
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

ANAIS 
  



 
 

PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA DOS ANAIS DO ENCONTRO INTERNACIONAL DE 
DIREITOS CULTURAIS 

 
 

 
 O Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional da Universidade de 
Fortaleza - UNIFOR, por meio do Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais, tem a 
satisfação de tornar públicos os Anais do III Encontro Internacional de Direitos Culturais, 
realizado de 7 a 11 de outubro de 2014, e que teve como tema “Direitos Culturais, Memória e 
Verdade”, em referência aos 50 anos da instauração da ditadura militar no Brasil. 
 
 A organização e os participantes avaliaram que o evento cumpriu plenamente os 
objetivo que o nortearam, com o envolvimento da comunidade, a ampliação de intercâmbios e 
estudos comparados, o que somente foi possível com as participações e apoios da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, da Ordem dos 
Advogados do Brasil – Seção Ceará, do Ministério Público Federal – MPF e do Instituto 
Brasileiro de Direitos Culturais – IBDCult. 
 
 
 
 

ISSN-e: 2316-9982  
 

www.direitosculturais.com.br 
 
 
  



SUMÁRIO 
 
 

STE1.1 – Direitos Culturais e Constituição + Direitos Autorais e Conexos – Sessão A 
 
OS DIREITOS DE CIDADANIA E A QUESTÃO INDÍGENA: UM ESTUDO DA 
REALIDADE CULTURAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE INDÍGENA E O 
PARADOXO DA TUTELA JURÍDICA - Aline Luciane Lopes e Yasa Rochelle 
Santos de Araujo 
 

9 

DIREITO À INTEGRAÇÃO CULTURAL NA AMÉRICA LATINA: UMA 
PERSPECTIVA A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL - André 
Vitorino Alencar Brayner 
 

26 

DIMENSIONAMENTO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA COMO 
REQUISITO DA DEMOCRACIA: ENTRE PLURALIDADES E LIMITAÇÕES - 
Daniela Lima de Almeida 
 

42 

A PROTEÇÃO AUTORAL E A PRESERVAÇÃO DOS CONHECIMENTOS 
ÉTNICOS E TRADICIONAIS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO - 
Gisela Vieira Martins 
 

59 

RELAÇÕES DO BRASIL COM ORGANISMOS INTERNACIONAIS E 
AGÊNCIAS INTERNACIONAIS DE DESENVOLVIMENTO NO CAMPO DA 
COOPERAÇÃO TÉCNICA EM RELAÇÃO A PROJETOS CULTURAIS - Gláucia 
Pinheiro Serafini e Astrid Herinerg 
 

70 

LIMITES ENTRE A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E O DISCURSO DO ÓDIO: 
CONTROVÉRSIAS EM TORNO DAS PERSPECTIVAS NORTE-AMERICANA, 
ALEMÃ E BRASILEIRA - Gustavo Ferreira Santos e Nevita Maria Pessoa de 
Aquino Franca Luna 
 

92 

LA AUTONOMIA DEL DERECHO CULTURAL: ESTADO ACTUAL EN 
ARGENTINA - Alejandro Vanzolini 
 

109 

PARECER ASJUR - SECULTFOR - Cecilia Nunes Rabelo 116 
 
 

STE1.2 – Direitos Culturais e Constituição + Direitos Autorais e Conexos – Sessão B 
 
DOMÍNIO PÚBLICO, REGULAMENTAÇÃO, TUTELA AUTORAL: 
IMPLICAÇÕES DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO - Jaqueline Aparecida 
Fernandes Sousa e João Victor Rozatti Longhi 
 

123 

ANÁLISE COMPARATIVA DA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NO BRASIL E NOS 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA FACE À DISPARIDADE ENTRE AS 
CULTURAS JURÍDICA DE CADA ORDENAMENTO - Jessica Souza Alves, 
Dayse Braga Martins e Maria do Carmo Barros 
 

134 

A CAPACIDADE CIVIL INDÍGENA: DESAFIOS HISTÓRICOS E A NOVA 
PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL - Julianne Holder da Câmara Silva Feijó 
 

154 



AS DIMENSÕES CONSTITUCIONAIS DA CULTURA CONSTITUTIONAL 
DIMENSIONS OF CULTURE - Maelly Steffny de Souza Silva, Francisco Dionisio 
do Nascimento Filho, Janeide Albuquerque Cavalcanti e Marcelo Paes de 
Carvalho 
 

176 

A FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO COMO UM NOVO PARADIGMA 
PARA A DEFESA DO PLURALISMO LINGUÍSTICO NO BRASIL - Ricardo 
Nascimento Abreu 
 

190 

A NÃO-INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 
NATUREZA NA CESSÃO DE DIREITOS DO AUTOR, A PARTIR DE 
POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INCENTIVO 
INDIRETO À CULTURA? - Vicente de Paulo A. de Oliveira Júnior, Núbia Maria 
Crispino Leite Borges e Maria Lírida Calou de Araújo e Mendonça 
 

212 

PARECER: 33/2013/SECULTFOR - Vitor Melo Studart 
 

240 

DERECHOS CULTURALES. ENSAYO DE UNA CONCEPTUALIZACIÓN - Yael 
A. Berardi 
 

248 

 
ST2.1 - Patrimônio Cultural e Memória Social - Sessão A 

 
PROTEÇÃO JURISDICIONAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL CONTRA ATOS 
LESIVOS À LIBERDADE DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA - Alexandre Henrique 
Tavares Saldanha 
 

254 

A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS CULTURAIS POR MEIO DO TOMBAMENTO: 
ASPECTOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS - Ana Carolina Barbosa Pereira 
Matos e Helano Márcio Vieira Rangel 
 

269 

O QUILOMBO DO TAMBOR E O PARQUE NACIONAL DO JAÚ: A EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL COMO IMPERATIVO PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL QUILOMBOLA - Carla Vladiane Alves Leite, Pedro de Paula Lopes 
Almeida 
 

288 

E O PASSADO COBRA SEU LUGAR AO SOL DA PROTEÇÃO JURÍDICA - 
Paulo Fernando Soares Pereira e Mônica Teresa Costa Souza 
 

298 

 
STE2.1 – Políticas Culturais e Fomento à Cultura + Direito e Economia Cultural – 
Sessão A 

 
PROBLEMAS E DESAFIOS NA RELAÇÃO ENTRE GESTÃO CULTURAL E 
DIREITO - Alberto Rezende Soares, Fernanda Laís de Matos, Maria José 
Gonçalves e Silvana Lumachi Meireles 
 

319 

O CONSELHO DE PATRIMÔNIO CULTURAL: GESTÃO E PARTICIPAÇÃO 
POLÍTICA - Anauene Dias Soares 
 

337 

A TUTELA JURÍDICA DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS URBANAS 
MARGINALIZADAS COMO FORMA DE PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL - 

352 



Carlos Magno de Souza Paiva e Larissa Ribeiro Gomes 
 
DIREITOS CULTURAIS E EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS - Claudia 
Lucio de Medeiros e Daniela Silva Araújo 
 

372 

O FUNDO NACIONAL DA CULTURA E O FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS 
DIFUSOS COMO INSTRUMENTOS DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS 
CULTURAIS - Fabiola Bezerra de Castro Alves Brasil 
 

386 

EM QUE A EXPERIÊNCIA ARTÍSTICA PODE CONTRIBUIR PARA A 
INTERPRETAÇÃO JURÍDICA? UMA REFLEXÃO A PARTIR DA CRÍTICA 
GADAMERIANA À HERMENÊUTICA ARTÍSTICA - Francisco Tarcísio Rocha 
Gomes Júnior 
 

406 

O REDESENHO DO “PROGRAMA ARTE CULTURA E CIDADANIA – 
CULTURA VIVA”: O ÚLTIMO ATO E A RACIONALIDADE DOS PROCESSOS 
DECISÓRIOS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS - Frederico A. Barbosa da Silva e 
Irmina A. Walczak 
 

427 

 
 

ST2.2 - Patrimônio Cultural e Memória Social - Sessão B 
 
PARECER DA COMISSÃO DE DIREITOS CULTURAIS - Raimundo Nonato 
Costa Filho 
 

442 

ANÁLISE JURÍDICA DAS LEIS SOBRE "TESOUROS VIVOS" NO BRASIL E 
NO MUNDO: A EXPERIÊNCIA DO CEARÁ - Rodrigo Vieira Costa 
 

447 

ARQUEOLOGIA NO CARIRI PARAIBANO: UM RESGATE ARQUEOLÓGICO E 
PATRIMONIAL NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ - Talles Bruno Patriota 
 

