitucional. Porém, não poderá nunca ser plenamente alcançada, se os cidadãos não 

fizerem sua parte, ou seja, se não exercerem seu direito de se manifestarem com liberdade, 

sem censura, sem medo, a democracia não será a mesma, será, apenas, uma mera ideologia, 

jamais se concretizará. Conforme as linhas históricas apresentadas nesse estudo, a arte 

corresponde a uma das relevantes formas de manifestação de ideias, pensamentos e ideologias, 

pela sua própria natureza de liberdade. 

5 LIMITES IMANENTES E A PROBLEMÁTICA SOBRE O 
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Nesse passo, Alexis de Tocqueville (2001, p. 215 e 216) afirma: “Um grande homem disse que a ignorância 

estava nas duas extremidades da ciência. Talvez teria sido mais verdadeiro dizer que as convicções profundas só 

se encontram nas duas extremidades e que no meio está a dúvida. O homem crê firmemente porque adota sem 

aprofundar. Ele duvida quando as objeções se apresentam”. 



 

 

RECONHECIMENTO DOS “SOBREPRINCÍPIOS” 

A teoria dos limites imanentes, ou “teoria interna dos direitos constitucionais”, que deve 

ser observada pelos valores positivados no Ordenamento Jurídico, é pautada no 

reconhecimento da existência de “sobreprincípios”
13

, dos quais todos os demais são oriundos, 

são por ele sobrepostos, e nele encontram seu limite. Não há dúvidas de que, para o Sistema 

Jurídico Brasileiro, a dignidade da pessoa humana corresponde ao limite imanente a ser 

observado por todos, devendo-se reconhecer a relevância do homem, que se encontra no 

centro de qualquer interpretação jurídica. 

Nesse diapasão, a teoria de sobreprincípios ou limites imanentes contribuiria, inclusive, 

para minimizar a rotulação doutrinária de “conflito de princípios”. Tal rotulação deixaria de 

existir em inúmeros casos concretos em que estivesse presente a dignidade da pessoa humana. 

Isso ocorreria porque em tais hipóteses não haveria atrito entre princípios, tendo em vista a 

existência de uma hierarquização principiológica que asseguraria sua posição de 

superioridade, devendo ser o valor escolhido pelo intérprete para dirimir a controvérsia. São 

nesse sentido as palavras de Miguel Reale (2009, p.77): 

Na antinomia interna, ou em abstrato, tem-se a solução independentemente de se 

aplicar a um determinado caso concreto, o que indica que não se chega, efetivamente, 

a ter uma colisão, apenas admissível se se considerar se encontrarem os valores ou 

princípios em situação de igualdade e o grau de cumprimento de um princípio 

dependerá, então, das circunstâncias do caso concreto e dos princípios em confronto, 

a ser resolvido pelo processo de ponderação [...]. 

O reconhecimento de uma hierarquização entre princípios, em que a dignidade humana 

é vista como “intocável” e responsável por solucionar os conflitos existentes, merece maior 

análise crítica acerca de seu conteúdo, porque, sempre que existem valores constitucionais em 

polos antagônicos, o asseguramento de um necessita do amesquinhamento de outro, e o 

conflito apenas poderá ser solucionado fazendo-se uma ponderação entre os conflitantes, 

levando-se em consideração, entretanto, as particularidades do caso concreto. 

Não se deve tolerar uma imposição abstrata de preponderância de um valor sobre o 

outro, independentemente dos direitos fundamentais que se encontram em colisão, sob pena 

de se estar negligenciando os demais valores “em jogo”. 

A atribuição de um grau hierárquico entre princípios, que resulte em exceção ou 

invalidade, sempre que qualquer princípio esteja frente a frente com o da dignidade da pessoa 

humana, é contraditória para o processo dialético de sopesamento dos valores constitucionais, 

visto que resultará em negligência de peso ou dimensão que os princípios constitucionais 

podem assumir em cada caso concreto. 