461 

PROTEÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL: O TOMBAMENTO E AS NORMAS 
GERAIS NO DECRETO-LEI N.º 25/1937 - Thiago Anastácio Carcará, Marcus 
Pinto Aguiar e Hercules Breno de Alcântara Soares 
 

474 

MEIO AMBIENTE, LEGISLAÇÃO, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL: 
UM ESTUDO SOBRE DANOS DA CIDADE VELHA E ENTORNO – BELÉM 
PARÁ -  Sandra Regina Alves Teixeira 
 

487 

A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NA PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO 
CULTURAL AMBIENTAL, SOB A ÓTICA DA ANÁLISE ECONÔMICA DO 
DIREITO - Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior e Maria Lírida Calou de 
Araújo e Mendonça 
 

507 

O INVENTÁRIO COMO UM INSTRUMENTO GESTÃO E ACAUTELAMENTO 
DO PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL NAS CIDADES - Vitor Melo Studart 
 

539 

PRESERVAÇÃO DOS ILÊS AXÉS: LIBERDADE RELIGIOSA E TOMBAMENTO 
DE TERREIROS DE CANDOMBLÉ DA BAHIA -  Walkyria Chagas da Silva 
Santos 
 

549 



STE2.2 – Políticas Culturais e Fomento à Cultura + Direito e Economia Cultural – 
Sessão B 

 
 
ESTUDO COMPARATIVO SOBRE AS LEIS FEDERAIS DE APOIO À 
CULTURA: LEI SARNEY, LEI ROUANET E PROCULTURA - José Olímpio 
Ferreira Neto e Francisco Humberto Cunha Filho 
 

566 

DIREITOS CULTURAIS E TRADICIONALISMO GAÚCHO: NA BUSCA DE 
ESTÍMULO À CULTURA REGIONALISTA - Luiz Felipe Zilli Queiroz 
 

585 

 “EL GESTOR CULTURAL, COMO ABOGADO DEL SECTOR CULTURA” - 
Marcelo Carlos Cebrain 
 

599 

FORMAÇÃO HUMANA E POLÍTICAS CULTURAIS: O PONTO DE CULTURA- 
MULTIPLICADORES DE MÚSICA E A FORMAÇÃO DE ADOLESCENTES E 
JOVENS NA COMUNIDADE DO LAGAMAR, FORTALEZA-CEARÁ - Maria 
Linekely da Silva Aguiar e Lúcia Helena de Brito 
 

602 

DIREITOS CULTURAIS E ECONOMIA CRIATIVA: O CASO DA REDE 
FITOVIDA - Mário F. de Pragmácio Telles, Luã Fergus e Anderson Moreira 
 

612 

APELAÇÃO - Paulo Fernando Soares Pereira 
 

634 

ESPAÇOS CULTURAIS PÚBLICOS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL: A BUSCA 
POR UM MODELO DE GESTÃO COMPARTILHADA - Plínio Rattes 
 

654 

 
STE3 – Direito, Arte e Cultura + Direito, Memória e Verdade 

 
 
O EXCESSO DE DIREITO E IMAGINÁRIO JURÍDICO EM "INFÂNCIA"  
DE GRACILIANO RAMOS - Adalberto dos Santos Leite 
 

673 

APRECIAÇÃO E ANÁLISE DOS FORUNS DE LINGUAGENS ARTÍSTICAS DO 
ESTADO DO CEARÁ, ESTUDO DE CASO FORUM DE CIRCO, RELATO DE 
EXPERIENCIA - Andrea Vasconcelos, Paulo Maranhão 
 

692 

DIREITO À VERDADE E TESTEMUNHO: O PAPEL EDUCATIVO E 
TRANSFORMATIVO DOS PROCEDIMENTOS PÚBLICOS DE CONSTRUÇÃO 
DA MEMÓRIA COLETIVA SOBRE GRAVES VIOLAÇÕES A DIREITOS 
HUMANOS - Carla Osmo 
 

700 

SÍTIOS DE MEMÓRIA E REPARAÇÕES SIMBÓLICAS: PRESERVAÇÃO E 
GARANTIA DA MEMÓRIA E DA VERDADE ATRAVÉS DA CONSTITUIÇÃO E 
PROTEÇÃO DE ACERVOS DOCUMENTAIS REFERENTES AO PERÍODO 
DITATORIAL MILITAR BRASILEIRO -  Cibele Alexandre Uchoa e Cecília Nunes 
Rabelo 
 

720 

OS LIMITES ÉTICOS DO USO DE ANIMAIS EM PERFORMANCES NA ARTE 
CONTEMPORÂNEA - Isis Tinoco eJean Carlos Barbosa de Sousa 
 

735 



ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL MEMÓRIA E VERDADE, A HERANÇA 
DA DITADURA MILITAR. 50 ANOS DE REPRESSÃO - Manoel J de Souza Neto 
 

748 

A QUESTÃO DA IDENTIDADE E O NÃO LUGAR - Marcia Andrea Bühring 
 

763 

GUERRILHA DO ARAGUAIA: ARQUEOLOGIA, HISTÓRIA E DIREITOS 
HUMANOS - Michel Justamand 
 

779 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O ÍMPETO, CRIMINALIDADE E 
INTERFERÊNCIAS POLÍTICAS NO SISTEMA DE JUSTIÇA. UMA ANÁLISE DA 
OBRA “AMOR DE PERDIÇÃO”, DE CAMILO CASTELO BRANCO - Pedro de 
Paula Lopes Almeida e Carla Vladiane Alves Leite 
 

793 

 
 

ST5.1 – Direitos Culturais e Transversalides – Sessão A 
 
 
RACISMO E CULTURA NO BRASIL: RECONHECIMENTO DE DIREITOS - 
Aline Andrighetto 
 

802 

O DIREITO À TERRA COMO EXPRESSÃO DA ALTERIDADE E 
POSSIBILIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO E REPRODUÇÃO SOCIAL - Aline 
Luciane Lopes Rangel e Tupiara Guareschi Ykegaya 
 

822 

ANÁLISE ACERCA DAS VARIADAS FORMAS DE LABOR DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES - Antônia Gabrielly Araújo dos Santos e Emanuelle de Castro 
Moreira 
 

841 

CENOTÉCNICOS NO BRASIL – UMA BREVE REFLEXÃO SOBRE OS 
INVISÍVEIS PROFISSIONAIS DAS ARTES CÊNICAS -  Antônio Victor 
Rodrigues Lopes e Eliene Rodrigues de Oliveira 
 

852 

CRIATIVIDADE E IMAGINAÇÃO NO TEATRO-ESPORTE - Brenno Jadvas 
Soares Ferreira 
 

868 

JUSTIÇA SOCIAL NAS ATIVIDADES DE MINERAÇÃO: MECANISMO SOCIAL 
DE PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS CULTURAIS - Daniela Silva Araújo e 
Claudia Lúcio de Medeiros 
 

877 

TRAMAS CARNAVALESCAS EM FORTALEZA: OS BLOCOS DE PRÉ-
CARNAVAL E A POLÍTICA DE EDITAIS - Danielle Maia Cruz 
 

890 

DESAFIOS PARA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS CULTURAIS NO ÂMBITO 
INTERNACIONAL E NA ORDEM INTERNA BRASILEIRA - Emmanuela 
Carvalho e Marcus Pinto Aguiar 
 

907 

A QUESTÃO DOS REFUGIADOS E DOS IMIGRANTES NO BRASIL E OS DOS 
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO DA ONU - Fernando 
César Costa Xavier e Nayara Mota Costa 
 
 

920 



LIMITES ENTRE A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E O DISCURSO DO ÓDIO: 
CONTROVÉRSIAS EM TORNO DAS PERSPECTIVAS NORTE-AMERICANA, 
ALEMÃ E BRASILEIRA - Gustavo Ferreira Santo e Nevita Maria Pessoa de 
Aquino Franca Luna 
 

934 

 
ST5.2 – Direitos Culturais e Transversalides – Sessão B 

 
CULTURA BARRIAL, INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS E DIREITOS 
CULTURAIS: QUAIS DIREÇÕES? - Maria Dione Carvalho de Moraes, Catarina 
Nery da Cruz Monte e Lucas Coelho Pereira 
 

953 

CULTURA, IDENTIDADE E PLURALISMO CULTURAL À LUZ DE UM 
ENFOQUE ANTROPOLÓGICO E JURÍDICO-CONSTITUCIONAL -  Helano 
Márcio Vieira Rangel e Ana Carolina Barbosa Pereira Matos 
 

977 

REFLEXÕES SOBRE MULTICULTURALISMO, LAICIDADE E 
UNIVERSALISMO: A NECESSIDADE DA CONSTRUÇÃO DE UM DIÁLOGO 
INTERCULTURAL NO ESTADO BRASILEIRO - Juliano Aparecido Rinck 
 