Afinal, não se pode, a pretexto da busca por uma máxima efetivação da dignidade 

humana, omitir-se quanto à necessária análise das particularidades que se fazem presentes em 

circunstâncias distintas. A citada teoria, ao invés de atuar como instrumento favorável ao 

processo de interpretação do Direito, pode se transformar em grande obstáculo, excluindo as 

construções interpretativas do caso em análise, incluindo uma proposta de solução automática 

para o conflito, ideia, essa, contrária à noção de harmonização dos valores constitucionais. 

CONCLUSÕES 

Os Estados Constitucionais contemporâneos compreendem a relevância da liberdade 

artística como pressuposto da democracia, reconhecendo-a como garantia da autonomia 

individual, com conteúdo substancial amplo, podendo o artista, por meio das mais diferentes 
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formas de expressão da arte, manifestar-se acerca dos mais variados temas, de natureza 

política, econômica, cultural, histórica, social, entre outros. 

Todavia, não se deve cometer o equívoco de reduzir o direito de livre expressão artística 

a um prisma exclusivamente individual, tendo em vista que seus reflexos, que apenas podem 

ser vistos em Estados tolerantes, irradiam benefícios para toda a sociedade, contribuindo para 

a efetivação do princípio democrático. 

O direito de liberdade de manifestação artística não possui caráter absoluto, visto que a 

maior das questões que envolve o direito de liberdade artística em sistemas constitucionais 

evoluídos e democráticos corresponde às manifestações de forte teor radical ou controverso, 

colocando tal direito em conflito com outros valores ou direitos fundamentais, ensejando 

delicada questão em razão das possíveis limitações a serem impostas à liberdade de expressão 

e à manutenção de seu núcleo essencial. 

Não se deve menosprezar o fato de que a liberdade artística de que se usufrui hoje foi 

resultado de grandes lutas travadas por esses profissionais ao longo da história, em especial de 

grupos que tiveram este direito absolutamente suprimido. 
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RESUMO 

O trabalho ora proposto baseou-se na análise sobre a vaquejada como prática estranha a 

tradição cultural contemporânea e os motivos pelos quais a Procuradoria Geral da República 

impetrou no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade para que 

aquela Corte declare inconstitucional a Lei do Estado do Ceará nº 15.299/2013. Referido 

dispositivo legal regulamenta a vaquejada como prática desportiva e cultural, a fim de 

proteger o público, os vaqueiros e os próprios animais. Dessa forma, apresenta a vaquejada, 

com origem no Nordeste brasileiro, como um exercício da tradição e cultura regional, além de 

fomentar a economia. Entretanto a finalidade atual da prática da vaquejada foi modificada, 

perdendo a justificativa para o contexto atual. A ADI 4983 tem como base a Constituição 

Federal, quando prescreve a defesa de um meio ambiente equilibrado e a vedação de práticas 

crueis nos animais e os precedentes do próprio STF de que não pode mantê-las sob a alegação 

de tratar-se de cultura, pois as práticas culturais só devem ser protegidas caso se compatibilize 

com os valores constitucionalmente estabelecidos. 

Palavras-chave: Vaquejada. Cultura. Constituição. 

 

ABSTRACT 

The work proposed was based on the analysis of the vaquejada as a practice alien to 

contemporary cultural tradition and the reasons why the Attorney General's Office filed in the 

Supreme Court a direct action of unconstitutionality for that Court to declare unconstitutional 

the law of n. 15.299/2013of the State of Ceará. Legal provision regulates vaquejada as 

sporting and cultural issues in order to protect the public, the cowboys and the animals 

themselves. Thus, presents vaquejada, originated in northeastern of Brazil, as an exercise of 

regional culture and tradition, as well as fostering the economy. However the purpose of the 

current practice of vaquejada was modified, losing the justification for the current context. 

The ADI n. 4.983  is based on the Constitution, when prescribing the defense of a balanced 
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environment and the seal of cruel practices in animals and the precedents of the Supreme 

Court itself can not keep them on the grounds that it is culture, as cultural practices should 

only be protected if it reconciles with the constitutionally established values. 

Key-Words: Vaquejada. Culture. Constitution. 

 

1 INTRODUÇÃO 

“A alegria do vaqueiro é pegar boi na invernada, levando a vida no 

laço, eu faço meu caminho com minhas cordas de aço, nunca estou 

sozinho, sou vaqueiro violino das bandas do meu sertão, conheço boi 

mandingueiro bem da palma da minha mão.” 

 

O romantismo dos citados trechos da canção “Vaqueiro Violeiro” do grupo musical 

Kara-Véia, não é o mesmo tratamento pelo qual animais enfrentam nas pistas de corrida de 

vaquejadas, afinal romantismo não é compatível com agressão por eles sofrida, nem tão 

pouco, diz respeito ao novo contexto em que esta prática é estabelecida. Para Cascudo (2005), 

as expressões culturais nordestinas remontam ao século XIX e refletem o processo de 

ocupação vinculado à pecuária. É o caso das vaquejadas – pegas de boi no mato ou corrida de 

mourão –, que existem desde a referida época e contemporaneamente estão ameaçadas de 

extinção na maior parte do sertão nordestino, ou simplesmente desapareceram. Nosso trabalho 

abordará a interpretação jurídica aplicada à vaquejada em relação ao contexto atual do Direito 

que deve garantir a preservação da vida entre os homens, os animais e a natureza. 

Neste cenário, o Estado do Ceará promulgou em 08 de janeiro de 2013 a Lei nº 

15.299/2013 que regulamenta a vaquejada como atividade desportiva e cultural naquele 

estado. Por sua vez, a Procuradoria Geral da República interpôs ação direta de 

inconstitucionalidade (ADI) no Supremo Tribunal Federal com vistas à declaração da 

inconstitucionalidade dessa lei estadual. São estas questões que serão abordadas neste 

trabalho, começando com uma breve descrição da origem da vaquejada, o andamento da ADI 

no STF, da legislação e jurisprudência aplicada à espécie, finalizando com uma análise crítica 

do objeto da ação. 

Vaquejada é uma competição típica do Nordeste brasileiro, na qual uma dupla de 

vaqueiros, montados em cavalos diferentes, busca derrubar um boi ou touro, puxando-o pelo 

rabo de forma a dominá-lo em área demarcada com a finalidade restrita de apresentação do 

espetáculo ao público. Antigamente, a festa de vaquejada era, segundo Cascudo (2005), um 

treinamento e exibição de força ágil, provocadora de aplausos e criadora de fama dos 

vaqueiros, diretamente vinculada ao trabalho de divisão (apartação), do gado criado solto nos 

campos sertanejos. A apresentação em público, nos pátios das fazendas, objetivava o ensinar a 

técnica utilizada nas várzeas para recolher os animais ariscos que escapavam da manada e 

disparavam pela caatinga. 

A atual prática da vaquejada se distingue desta origem, assim como, é modificada a 

finalidade para a sua realização. O que antes era um instrumento associado a atividades 

necessárias à produção agrária, transformou-se numa diversão com maus tratos dos animais 

justificada como prática desportiva, que movimenta milhões de reais para restritos grupos 

empresariais. Nessa dicotomia, apresentam-se por um lado: a defesa da realização das 

vaquejadas, como representante da tradição cultural nordestina e que movimenta a economia 

local. De outro lado, os que a enxergam como uma prática que implica tratamento cruel aos 

animais e falta de segurança para os vaqueiros. Para estes, a concepção de meio ambiente 

supera o binômio estático entre cultura/natureza, e defendem assim a necessária harmonia 



 

entre a construção do ser social e sua convivência no meio em que vive. Além destes fatores, 

sustentam que a limitação às manifestações culturais deve responder a uma atualização 

permanente de nosso contexto histórico cultural. 

 

2. A VAQUEJADA COMO PRÁTICA CULTURAL  

A história conta que no Nordeste brasileiro, desde a colonização, o gado sempre foi 

criado solto, sendo que a coragem e a habilidade dos vaqueiros eram indispensáveis para que 

se mantivesse o gado em seu rebanho. O vaqueiro se forja como herói que tangendo os bois, 

abria estradas e desbravava regiões. Em certo sentido podemos reconhecer a importância da 

vaquejada na vida dos sertanejos da forma como descreveu Cascudo (2005, p.108): 