999 

A PRODUÇÃO CULTURAL NA INTERNET COMO ALTERNATIVA À 
INDÚSTRIA CULTURAL E AS INOVAÇÕES TRAZIDAS PELO MARCO CIVIL 
DA INTERNET - Lívia de Meira Lima Paiva 

1016 

  
REPRESENTAÇÃO POLÍTICA: A CONSTITUIÇÃO DISCURSIVA DA 
FORMAÇÃO CIVIL DE IDENTIDADES CULTURAIS - Maria Eduarda Gonçalves 
Peixoto 
 

1030 

DIREITOS CULTURAIS SOB A PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR: UM 
RELATO SOBRE A TRAJETÓRIA DA ESPECIALIZAÇÃO INTERDISCIPLINAR 
EM PATRIMÔNIO, DIREITOS CULTURAIS E CIDADANIA - Marisa Damas 
Vieira e Christiane de Holanda Camilo 
 

1046 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O RECONHECIMENTO DA CAPOEIRA COMO 
UMA PROFISSÃO - Robson Carlos da Silva e José Olímpio Ferreira Neto 
 

1063 

REFLEXÕES SOBRE O PAPEL DA JURISDIÇÃO NO CONTEXTO DE 
CONFLITOS CULTURAIS - Rodrigo Ribeiro Romano 
 

1091 

HACIA UNA CLASIFICACION DE DERECHOS CULTURALES - Noelia Heredia 
Chaz 
 

1105 

 
 

 



 

OS DIREITOS DE CIDADANIA E A QUESTÃO INDÍGENA: UM 
ESTUDO DA REALIDADE CULTURAL DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE INDÍGENA E O PARADOXO DA TUTELA JURÍDICA 

RIGHTS OF CITIZENSHIP AND INDIGENOUS ISSUE: A STUDY OF REALITY 
CULTURAL DA CHILD AND ADOLESCENT AND THE PARADOX OF 

INDIGENOUS LEGAL GUARDIANSHIP 

Aline Luciane Lopes1 
Yasa Rochelle Santos de Araujo2 

 

Resumo: Este artigo tem como objetivo fazer um exercício de reflexão sobre os direitos da criança e do 
adolescente indígena. Busca analisar o estatuto da criança e do adolescente e sua aplicação no contexto cultural e 
social da criança e adolescente indígena. O argumento central do trabalho é de que o modelo do estatuto da 
criança e do adolescente não contempla de forma eficaz os direitos fundamentais e de cidadania dessa parcela da 
população, visto que possuem uma cultura e uma organização social diferenciada da sociedade não índia. Não 
são poucas as dificuldades enfrentadas para, ao mesmo tempo, assegurar os direitos fundamentais e de cidadania 
das crianças e adolescentes indígenas e resguardar e respeitar sua cultura, haja vista que, muitas vezes, o choque 
de culturas ocorre, favorecendo um em detrimento do outro. 

Palavras-Chaves: Direitos Humanos. Cidadania. Indígenas. 

Abstract: This article aims to make a reflection on the rights of indigenous children and adolescents. It therefore 
seeks to analyze the status of children and adolescents and their application in the cultural and social context of 
indigenous children and adolescents. The central argument of this paper is that the model status of children and 
adolescents does not address effectively the fundamental rights and citizenship of population, because they have 
a culture and social organization distinguished from non-Indian society. There are few difficulties in at the same 
time ensure the fundamental rights and citizenship of indigenous children and adolescents and safeguard and 
respect their culture, given that often the clash of cultures occurs, favoring one over the other. 

Keywords: Human Rights. Citizenship. Indigenous. 

 
INTRODUÇÃO 

No presente capítulo, tratar-se-á, primeiramente, acerca da organização social dos 

indígenas no Brasil, principalmente no que se refere a sua organização social, cultural, 

econômica, etc., em decorrência de seu contato com o mundo urbanizado. Em um segundo 

momento, será apresentado um breve apanhado histórico da legislação protetiva e 

                                                           
1 Graduada em Direito. Mestre em Direito – Direitos Humanos, desenvolvimento e cidadania pela Universidade 
Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Email: alinrangel@hotmail.com 

 
2 Graduada em Direito. Mestre em Direito. Professora da UNISEP – Dois Vizinhos-PR. Email: 
yasachelly@gmail.com 
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asseguradora dos direitos indígenas, até os tempos atuais. Por fim, será abordado, de forma 

específica os direitos fundamentais e de cidadania da criança e do adolescente indígena frente 

às diferenças culturais. 

 

1 A CRIANÇA E O ADOLESCENTE INDÍGENA E SUA REALIDADE SOCIAL NO B
RASIL:BREVES REFLEXÕES 

A criança e o adolescente sejam elas índias ou não índias, por se encontrarem em fase 

de desenvolvimento merecem um tratamento diferenciado por parte do Estado, crianças e 

adolescentes são considerados vulneráveis. Todavia, quando se trata de crianças e jovens 

indígenas, que é o tema deste artigo, verifica-se que a situação de vulnerabilidade é ainda 

maior, pois vivem em condição de invisibilidade frente à sociedade e o Estado. As políticas 

públicas, quando existentes, não são suficientes para satisfazer suas especificidades, que são 

maiores que as crianças e adolescentes não índias. Segundo dados apresentados pelo 

Ministério Público do Rio Grande do Sul, cerca de 45% dos indígenas da região sul do Brasil, 

vivem em condições extremas de pobreza, e metade deles não tem acesso à água potável 

(RIO, 2009, p. 2). 

O esquecimento por esta parcela da população índia vem de longa data. A história nos 

mostra que, desde a vinda dos europeus para o Brasil, os povos indígenas, em geral, 

independentemente da idade, eram considerados como animais, sem cultura, sem 

humanidade. As crianças e adolescentes eram capturadas, aldeadas e obrigadas a realizarem 

todo tipo de trabalho escravo. 

As crianças foram, ainda no período colonial, em que se acentuou a extração de látex, 

vítimas de violência psicológica e física. As terras indígenas eram invadidas pelos capatazes 

dos senhores, as crianças e as mulheres eram retiradas de suas malocas a força, como forma 

de garantir a cooperação dos homens e, por conseguinte, garantiam sua alimentação e 

satisfação de seus apetites (SOBRINHO, 2007, p. 9). 

A invasão das terras indígenas pelos “homens brancos” desencadeou diversos conflitos 

entre as diferentes sociedades indígenas, ocasionando a morte de muitas mulheres, o que fez 

com que as crianças e adolescentes fossem entregues a famílias não índias ou internadas em 

internatos ou centros de educação nas cidades. Esse foi um dos motivos que levou algumas 

tribos a virem para os centros urbanos (SOBRINHO, 2007, p. 11). 
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Na atualidade, muitas famílias indígenas buscam seu sustento nas cidades, ocasionando 

assim uma fragilidade de sua identidade cultural, a falta de território para desenvolver sua 

cultura afetou de forma profunda o modo de vida indígena. 

De acordo com a Funai (2009, p.1), o consumo de drogas e o tráfico de substâncias 

entorpecentes entre os jovens indígenas já é uma prática rotineira e constante. Além desse 

problema, o consumo de álcool abusivo e o consequente alcoolismo, a prostituição juvenil e a 

gravidez precoce também atingem em grande número a população indígena.   

Nesta senda, importante referir que o uso de álcool pelos indígenas, principalmente no 

que se refere aos homens, além de trazer empecilhos nas relações de trabalho, está presente 

em diversos casos de violência sexual ocorrido dentro das próprias tribos. Nesse sentido, foi o 

depoimento de uma mãe indígena, em uma audiência pública: 

Eu quero que discute aqui a situação dos nossos filhos. Eles vão para o corte da 
cana. Quando chega lá, os homens dão muita pinga para os nossos filhos. Depois 
fazem sexo, sexo, sexo com eles. Quando eles voltam pra casa, voltam doentes. Do 
corpo às vezes sara, mas da alma não sara, não. É isso que a gente tem que discutir 
da destilaria. Eu quero saber o que vocês vão fazer.”(mulher guarani). Já que é pra 
discutir a destilaria, eu quero discutir o que acontece na volta dos homens pra aldeia. 
Eles já vêm de lá cheios de pinga, descem todos do ônibus, vão pro bar e quando 
chega na aldeia, um monte de homem junto, pegam nossas jovens e fazem feira 
nelas. Então isso é problema do trabalho na destilaria também. É a violência contra 
as nossas meninas. (mulher guarani). (SCANDOLA, 2009, p. 13). 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Inovações pró-Sociedade Saudável (IBISS-CO), 

são variadas as formas de exploração sexual dentro das aldeias. Em um levantamento 

efetuado no ano de 2001, em análise realizada dos casos de estupro ocorridos, concluiu-se 

que: Dos 16 (dezesseis) casos de estupros que foram apresentados como registrado em 

Conselhos Tutelares de 06 municípios, oito deles ocorreu no retorno da destilaria. Outros 

cinco ocorreram entre membros da própria aldeia alcoolizados e em três deles o depoimento 

do violador registrou: um ancião que havia pego uma menina pra morar com ele; um homem 

jovem que pegou uma menina pra fazer sexo enquanto sua mulher estava doente e um homem 

que ao fazer sexo com uma menina pequena acreditava que ganhava mais vida. É uma gama 

de problemáticas que deveriam ser analisadas uma a uma. 

Outro grande problema enfrentado por jovens e crianças indígenas, tem sido o difícil 

acesso à educação. Quando existem escolas nas aldeias, essas somente oferecem a primeira 

fase do ensino fundamental, o que acarreta alto índice de analfabetismo: 

De acordo com o Censo da Educação Indígena do Inep, 81% dos 93.037 alunos de escolas 

indígenas estão nessa etapa. Essa realidade está expressa no relatório do UNICEF: 30,9% dos 
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indígenas de 7 a 14 anos são analfabetos, enquanto a média nacional é de 12,4%. Crianças e 

adolescentes indígenas de 10 a 14 anos têm em média 2,5 anos de estudo, enquanto meninos e 

meninas brancos da mesma faixa etária alcançam 4,2). (FÓRUM..., 2009, p. 1). 

Com relação à educação convencional, verifica-se que as crianças não aprendem sobre 

sua própria história e cultura. Essa falta de informação influencia na baixa autoestima da 

criança e do adolescente indígena, que cresce sem saber de onde veio e o porquê de ser 

diferente dos demais. A juventude indígena passa a se desenvolver sem perspectivas para o 

futuro e com a constante sensação de desvalorização. De acordo com o Relatório da Situação 

da Infância e Adolescência Brasileiras de 2009, não é incomum a notícia de jovens indígenas 

que decidem tirar a própria vida em decorrência da desesperança de terem uma vida melhor. 

Ainda com relação à educação, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, “cerca de 64% dos índios de quatro a seis anos não frequentam a escola; 

30,92% destes, na faixa etária dos 7 aos 14 anos, não são alfabetizados. Dos 12 aos 17 anos, 

27,93% dos índios não frequentam a escola e 15,18% não são alfabetizados”. 

 
2 O PARADOXO REAL E JURÍDICO: UMA ANÁLISE A PARTIR DAS DIFEREN-
ÇAS CULTURAIS 

No presente capítulo, será analisada a complexa relação que se instala a partir da 

aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente aos povos indígenas, com enfoque na 

problemática das diferenças culturais existentes. Num primeiro momento será abordada a 

organização social e cultural destes povos indígenas, mais especificamente das crianças e 

adolescentes. Após, será analisada a aplicação do ECA, bem como sua efetividade frente a 

missão de salvaguarda dos direitos fundamentais. 

  

2.1 A organização social e cultural das crianças e adolescentes nas comunidades indígen

as e suas peculiaridades 

A criança e o adolescente, nas sociedades indígenas, possuem, muitas vezes, tratamento 

diferenciado das crianças e adolescentes não indígenas. Isso ocorre pelo fato de que a cultura 

indígena é eivada de valores, crenças e costumes bastante diferenciados da realidade da 

sociedade não índia.  

Nesse passo, em virtude desta disparidade de concepções acerca do certo e do errado, do 

que pode e do que não pode ser feito, é que se encontra a dificuldade de responsabilização 
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tanto dos pais para com seus filhos quanto dos próprios jovens, que crescem e se desenvolvem 

dentro da mesma cultura, a sua cultura. Entretanto, é inegável o choque de realidade quando 

analisados alguns costumes indígenas à luz dos direitos da criança e do adolescente e, por 

conseguinte, dos direitos humanos. 

Neste sentido, nota-se que, em algumas sociedades indígenas, quando do nascimento de 

crianças com algum tipo de deficiência, estas são rejeitadas pelas famílias, abandonadas à 

própria sorte, ou são sacrificadas, mortas, com o incentivo de membros da comunidade. O 

mesmo ocorre com crianças gêmeas, em virtude de que em algumas comunidades acredita-se 

que elas trazem má sorte, e com crianças cuja paternidade seja duvidosa (CANTÚ, 2009, p. 

2). 

Para além da crença que faz com que algumas das nações indígenas adotem as atitudes 

acima referidas, existe um outro motivo: o instinto de sobrevivência. Nas sociedades 

indígenas, não existe lugar para os fracos, considerando que, na realidade, sequer existe 

espaço suficiente para os fortes. Desta forma, crianças que nascem com alguma deficiência 

acabam sendo sufocadas ou soterradas, pois estes bebês significam uma ameaça para a 

existência da tribo. 

Do mesmo modo, o direito fundamental à saúde é constantemente violado, tornando-se 

evidente quando, mesmo que fortemente incentivada, a vacinação para as crianças indígenas é 

veementemente resistida, pois é vista como malévola, o que propicia o alastramento de 

doenças que são consideradas erradicadas pelos órgãos de saúde na cultura não índia 

(CANTÚ, 2009, p. 2). 

A presença das figuras do pajé e do cacique nas sociedades indígenas é uma das 

justificativas para tanta resistência e aparente desleixo para com a saúde dos pequenos índios, 

uma vez que o pajé é conhecedor de plantas e ervas que podem curar, assim os membros da 

comunidade indígena depositam inteira confiança no pajé. 

Com relação a organização social das comunidades indígenas, verifica-se que o trabalho, 

desde muito cedo, é fortemente incentivado. As crianças indígenas, desde pequenas, 

acompanham seus pais nas atividades diárias (pesca, caça, plantio, colheita, preparação dos 

alimentos), para que aprendam a lida diária e possam contribuir para o sustento da 

comunidade, independente da idade. Assim, “... por intermédio das atividades realizadas na 

roça é que se definem os papéis sociais, onde se internalizam normas do grupo...” (CANTÚ, 

2009, p. 2). 
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Desta forma, verifica-se que a o trabalho, na cultura indígena, não é fator definidor da 

passagem para a idade adulta, como ocorre na cultura não indígena. O mesmo ocorre quando 

se discute critérios de idade para formação de família nas comunidades indígenas, o que 

demonstra, claramente, a diferença existente no que se refere ao conceito de crianças e 

adolescente para as sociedades indígenas e não indígenas e a dificuldade de uniformização 

destes conceitos tanto no âmbito jurídico quanto no social (CANTÚ, 2009, p. 2). Sobre o 

assunto, Thais Luzia Colaço (1999, p. 57-58) refere que: 

Uma das modalidades desse tipo de matrimônio era a adoção de crianças por um 
homem ou por uma mulher, firmando-se o casamento tão logo a criança atingisse a 
adolescência. [...] A união mais frequente era entre primos cruzados, fortalecendo 
assim, a aliança entre as linhagens. Também era comum o casamento avuncular, ou 
seja, a união entre a sobrinha e o tio materno. 
De igual sorte, com relação a iniciação sexual dos jovens indígenas, ressalta-se que 
normalmente os homens casavam mais tarde do que as mulheres, após os 30 anos. 
Era difícil haver moças nubentes disponíveis aos jovens varões, a maioria já estava 
compromissada com os anciães. Mas a prática sexual dos rapazes iniciava-se 
relativamente cedo, principalmente com a participação das mulheres idosas cujos 
maridos as haviam substituído por esposas mais novas. (COLAÇO, 1999, p. 59). 

Para se ter uma ideia, em algumas tribos, ao alcançarem os 13 ou 14 anos, os índios 

passam por um ritual, uma cerimônia, que os introduz para a vida adulta. Nestes rituais de 

passagem, que marcam “a transição entre a infância e a vida adulta, os meninos ficam 

reclusos na casa dos homens e têm que passar por sofrimentos físicos e dar novas provas de 

força.” (ISA, 2009, p. 2). 

No que se refere ao ato infracional cometido por adolescente indígena, verifica-se que a 

tradição dentro da maioria das tribos é a de que a própria comunidade decide qual o tipo de 

penalidade que será aplicada ao jovem, bem como cabe ao líder da tribo decidir acerca da 

necessidade ou não de pedir auxílio à Justiça dos não índios. Assim, 

Se a comunidade decidir resolver entre eles, se foi aplicado uma pena, se foi resolvido aquele 

crime, aquele dano na comunidade, se a criança foi preservada, o autor foi punido de alguma 

maneira, tudo bem. Mas se a comunidade pede ajuda da Justiça comum é porque realmente 

ela não conseguiu resolver o problema, e aí é nosso dever aplicar a lei, buscar o criminoso e 

puni-lo. (ISA, p. 1). 