Os touros e novilhos se agitavam inquietos e famintos, tangiam, com grandes 

brados, um animal para fora da porteira. Arrancava este como um foguetão. Um par 

de vaqueiros corria lado a lado. Um seria o 'esteira' para manter o bicho numa 

determinada direção. O outro derrubaria. Ao pôr-do-sol acabava-se. (grifos nossos) 

 

Entretanto a memória não é algo estático, ela atualiza-se constantemente para responder 

a novos contextos culturais. Para Zumthor (1993) a “memória popular não se refere a uma 

coleção de lembranças folclóricas, mas que sem cessar, ajusta, transforma e recria,” as 

experiências de vida de uma comunidade na construção de seu processo histórico. Da mesma 

forma, Ferreira (2003) afirma que: 

Memória e Esquecimento andam juntos. Se chamarmos de tradição uma espécie de 

reserva conceitual, icônica, metafórica, lexical e sintática que carrega a memória dos 

homens, sempre pronta a se repetir, e a se transformar, num movimento sem fim, ou 

pensarmos na tradição como um repertório de paradigmas e de virtualidades em 

relação, veremos ai se formarem com muita razão os “buracos” do esquecimento. 

 

 A simplificação no antagonismo entre memória e esquecimento ou entre tradição e 

atualização produz uma forma de pensamento autoritário que nega a cultura como informação 

estrutural da comunidade, que a cada geração ou tempo, articula sua realidade às práticas 

adequadas à continuidade viva de sua identidade como processo em permanente diálogo com 

o seu devir, como também afirma Ferrara (2003): 

Poderíamos mesmo dizer que o esquecimento seria responsável pela continuidade, 

pela memória e até pela lembrança. Segundo Levy-Strauss, é o esquecimento que 

vem quebrar uma certa continuidade na ordem mental, sendo responsável pela 

criação de uma outra ordem.  

 

Não de maneira diferente, Andrade (1986, p. 122) abordou a criação de gado no agreste 

e no sertão e comentou a apartação e a vaquejada. Para este autor, a apartação era uma festa 

proporcionada pelo fazendeiro para tentar recompor seu rebanho, ou ocorria no momento de 

ferrar o gado para a comercialização. Por sua vez, a vaquejada se originou com a procura dos 

animais bravios na caatinga. Conforme descreve o autor,  

o animal bravio selvagem, o 'barbatão' que logo ganhava fama, atraindo os vaqueiros 

mais em sua perseguição. Para a sua captura convocavam-se vaqueiros das várias 

ribeiras que em verdadeira festa iam perseguir o animal bravio. O que o derrubava, 

além de grande fama, recebia como prêmio, ou o animal vencido, ou uma 

importância em dinheiro. 

 



 

Pelo exposto, as vaquejadas eram festas da cultura popular organizadas pelas camadas 

desfavorecidas da sociedade, com um sentido organizativo e produtivo para a comunidade. A 

representação cultural da vaquejada no sertão, no entanto, não autoriza a manutenção de uma 

identidade cultural persistente em uma sociedade de consumo. Como diz Claval (1995, p. 

146),  

no estudo da identidade cultural devem ser considerados três elementos para a sua 

formação: a origem comum, o desejo de adequar-se às práticas de um grupo e a 

construção da pessoa que repousa na articulação exercida de todos os aspectos de 

sua vida centrados na cultura. 

 

Para os defensores da vaquejada, o argumento apoia-se no sentido do folclore. Nos 

lugares sertanejos onde permanecem estas festas, a identidade cultural estaria constituída por 

meio de símbolos de uma memória estática no tempo, alicerçada atualmente por histórias 

imaginárias de bravura, coragem e sagacidade dos vaqueiros de outrora encarnadas nos novos 

peões. 

A respeito das tradições, Giddens (2000, p. 56-57) enfatiza que elas se caracterizam 

pelo ritual e a repetição, os quais, no entanto, evoluem ao longo do tempo. Nesse sentido, 

entende-se que as vaquejadas, com seus rituais e repetições, a despeito de modificações, 

constituem uma tradição que se pretende em parte fixa. Por sua vez, atualmente, a vaquejada é 

encarada como um grande negócio. Os organizadores cobram ingressos para determinado 

público com poder aquisitivo para acolher esta proposta, movimentando milhões de reais em 

suas realizações. Neste sentido, vejam-se abaixo dados específicos sobre esta atividade: 

Arenas lotadas, com média de público superior a 80 mil pessoas por noite. 