Em algumas comunidades, como a Parakanã, existe um costume de amizade formal 

entre os índios, o que ocorre somente entre indivíduos do mesmo sexo, pressupondo deveres 

um para com os outros e trocas de presentes. Nesta comunidade, “Antes dos 10 ou 12 anos, é 

o adulto que escolhe o companheiro da criança. Depois dessa idade, a amizade é ritualizada 
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durante a festa do cigarro. Na casa cerimonial, eles dançam, um par de cada vez, e fumam até 

entrar em transe para conversar com os espíritos.” (ISA, 2009, p. 3). 

Como se vê, o uso de substâncias alucinógenas é incentivada em algumas sociedades 

indígenas, pois fazem parte de seus rituais e costumes, bem como marcam alguma fase da 

vida das crianças e adolescentes. 

A concepção de família para as comunidades indígenas, também encontra conceito 

diferenciado da sociedade não índia. Para os índios, a família está fundamentada em uma 

concepção extensiva, ou seja, a família, para a qual a criança ou o adolescente tem o dever de 

obediência e respeito, não é somente a família nuclear (pai, mãe e irmãos), mas sim toda a 

linhagem de descendência, incluindo-se os tios, avós, primos etc. Dessa forma, todos eles 

possuem, em contrapartida, o dever de cuidar e manter as crianças e jovens a salvo de 

eventuais perigos. 

Esta característica ganha destaque quando analisado o instituto da guarda nas tribos 

indígenas em geral. Quando da separação ou divórcio de casais indígenas, a guarda dos filhos 

menores deve ficar com um dos pais, sendo que, em caso de impossibilidade, será transferida 

para algum parente consanguíneo, que se responsabilizará pela educação, proteção e 

desenvolvimento da criança (COLAÇO, 1999, p. 62). 

E as diferenças não param por aí. A poligamia nas tribos Guarani é uma prática comum, 

ainda que, normalmente, somente permitida aos caciques. Em decorrência desta prática 

poligâmica, criou-se uma complexa rede de relações entre seus membros. Duas ou mais 

famílias nucleares participam do mesmo esposo e do mesmo pai; se estabelece uma série de 

inter-relações: coparticipação sexual; relação entre coesposas; relação entre descendentes; 

relação entre os meio-irmãos, relação dos filhos do homem com as mulheres que não são suas 

mães; relação com os parentes do esposo-pai e da esposa-mãe. (COLAÇO, 1999, p. 60). 

Outra característica importante é que, na grande maioria das tribos indígenas as crianças 

costumam ser o centro das atenções, elas ocupam lugar de destaque nas relações intra e 

extrafamiliares. Para os índios, as crianças representam, como de fato o é, a certeza de 

continuidade de sua cultura, razão pela qual suas necessidades são prontamente atendidas. 

Ainda nesse sentido, de acordo com Magali Cecili Surjus Pereira (1998, p. 96-97), 

Os bebês, até cerca de 20 dias, permanecem quase todo o tempo deitados na cama 
dos pais sem serem levados para fora de casa. [...] Estão, durante o dia, quase 
sempre no colo dos adultos, principalmente das mães ou irmãs maiores se não no 
colo de irmãos maiores. Quando estão um pouco mais firmes são carregados por 
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crianças de todas as idades. Geralmente são levados encaixados lateralmente nas 
ancas de quem os carrega. [...] Pode-se observar que, até mais ou menos uns 3 anos 
de idade, são abraçados, tomados ao colo pela mãe, pai, irmãos maiores. Depois 
desta idade cessam esses contatos. [...] De 4-6 anos de idade (ou até mesmo 
menores), pode-se observar maior independência em relação a estar em companhia 
dos adultos ou crianças maiores. 

Nesse contexto de constante preocupação dos índios no que se refere a proteção de suas 

crianças, importante assinalar um costume existente nas comunidades Guarani, o couvade, 

que é uma espécie de resguardo paterno que dura até a queda do cordão umbilical da criança, 

durante o qual o pai do recém-nascido deve ficar isolado, recolhido, proibido de trabalhar e de 

andar pelo mato, devendo ficar sempre atento e dormindo pouco, zelando pela segurança e 

saúde de seu novo descendente (COLAÇO, 1999, p. 63). 

Com todo o exposto, é possível observar que muitas são as particularidades que 

envolvem o nascer e o desenvolver da criança indígena, tais particularidades devem ser 

respeitadas, pois a ingerência sobre tal cultura é uma ofensa aos direitos humanos destes 

povos.  

 

2.2 A atuação do ECA diante das diferenças culturais: desafios e perspectivas 

De acordo com o art. 231 da Constituição Federal, é assegurado aos índios o direito à 

sua cultura, crenças, tradições e peculiaridades em seu modo de vida e organização social. 

Desta forma pode-se dizer que, partindo-se de uma interpretação mais geral e humanística, a 

Carta Magna preservou o direito à dignidade e liberdade destes povos. 

Nesse sentido, vale ressaltar que a dignidade é direito de todos e dever do Estado, o qual 

deve propiciar uma vida digna aos seus cidadãos, o que se sabe, que na prática não acontece. 

Exemplo claro é a situação vivida pelos povos indígenas, principalmente pelas crianças que 

são a parte mais frágil e mais atingida com a miséria em que se encontram inseridos. 

O respeito à dignidade, com um enfoque especial à criança e ao adolescente, significa 

respeitá-la na sua condição, dar a ela condições de se desenvolver em uma comunidade sadia 

e que respeita seus direitos, pois, caso isso não ocorra, as consequências serão impostas à 

própria sociedade. É o que nos ensina João Benedito de Azevedo Marques (apud CURY, 

2003, p 96), quando afirma que “Toda esta situação leva-nos a afirmar que o menor, antes de 

ser infrator ou abandonado, é vítima de uma sociedade de consumo, hipócrita, desumana e 

cruel.” 
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No que se refere ao direito à cultura das crianças, pode-se dizer que preserva-la é uma 

forma de garantir que as culturas diferenciadas existentes em nosso país perdurem por muitos 

anos. Ainda mais, é dizer que a cultura indígena será respeitada e estimulada, assegurando a 

própria sobrevivência e continuidade das comunidades indígenas. Vale lembrar que a cultura, 

nas comunidades indígenas, é repassada de pais para filhos, de geração para geração. 

Outros são os direitos assegurados pela Constituição Federal às crianças e adolescentes 

indígenas, e que, de uma forma ou de outra, acabam compondo a complexidade dos direitos 

fundamentais à dignidade e liberdade, uma vez que um povo sem o direito de sua cultura e 

sua forma de vida, nunca poderá sentir-se respeitado ou livre. 

Nesse sentido, pode-se citar como direitos que visam preservar de forma indireta os 

direitos da criança indígena, além dos direitos fundamentais instituídos pela Constituição 

Federal, o direito à cultura, à educação, à liberdade, ao respeito e à dignidade, bem como o 

direito à saúde, os quais tem uma interrelação entre si. 

Já em seu art. 215, a Constituição Federal estabeleceu que o Estado deverá garantir o 

direito às diversas culturas. Analisando o parágrafo 1º do aludido artigo, percebe-se que a Lei 

Suprema privilegiou os povos indígenas de uma forma direta, pois fez menção expressa aos 

mesmos, nos seguintes termos: “§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas 

populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo 

civilizatório nacional”. (GOMES, 2004, p. 129). 

Ao garantir o direito à proteção da cultura dos povos indígenas, o legislador, 

preocupado com o futuro das minorias étnicas e com o seguimento das diversidades culturais, 

repetiu o direito à cultura no artigo 227, quando fez menção aos direitos das crianças, sendo 

este também um dever da sociedade, da família e do Estado. 

Cabe aqui, de uma forma muito resumida, repetir o conceito de cultura escrito por Berta 

Ribeiro (2000, p. 95), a partir do qual pode-se concluir que a cultura deve ser observada 

levando em conta o meio cultural em que está inserida: 

 
[...] Cultura não significa, portanto, apenas ilustração ou progresso, e sim, ideias, 
comportamentos, e, sobretudo, fórmulas de ação sobre a natureza para o provimento 
da subsistência, que vem dos primórdios da formação da nacionalidade. Significa 
‘um processo social de produção’ [...], ou ‘um produto coletivo da vida humana’ [...] 
‘não pode ser entendido sem referência à realidade social de que faz parte, à história 
de sua sociedade’ [...]. 
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Contudo, em que pese o grande avanço ocorrido com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, no que se refere à salvaguarda dos direitos das crianças e adolescentes 

indígenas, mais especificamente, o que se verifica é uma grande dificuldade na efetivação 

destes direitos constitucionalmente garantidos. 

Esta dificuldade também é encontrada quando se analisa a efetividade do Estatuto da Criança 

e do Adolescente. Nesse sentido, a Resolução nº 91 de 23 de junho de 2003, do Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), acabou por regulamentar a 

aplicação do ECA para crianças e adolescentes indígenas (REDE..., 2009, p. 1). O art. 1º da 

Resolução assim dispõe: 

Art. 1o Firmar o entendimento esposado pela Assembleia Ordinária do CONANDA, 
realizada nos dias 14 e 15 de maio de 2003, no sentido de que se aplicam a família, a 
comunidade, a sociedade, e especialmente a criança e ao adolescente indígenas as 
disposições constantes da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, observadas as peculiaridades socioculturais 
das comunidades indígenas. 

Ao que se vê, o direito material está plenamente assegurado aos povos indígenas, 

carecendo, neste momento, de efetividade e estratégias de aplicabilidade para que alcancem o 

seu real objetivo, ou seja, para que consigam alcançar os problemas socioculturais existentes, 

diminuindo as desigualdades e respeitando as diferenças. 

Nesse passo, ressalta-se que os órgãos responsáveis pela execução das medidas protetivas e de 

responsabilização das crianças e adolescentes esculpidas no ECA, bem como de 

responsabilização da família, deverão adequar-se e, precipuamente, (re)conhecer as diferentes 

culturas objeto dos direitos em questão, o que não será, ou já não o é, tarefa fácil. 

Se o abismo entre as culturas indígena e não indígena é bastante evidente, as diferenças 

culturais existentes dentro das próprias comunidades indígenas não o são, haja vista a 

predominância do senso comum na sociedade não índia, que os define como sendo 

simplesmente o povo indígena, sem atribuir especificidades e/ou peculiaridades intrínsecas. 

Nesse contexto, observa-se que, embora, “tenha como princípio o respeito à diversidade 

cultural das crianças e adolescentes brasileiros o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

tem gerado, muitas vezes, conflitos e preconceitos na sua aplicação junto aos povos indígenas, 

em lugar de garantir a sua proteção, como se propõe”. (REDE..., 2009, p. 1). 

Cabe ressaltar, por oportuno, que a falta de uma previsão expressa no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, no que se refere aos direitos indígenas, é decorrência do momento 

histórico em que foi elaborado. 
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Há 19 anos, o Brasil enfrentava uma grande mudança de concepções de infância e 

juventude, sendo que o ECA representou um avanço fantástico para o contexto em que o País 

se encontrava. Naquele momento histórico, não havia espaço para discussão acerca da grande 

diversidade cultural em nosso território. O simples fato de admitir que a criança era, também, 

sujeito de direitos, e, ainda mais, conceder direitos a estes “novos” seres, já se mostrava uma 

novidade com dimensões muito grandes. Além disso, havia resistência por parte de alguns 

setores da sociedade, o que fez com que, na luta pelos direitos das crianças, algumas nuances 

se perdessem (REDE..., 2009, p. 1). 

Hodiernamente, a necessidade de uma legislação específica para as crianças e 

adolescentes indígenas é flagrante, razão pela qual, aos poucos, começam a surgir propostas 

no Congresso Nacional. 

Recentemente, no dia 3 de novembro de 2009, entrou em vigor a lei nº 10.012/09, a qual 

alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, inserindo um novo capítulo no ECA, que 

trata, especificamente, da adoção de crianças indígenas. O §6º, do art. 28 da referida Lei, não 

contempla todos os aspectos essenciais à regulamentação da situação destas crianças, contudo, 

não deixa de ser um grande avanço, o qual se espera, seja somente o início de uma mudança 

muito maior no âmbito do reconhecimento e proteção dos direitos fundamentais destas 

pessoas. 

Além da entrada em vigor da Lei 10.012/09, outro importante passo pode ser dado no 

sentido de efetivação dos direitos fundamentais dos povos indígenas. Encontra-se em 

andamento, na Comissão de Assuntos Sociais do Congresso Nacional, o Projeto de Lei do 

Senado (PLS) 295/2009, o qual foi elaborado em conjunto com o Conanda, visando 

acrescentar dispositivos ao Estatuto da Criança e do Adolescente que contemplem as 

especificidades das crianças e jovens indígenas. Neste sentido, importante referir que, por 

mais que sejam passos curtos e lentos, representam grande avanço na história, considerando 

que: 

 
Essa é a primeira vez que um Projeto de Lei é elaborado tendo em vista a 
Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que trata sobre 
povos indígenas e tribais em Países independentes. A convenção em seu artigo 6º 
determina que os governos deverão consultar os povos interessados, mediante 
procedimentos apropriados e, particularmente, pelas suas instituições 
representativas, sempre que se tenham em vista medidas legislativas ou 
administrativas capazes de afetá-los diretamente. Neste sentido, o PLS 295 traz uma 
solução que busca alternativas, juntamente com as comunidades indígenas, visando 
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a proteção de suas crianças e adolescentes baseada em ações educativas e 
preventivas. (REDE..., 2009, p. 3). 

Deste modo, uma diretriz deve estar sempre presente: a de que o Estatuto precisa, de 

forma urgente, incorporar as diversidades de povos que existem no nosso País, e a política da 

infância e juventude brasileiras precisam dar espaço à política indígena. Isso porque, nas 

palavras de Cantú (2009, p. 1): 

Se fosse possível conceber-se uma subcategoria de indivíduos-criança, ou 
estabelecer-se o segmento mais vulnerável dentre todos os possíveis na escala de 
proteção dos direitos humanos, certamente, sem nenhum esforço, poderíamos inserir 
neste contexto as crianças e adolescentes pertencentes a comunidades indígenas. 

Um dos problemas que se enfrenta com a atual redação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, é a dificuldade de aplicação das medidas protetivas aos seus destinatários 

indígenas, em razão, notadamente, da diversidade cultural. Conforme já referido, algumas 

tribos indígenas cultivam costumes e tradições que vão de encontro com os padrões de 

aceitação da sociedade não índia e que, por conseguinte, resulta na dificuldade de aplicação 

das medidas protetivas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Como é sabido, aplicam-se medidas protetivas a crianças e adolescentes a partir do 

momento em que se detecta uma situação de risco que as envolve. Mas como definir situação 

de risco dentro de uma cultura que, na verdade, não é conhecida? A situação é complexa, pois 

se o Estado fica inerte, pode ser conivente com alguma prática cruel. Se o estado intervém, 

corre o risco de estar intervindo indevidamente em uma cultura que é constitucionalmente 

protegida. 

Uma questão relevante é a de que, para a maioria dos grupos indígenas, a família é 

considerada toda a coletividade de pessoas consanguíneas, ou seja, ultrapassa os liames da 

família nuclear. Desta forma, a dificuldade se instala no momento em que é necessária a 

responsabilização dos pais em decorrência de algum acontecimento envolvendo seus filhos. 

Desta forma, verifica-se que não basta a existência do direito formal, mas faz-se 

imperiosa a existência do direito real. O que se tem nas mãos 

são poderosos instrumentos legais, que precisam ser manejados por operadores do direito 

suficientemente corajosos para que se possa dar início a um processo de reversão desta 

realidade, rumando em direção à construção de políticas de enfrentamento dos problemas, 

pelos próprios atores do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente 

diretamente envolvidos neste atendimento. (CANTÚ, 2009, p. 1). 
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O que se vê é que, muitas vezes, a falta de discernimento acerca da aplicação ou não do 

ECA, conduz a um verdadeiro abandono dessas crianças e adolescentes pelos próprios 

operadores do direito, que deveriam ser os principais executores e guardiães dos direitos 

fundamentais a eles conferidos. Essa situação ocorre em razão de que, quando a função de 

proteção e/ou punição não são simplesmente delegadas a Justiça Federal ou a FUNAI, os 

indígenas são tratados como não índios, ignorando-se suas especificidades e peculiaridades, o 

que é uma forma de discriminação e desprezo pelas suas culturas.  

É por esta razão que se entende de extrema importância a qualificação de profissionais 

para atuar nessa área, em virtude do 

tênue limiar existente entre onde deve ser considerado um ou outro dos sistemas existentes, 

exatamente, porque não somos isentos no processo de discernimento e respeito à cultura 

indígena, já que nossas impressões são marcadas por valores culturais, históricos e familiares 

que por si, estabelecem diferenças. (CANTÚ, 2009, p. 2, grifo da autora). 

Assim, a melhor forma de se construir um sistema jurídico de proteção aos direitos 

fundamentais e de cidadania das crianças e adolescentes indígenas efetivo, é promovendo um 

diálogo constante com a população interessada, e ainda mais, oportunizar um diálogo entre as 

diferentes comunidades, para que se possa harmonizar a legislação com os costumes e 

tradições de cada tribo. 