Premiações milionárias, que movimentam cerca de R$ 14 milhões por ano. 

Competidores, que podem ganhar até R$ 150 mil vencendo uma prova, tratados 

como celebridades. Não, não se trata de nenhum campeonato de futebol, esporte 

considerado a paixão nacional. Os vultosos números se referem às vaquejadas, festas 

que há mais de 40 anos conquistaram o Nordeste brasileiro e que a cada ano 

avançam para outras regiões do País. De acordo com a Associação Nacional de 

Vaquejadas (ANV), são mais de 600 eventos por ano, que reúnem centenas de 

vaqueiros de olho nos pomposos prêmios pagos. "No Nordeste, esse esporte é a 

verdadeira paixão, que cresce cerca de 20% ao ano", afirma o especialista na 

competição e responsável pelo site Portal Vaquejada, Fabio Leal. Fato é que as 

tradicionais festas nos últimos anos se transformaram em um negócio milionário, 

reunindo empresários, criadores de cavalos e empresas. Entre premiações, shows e 

publicidade, estima-se que as festas girem algo em torno de R$ 50 milhões por ano. 

"A vaquejada é uma paixão que atrai um grande público e, consequentemente, 

muitos investidores", explica o empresário e criador Jonatas Dantas
4
. 

 

Podemos afirmar que nela só se mantém a técnica como tradição exótica: puxar o rabo 

do boi para que ele caia no chão, justificando esta adaptação num grande negócio. Hoje, por 

exemplo, os animais são enclausurados antes do momento em que são lançados à pista e, 

enquanto aguardam, são açoitados e instigados. Somente assim, garante-se que o animal 

correrá quando aberto o portão
5
.  Não se pode justificar a permanência da crueldade contra os 
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animais em nome de uma mascarada tradição. Com muita clareza e precisão, Cunha Filho 

(2013) alerta: 

Deste modo, as coisas do passado jamais podem ser consideradas como integrantes 

do patrimônio cultural, apenas pelo critério de serem antigas; por tal razão isolada, 

não adquirirem o direito serem reproduzidas como um encargo da tradição, sem que 

sejam considerados os impactos que provocam nos projetos desenhados para o 

futuro, previsto na Constituição Federal, esta que nos determina construir uma 

sociedade livre, justa e solidária, em que se respeite a dignidade humana, dos outros 

seres e da própria natureza. 

  

Se uma prática cultural não busca o próprio aperfeiçoamento humano, objetivando uma 

melhor convivência ética e estética com os demais e com a natureza, e esse erro deve ser 

corrigido. Por isso, as práticas culturais, de fato, não precisam de proteção, elas existem como 

prova da identidade de uma cultura compatibilizada com os valores constitucionalmente 

estabelecidos. 

 

3. A LEI Nº 15.299/2013 E A ADI 4983 

Obviamente, não se trata de romper com o passado, muito menos, apagar os seus 

vestígios, mas existe a necessidade de se estabelecer com ele uma relação de criticidade e de 

controle, segundo as normas legitimamente elaboradas. Num sábio conceito, Kant (1983, p. 

45-46) ensina que o Direito é o conjunto de condições mediante as quais a vontade de cada 

um pode coexistir com a vontade dos demais, segundo uma lei geral da liberdade.  

A noção do direito, relativamente a uma obrigação correspondente (isto é, a noção 

moral dessa obrigação), em primeiro lugar concerne tão-somente à relação exterior 

e prática de uma pessoa com outra enquanto suas ações como fatos possam ter uma 

influência (mediata ou imediata) sobre outras ações. Porém, em segundo lugar, essa 

noção não indica a relação do arbítrio com o desejo (por conseguinte com a simples 

necessidade) de outro, como nos atos de beneficência ou de crueldade, mas, sim, 

simplesmente a relação do arbítrio do agente com o arbítrio de outro. Em terceiro 

lugar, nessa relação mútua do arbítrio, isto é, o fim a que cada um se propõe. É justa 

toda a ação que por si, ou por sua máxima, não constitui um obstáculo à 

conformidade da liberdade do arbítrio de todos com a liberdade de cada um segundo 

leis universais. 

 

Ao observar a prática da vaquejada, o Estado do Ceará criou a Lei nº 15.299/2013 com 

vistas a regular esta atividade como de cunho desportivo e cultural, nos seguintes termos: 

Art. 1º. Fica regulamentada a vaquejada como atividade desportiva e cultural no 

Estado do Ceará. 

 

Art. 2º. Para efeitos desta Lei, considera-se vaquejada todo evento de natureza 

competitiva, no qual uma dupla de vaqueiro a cavalo persegue animal bovino, 

objetivando dominá-lo. 

§ 1º Os competidores são julgados na competição pela destreza e perícia, 

denominados vaqueiros ou peões de vaquejada, no dominar animal. 

§ 2º A competição dever ser realizada em espaço físico apropriado, com 

dimensões e formato que propiciem segurança aos vaqueiros, animais e ao 

público em geral. 

§ 3º A pista onde ocorre a competição deve, obrigatoriamente, permanecer isolada 

por alambrado, não farpado, contendo placas de aviso e sinalização informando os 

locais apropriados para acomodação do público. 

  



 

Art. 3º. A vaquejada poderá ser organizada nas modalidades amadora e profissional, 

mediante inscrição dos vaqueiros em torneio patrocinado por entidade pública ou 

privada. 

  

Art. 4º. Fica obrigado aos organizadores da vaquejada adotar medidas de proteção à 

saúde e à integridade física do público, dos vaqueiros e dos animais. 

§ 1º O transporte, o trato, o manejo e a montaria do animal utilizado na 

vaquejada devem ser feitos de forma adequada para não prejudicar a saúde do 

mesmo. 

§ 2º Na vaquejada profissional, fica obrigatória a presença de uma equipe de 

paramédicos de plantão no local durante a realização das provas. 

§ 3º O vaqueiro que, por motivo injustificado, se exceder no trato com o animal, 

ferindo-o ou maltratando-o de forma intencional, deverá ser excluído da prova. 

[...]. (grifos nossos) 

 

No que diz respeito à constitucionalidade formal (decorrente da criação de um ato 

legislativo em desconformidade com normas de competência e os procedimentos 

estabelecidos para o seu devido ingresso no ordenamento jurídico), o referido dispositivo tem 

a seu favor, o artigo 24 da Constituição Federal, conforme prescrito, desde que se aborde a 

atual vaquejada como exemplo de prática cultural: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

IX - educação, cultura, ensino e desporto; 

(...) 

§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a 

estabelecer normas gerais. 

§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 

competência suplementar dos Estados. 

§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 

competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. (grifos nossos) 

 

Não se pode esquecer, ainda, que, segundo o princípio da conservação das normas 

legais – princípio de interpretação das leis e atos normativos infraconstitucionais -, existindo 

duas ou mais interpretações de um preceito legal, deve optar-se pelo sentido 

constitucionalmente admissível, que permita a conservação da norma legal. Esta não deve ser 

invalidada ou declarada ineficaz, enquanto puder ser interpretada conforme a Constituição. 

Sob o ponto de vista econômico, é inegável que a vaquejada trata-se de um forte fator 

de renda no estado do Ceará, quanto em outros estados do Nordeste brasileiro, a gerar, 

inclusive, apreciáveis números de empregos e fomento à economia local. Para os defensores 

da vaquejada, não se enxerga na Lei nº 12.599/2013 agressão ao meio ambiente, ou como ela 

desprotegeria a fauna, prejudicaria a função ecológica, provocaria extinção de espécies ou 

submeteria animais à crueldade. Interpreta-se que não há, na referida lei, ofensa direta ao 

texto constitucional, que ao contrário do alegado, traz em si, regras de preservação e de poder 

de polícia, para a segurança dos próprios animais e do evento que envolve a participação de 

grande número de indivíduos, ordenando uma das formas de convívio social. 