Somente dessa forma é que poderá ser afastada a ideia de uma imposição ocidental para 

este povo que possui tão peculiar forma de organização social e cultural, oportunizando, por 

conseguinte, o diálogo entre as culturas tradicionais. 

O mesmo deve ocorrer quando da aplicação de medidas socioeducativas aos adolescentes 

infratores indígenas. Deve-se ter em mente que as medidas aplicadas aos indígenas não pode e 

nem devem ser as mesmas aplicadas aos não índios, sob pena de revitimizar estes jovens sem 

alcançar o objetivo não só punitivo, mas fortemente pedagógico e reeducador que carregam 

estas medidas. 

As medidas de proteção e as medidas socioeducativas deverão ser compatibilizadas com 

o meio social em que vivem, com seu modo de vida, tradições, organização e costumes. Além 

disso, faz-se de extrema importância o respeito às punições impostas pela própria tribo, sendo 

em alguns casos dispensável a punição prevista no ECA, quando o problema houver sido 

solucionado pelas lideranças internas. Evidentemente que, nesse ponto, os direitos 

fundamentais e os direitos humanos deverão ser preservados. 
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Quando se trata de garantir direitos tão essenciais para a sobrevivência de seres 

humanos, como ocorre com os direitos fundamentais e de cidadania, os esforços não devem 

ser medidos, cabe ao Estado, a família e a sociedade a proteção integral desse seres que estão 

em formação, e quando nos referimos às crianças e adolescentes indígenas deve-se incluir o 

contexto cultural tão importante para sua formação comunitária e humana. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Partindo destas breves reflexões apresentadas acerca das peculiaridades da cultura 

indígena e da efetividade da aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente na proteção 

dos direitos fundamentais e de cidadania destes indivíduos, à luz dos direitos humanos e dos 

princípios esculpidos na Constituição Federal de 1988, é que se fará, aqui, as considerações 

finais do presente estudo. Cabe ressaltar que a motivação da presente pesquisa surgiu da 

necessidade de impor a reflexão acerca da situação enfrentada pelos povos indígenas 

na sociedade nacional, bem como relembrar o verdadeiro papel de um Estado Democrático de 

Direito eficaz. 

Nesse passo, verificou-se que, ao longo da história, os direitos humanos foram 

ganhando espaço, abrindo as portas para a construção de uma sociedade mais justa, decente e 

humana. Os direitos fundamentais passaram de um estágio de elitismo para um estágio 

de hibridismo, podendo ser aplicados a todos, inclusive para as crianças, que conquistaram o 

direito de existirem como sujeitos de direitos específicos e especiais. 

Desta forma, partindo do pressuposto de que, ao menos no âmbito do direito 

material/formal, as crianças e adolescentes como um todo conquistaram seu lugar na 

sociedade, imperioso o reconhecimento destes direitos, também, às crianças e adolescentes 

indígenas, respeitando-se suas peculiaridades e especificidades, haja vista tratarem-se de 

sujeitos vulneráveis em sua essência. 

Entretanto, não são poucas as dificuldades enfrentadas para, ao mesmo tempo, assegurar 

os direitos fundamentais e de cidadania das crianças e adolescentes indígenas e resguardar e 

respeitar sua cultura, haja vista que, muitas vezes, o choque de culturas ocorre, favorecendo 

um em detrimento do outro. 

Em razão desta complexidade de relações e da permanente situação de conflito de 

direitos, de culturas e de valores, é que se propõe a elaboração de uma legislação sui generis, 
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contando com a participação das populações indígenas e harmonização dos valores dos índios 

com o dos não índios, como forma de evitar a imposição da lei dos “homens brancos” nas 

culturas tradicionais, mais uma vez. 

Contudo, o que se espera é, ao menos, tocar a consciência daqueles que, por ignorância 

ou por soberba, ainda não entenderam que a cultura indígena e a não indígena fazem parte de 

um mesmo universo. Já seria o suficiente se entendessem que crianças, são apenas crianças, 

independentemente de sua cultura. 
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DIREITO À INTEGRAÇÃO CULTURAL NA AMÉRICA LATINA: UMA 
PERSPECTIVA A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO 

BRASIL 

DERECHO A LA INTEGRACIÓN CULTURAL EN AMÉRICA LATINA: UNA 
PERSPECTIVA DESDE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE BRASIL 

André Vitorino Alencar Brayner1 

 

Resumo: Tradicionalmente a integração regional limita-se as questões institucionais-formais, com foco quase 
que exclusivamente de cooperação econômica, fundamentado na ideia de utilidade. A integração, no entanto, não 
deve ser reduzida ao valor da utilidade econômica, ela há de ser útil, justa e humanista. Os fenômenos de 
integração regionais mais sólidos devem observar necessariamente as dimensões culturais e sociais, assim como 
de inclusão política e de Direitos Humanos. Os Direitos culturais, por sua vez, parecem receber da doutrina 
tradicional uma atenção secundária, limitando-os, no âmbito brasileiro, a definição e a abordagens de dois 
artigos na CRFB/88, quando na verdade toda a Constituição está fundamentada a partir da concepção de garantia 
ao pleno exercício dos Direitos Culturais. O exercício destes também é condição para o processo integracional 
que deve ser constituído com observância nestes Direitos Fundamentais. Proclama a Constituição Federal 
brasileira de 1988 como objetivo desta que: "A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, 
política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-
americana de nações." A partir destes deveres Constitucionais compreende-se a obrigatoriedade de analisar o 
processo de Integração regional sob perspectiva política, social, cultural e jurídica. Trata-se de absorver 
elementos Constitucionais na garantia da pluralidade das identidades, uma construção multiétnica que deve 
absorver a participação como elemento constitutivo para fortalecer a Democracia brasileira e a Democracia 
Regional. 
Palavras-Chave: Integração.  Direitos Culturais. Constituição e América Latina. 

Resumen: Tradicionalmente la integración regional se limita a las cuestiones formales institucional, centrándose 
casi exclusivamente en la cooperación económica, basada en la idea de la utilidad. La integración, sin embargo, 
no debería reducirse al valor de la utilidad económica, porque tiene que ser útil, justa y humanista. Los 
fenómenos de un processo de integración regional más sólido deberá respetar necesariamente las dimensiones 
culturales y sociales, así como la inclusión política y los derechos humanos. Derechos Culturales que parecen 
recibir la doctrina tradicional una preocupación secundaria, limitándolos, en el contexto brasileño, la definición y 
los enfoques de dos artículos sobre CRFB / 88, cuando en realidad toda la Constitución brasileña se fundamenta 
en la concepción garantiza el ejercicio pleno Derechos culturales. El ejercicio de estos es también una condición 
para el proceso integrador que debe realizarse en el cumplimiento de estos derechos fundamentales. Proclama la 
Constitución Federal de Brasil de 1988 que este objetivo : "La República Federativa del Brasil buscará la 
integración económica, el desarrollo político, social y cultural de los pueblos de América Latina, con vistas a la 
formación de una comunidad latinoamericana de naciones" A partir de estas funciones puede entender la 
obligación constitucional de analizar el proceso de integración regional en la perspectiva política, social, cultural 
y jurídica. Elementos de la garantía constitucional de la pluralidad de identidades, una construcción multiétnica 
deben absorber la participación como un elemento constitutivo para fortalecer la democracia brasileña y la 
Democracia Regional. 
Palabras clave: Integración. Culturales. Constitución y Derechos de América Latina; 

                                                           
1 Mestrando do curso de Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza. Bacharel em Direito pela 
Universidade de Fortaleza desde 2010. Atualmente advogado do Centro Cultural Dragão do Mar e do Instituto 
Brasil África.  

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

26



 

 

1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho foi elaborado especificamente para o III Encontro Internacional de 

Direitos Culturais buscando uma interseção com  a pesquisa de Mestrado do presente autor 

que tem como objeto a Integração Democrática da América Latina a partir da UNASUL. 

Trata-se de uma relação intrínseca entre os Direitos Culturais e uma integração que respeite 

aspectos históricos, sociais e culturais na qual o processo de integração seja além da formação 

de blocos econômicos. 

Respeitando a densidade de todos os elementos que envolvem os debates apresentados 

este trabalho pretende contribuir com o Encontro em questão apresentando em um primeiro 

momento uma discussão sobre Direito à Integração mais pertinente à realidade da América 

Latina. Não há de ser discutido a diversidade e as peculiaridades de cada país no continente, 

mas apenas apresentar elementos relevantes para uma conceituação de Direito à Integração.  