 No entanto, em 17/06/2013, a Procuradoria Geral da República (PGR), através do seu 

Procurador Geral Roberto Monteiro Gurgel Santos, impetrou ação direta de 

inconstitucionalidade contra a referida lei, alegando inconstitucionalidade. No STF, essa ação 

recebeu a autuação de ADI 4983, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio. 



 

4. CONSTITUIÇÃO E JURISPRUDÊNCIA APLICADA AO CASO 

A cultura pressupõe desenvolvimento que contribua para a realização da dignidade da 

pessoa humana e da cidadania e para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 

Esses valores não podem estar dissociados da compreensão do exercício dos direitos culturais 

e do acesso às fontes da cultura nacional, assim como previsto no art. 215 da Constituição 

Federal. 

Art. 215. 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. 

 

Por sua vez, o artigo 225 da mesma Constituição prescreve: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e 

futuras gerações. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem 

em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 

animais a crueldade. 

 

A partir desse dispositivo, analisa-se que o constituinte objetivou, com a proteção da 

fauna e com a vedação, dentre outras, de práticas que “submetam os animais a crueldade”, 

assegurar a efetividade do direito fundamental à preservação da integridade do meio 

ambiente, que traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de 

meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço urbano) e de meio ambiente 

laboral. 

Por essa abordagem, faz-se necessário ressaltar a idéia de que o meio ambiente constitui 

patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido pelos organismos sociais e 

pelas instituições estatais, qualificando-se como encargo irrenunciável que se impõe - sempre 

em benefício das presentes e das futuras gerações - tanto ao Poder Público quanto à 

coletividade em si mesma considerada.  

O direito à integridade do meio ambiente constitui prerrogativa jurídica de titularidade 

coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão 

significativa de um poder deferido, não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas, 

num sentido verdadeiramente mais abrangente, atribuído à própria coletividade social. Sobre 

o direito ao meio ambiente (3ª geração), ensina Bonavides (1993, p. 481): 

Com efeito, um novo pólo jurídico de alforria do homem se acrescenta 

historicamente aos da liberdade e da igualdade. Dotados de altíssimo teor de 

humanismo e universalidade, os direitos da terceira geração tendem a cristalizar-se 

neste fim de século enquanto direitos que não se destinam especificamente à 

proteção dos interesses de um indivíduo, de um grupo ou de um determinado 

Estado. Tem primeiro por destinatário o gênero humano mesmo, num momento 

expressivo de sua afirmação como valor supremo em termos de existencialidade 

concreta. Os publicistas e juristas já os enumeram com familiaridade, assinalando-

lhes o caráter fascinante de coroamento de uma evolução de trezentos anos na esteira 

da concretização dos direitos fundamentais. Emergiram eles da reflexão sobre temas 

referentes ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, à comunicação e ao 

patrimônio comum da humanidade. 



 

A alegação de que à falta de uma lei nacional proibindo a vaquejada, o legislador 

estadual possa autorizar tal conduta, merece muita reflexão e fundamentação.  

Majoritariamente, existe o entendimento de que se deve afastar toda e qualquer prática que 

maltrate os animais, ainda que sob a justificativa dela ocorrer dentro de um contexto cultural 

ou desportivo. Neste sentido esclarece Machado (2011, p. 885): 

Atos praticados ainda que com caráter folclórico ou até histórico, como a ‘farra do 

boi’ estão abrangidos pelo art. 32 da Lei 9.605/98, e devem ser punidos não só quem 

os praticam, mas também, em co-autoria, os que os incitam, de qualquer forma. A 

utilização de instrumentos nos animais, quando da realização de festas ou dos 

chamados ‘rodeios’ ou ‘vaquejadas’, tipifica o crime comentado, pois concretiza 

maus-tratos contra os animais. O emprego do ‘sedém’ – aparelho com tiras e faixas 

de couro, fortemente amarrado na virilha do animal, com finalidade de comprimir 

seus órgãos genitais e forçá-lo a saltitar e corcovear – caracteriza o crime do art. 32 

da Lei 9.605/98. Da mesma forma, e sem qualquer dúvida, todas as atividades que 

fizerem os animais enfrentar-se em luta ou disputa. As ‘brigas de galo’ são 

consideradas atos de crueldade contra animais. 

 

Cabe assinalar, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, em tema de crueldade 

contra animais, tem advertido, em sucessivos julgamentos, que a realização de referida prática 

mostra-se frontalmente incompatível com o disposto no art. 225, § 1º, inciso VII, da 

Constituição da República: 

 
COSTUME - MANIFESTAÇÃO CULTURAL - ESTÍMULO - RAZOABILIDADE 

- PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA - ANIMAIS - CRUELDADE.  

A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, 

incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da 

observância da norma do inciso VII do artigo 225 da Constituição Federal, no que 

veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Procedimento 

discrepante da norma constitucional denominado ‘farra do boi’. (RE 153.531/SC, 

Rel. p/ o acórdão Min. MARCO AURÉLIO). 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 11.366/00 DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA. ATO NORMATIVO QUE AUTORIZA E 

REGULAMENTA A CRIAÇÃO E A EXPOSIÇÃO DE AVES DE RAÇA E A 

REALIZAÇÃO DE ‘BRIGAS DE GALO’. 

A sujeição da vida animal a experiências de crueldade não é compatível com a 

Constituição do Brasil. Precedentes da Corte. Pedido de declaração de 

inconstitucionalidade julgado procedente. (ADI 2.514/SC, Rel. Min. EROS GRAU). 

 

INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Lei nº 7.380/98, do Estado do Rio 

Grande do Norte. Atividades esportivas com aves das raças combatentes. ‘Rinhas’ 

ou ‘Brigas de galo’. Regulamentação. Inadmissibilidade. Meio Ambiente. Animais. 

Submissão a tratamento cruel. Ofensa ao art. 225, § 1º, VII, da CF. Ação julgada 

procedente. Precedentes. É inconstitucional a lei estadual que autorize e 

regulamente, sob título de práticas ou atividades esportivas com aves de raças ditas 

combatentes, as chamadas ‘rinhas’ ou ‘brigas de galo’. (ADI 3.776/RN, Rel. Min. 

CEZAR PELUSO). 

 

 Esta linha de pensamento do STF se coaduna com a orientação de Steinmetz (2009, p. 

259-260), que compara os maus tratos dos animais com a prática da tortura para os seres 

humanos, defendendo que esta última não é passível de ponderação e não pode ser afastada 

por outro princípio. O autor, ainda, ressalta o fato de que a Constituição não proíbe o abate de 



 

animais para alimento humano, mas sim os maus tratos e as crueldades por ventura 

perpetrados. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo civilizatório se compõe de uma percepção de cultura plural e que acolha o 

meio ambiente para as gerações futuras. A diversidade e a complexidade de expressões nessa 

seara farão sempre crer na existência de culturas. A convivência entre elas, com as suas 

peculiaridades e até permeabilidades possíveis deverão, sempre, contar com a proteção e as 

garantias diversas oriundas da lei, do direito criado pelo Estado, inscrevendo-se, assim, 

definitiva e claramente, os direitos culturais como espécies do gênero maior (em todos os 

sentidos) dos direitos humanos. 

Por sua vez, os direitos culturais se revelam e se realizam melhor quando e quanto 

maior é a consciência da condição de cidadania dos membros componentes de um povo. 

Dessa forma, o Estado brasileiro chama para si a responsabilidade de proteger o livre acesso 

aos bens e direitos culturais, permitindo com isso que os cidadãos possam atuar com total 

desenvoltura nesse campo, fazendo valer as verdadeiras condições de criar, de produzir arte e 

cultura em meio à diversidade, estabelecendo, os aspectos de sua identidade como indivíduos 

e como entes que compõem uma grande coletividade que se quer ver e fazer desenvolvida, 

assumindo também os indivíduos os seus papéis de responsáveis pelo protagonismo social.  

Não cabe, decerto, ignorar que as vaquejadas, em sua origem, encontravam raízes das 

quais participavam camadas significativas do povo, em determinadas épocas. Por isso, 

decorre serem manifestações estratégicas para o Estado coibir, pois não é possível manter o 

discurso contraditório de que agressões devem ser mantidas em nome de uma concepção de 

cultura instrumentalizada pelo espetáculo para fins econômicos. 
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