Tradicionalmente a integração regional limita-se as questões institucionais-formais, com 

foco quase que exclusivamente de cooperação econômica, fundamentado na idéia de 

utilidade. Esta estrutura que parte de uma necessidade econômica está relacionada à 

identidade territorial, lingüística, política, social ou de outra ordem, faz com que os estados 

soberanos cedam parte de suas soberanias para uma entidade central, uma organização de 

integração. 

Em um segundo momento busca-se apresentar uma delimitação para conceitos como 

cultura e Direitos Culturais que possibilitem à ciência jurídica uma efetividade na consecução 

dos Direitos que envolvem este tema.   

Os Direitos culturais parecem receber da doutrina tradicional uma atenção secundária, 

limitando-os, no âmbito brasileiro, a definição e a abordagens de dois artigos na CRFB/88, 

quando na verdade toda a Constituição está fundamentada a partir da concepção de garantia 

ao pleno exercício dos Direitos Culturais.  

Por fim, a parte final deste artigo tem como objetivo traçar a relevância desta interseção 

a partir da Constituição Federal de 1988. Percebendo que a Carta Magna preceitua a 

priorização de uma integração democrático-cultural, intenta-se abordar de alguns aspectos que 

fundamental as opções constitucionais como elementos de soberania e dependência. 
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2 METODOLOGIA 

Para atingir tais objetivos optamos por realizar pesquisa do tipo bibliográfica, que 

segundo Marconi e Lakatos (2001, p.44) pode “ser considerada também como o primeiro 

passo de toda pesquisa científica”. 

Para Bastos, o tipo de pesquisa bibliográfica “baseia-se na análise da literatura já 

publicada em forma de livros, revistas, publicações avulsa, imprensa escrita e até 

disponibilizada na internet” (2006, p. 31). Faz-se mister discorrer ainda segundo a autora, 

sobre as vantagens desse tipo de pesquisa: 

a pesquisa bibliográfica permite ao pesquisador a análise comparativa de vários 
posicionamentos sobre um mesmo assunto e daí advém a principal vantagem desse 
tipo de pesquisa, que é possibilitar ao pesquisador englobar a temática de forma um 
pouco mais ampla do que aquela que seria possível na pesquisa de campo (2006, p. 
32). 

A pesquisa bibliográfica se faz necessária para este projeto de pesquisa devido aos tipos 

de fontes a que se dispõe sobre o assunto. Trata-se de uma análise teórica em um dado 

contexto histórico. Desse modo, para o objeto de estudo delimitado as fontes bibliográficas 

são fundamentais.   

Para Rodrigues a pesquisa bibliográfica acontece “quando elaborada a partir de material 

já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e, atualmente, de 

material disponibilizado na Internet. Dependendo da pesquisa, percebe-se que muitas são 

desenvolvidas quase que exclusivamente com base em fontes bibliográficas, tais como: livros 

de leitura corrente, livros de referência, dicionários, enciclopédias, impressos diversos, 

publicações periódicas, revistas e jornais etc.” (2005, p. 38).  Por tratar-se de tema relacionado 

a fenômenos passados e análise sobre os impactos destes nos desafios atuais, Rodrigues 

conclui: “A pesquisa bibliográfica permite ao pesquisador a cobertura de uma gama de 

fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente; 

principalmente quando o problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo espaço. A 

pesquisa bibliográfica é indispensável nos estudos históricos, pois não há outra maneira de 

conhecer os fatos passados se não com base em dados bibliográficos.” (2005, p. 38-39).  
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3 SOBRE INTEGRAÇÃO REGIONAL 

A ideia do Direito a integração surge a partir da necessidade de estabelecer relações 

jurídico-políticas formais para proteger o comércio e as navegações. Desde as bulas papais, 

que permitiram a exploração da América, inicialmente, apenas por parte da a constante 

necessidade de circulação de mercadorias e as disputas entre as águas e territórios comuns 

obrigaram o diálogo entre os países.   

Borges (2005) afirma que, com o intuito de acelerar a reestruturação econômica, alguns 

países europeus como Alemanha e França passaram a ampliar suas políticas de relações 

estrangeiras ao nível de cooperação de mercados constituindo comunidades específicas 

relacionadas à economia (CEE), ao carvão e ao aço (CECA) e à energia atômica 

(EURATOM). Por outro lado, a própria necessidade de manutenção do comércio, atrelada à 

história de conflitos na Europa, obriga os Estados a avançarem na integração em busca de um 

sistema de segurança mais eficaz:  

Es ist der Handelsgeist, der mit dem Kriege nicht zusammen bestehen kann, und der 
früher oder später sich jedes Volk bemächtigt. Weil nämlich unter allen, der 
Staatsmacht untergeordneten, Mächten (Mitteln) die Geldmacht wohl die 
zuverlässigste sein möchte, so sehen sich die Staaten (freilich wohl nicht eben durch 
den Triebfedern der Moralität) gedrungen, den edeln Frieden  zu befödern 2. 

É, então, a partir do setor econômico (Wirtschaftssektor) que a integração regional passa 

a ser institucionalizada e passa a avançar para uma integração cultural, política, econômica, 

social, ambiental, monetária, legislativa, etc.  

É válido ressaltar que esta análise se refere ao processo de avanço institucional dos 

processos de integração. Isto, pois, os processos de integração possuem diversas dimensões se 

relacionando com história, geografia, cultura, religião, dentre outros fatores que consolidam 

ou afastam tal fenômeno. 

Tradicionalmente a integração regional limita-se as questões institucionais-formais, com 

foco quase que exclusivamente de cooperação econômica, fundamentado na idéia de 

utilidade. Indubitavelmente no do modelo de mercado globalizado, organismos de integração 

regional que possibilitem a redução de taxas, a conscessão de subsídios a redução de barreiras 

                                                           
2 É o espírito do comércio que não pode coexistir com a guerra e, mais cedo ou mais tarde, apodera-se de todos 
os povos. Isto, pois, entre todos os poderes (meios) submetidos ao Estado, o poder do dinheiro é o fiel, 
obrigando, não por motivos morais, que se faça a nobre paz. (KANT, 2003, p.226). Todas as traduções presentes 
neste trabalho são de inteira responsabilidade do autor.   
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alfandegárias são fundamentais para o desenvolvimento econômico de uma nação, além de 

garantir aos Estados componentes de um bloco maior influência nas grandes negociações e 

decisões nos fori mundiais. 

A consecuencia de la globalización, la integración  constituye en el siglo XXI una 
herramienta política que permite mejorar las condiciones de inserción en el mundo 
ya que implica mayor poder de negociacón y competitividad para sus componentes, 
que ahora pueden actuar en bloque (MOYO, 2006, p. 17)  

A integração, no entanto, não deve ser reduzida ao valor da utilidade econômica.  Ela há 

de ser útil, justa e humanista, como bem analisa Ciuro Caldani (apud MOYO, 2006, p. 26). O 

fenômeno da integração regional tem sua origem na identidade histórico-cultural das distintas 

regiões, mas se consolida como estrutura jurídica com a necessidade econômica de uma 

cooperação de mercado mais efetiva entre países vizinhos com o objetivo de lograr um 

desenvolvimento econômico. Esta estrutura que parte de uma necessidade econômica e está 

relacionada à identidade territorial, lingüística, política ou de outra ordem, faz com que os 

estados soberanos cedam parte de suas soberanias para uma entidade central, uma organização 

de integração (BARBOZA, 2008). 

A integração não deve almejar somente melhorar as relações comerciais, mas 

principalmente desenvolver os índices sociais dos Estados partes. Dentro da nova concepção 

de Direito, a integração deve inclusive proteger os movimentos culturais locais e as tradições 

regionais frente à imposição ou importação desmedida de culturas externas.     

Os fenômenos de integração regionais mais sólidos devem observar necessariamente as 

dimensões culturais e sociais, assim como de inclusão política e de Direitos Humanos, 

relacionando estes fatores à globalização e ao imperialismo (MOYO, 2006). “Uma 

consideração teleológica revela que, no âmbito do ordenamento internacional, e em particular 

no ordenamento comunitário, a proteção dos direitos humanos vem sendo privilegiada como 

um dos objetivos mais eminentes” (BORGES 2005, p. 326). 

Destaca-se que o fortalecimento dos países, através da atuação em conjunto, 
estende-se às mais diversas áreas. As vantagens políticas, sociais e culturais são, de 
certa maneira, inerentes a esse processo. É válido analisar que estes benefícios 
podem ser conseqüências das relações econômicas. No entanto, o debate sobre a 
integração regional não pode ser separado do debate em torno da soberania de cada 
país. Soma-se a isto o fato de que este fenômeno não é desligado dos fatores 
históricos e geográficos, de modo que, ao ser pensado, deve, de antemão, preocupar-
se com o desenvolvimento econômico, social e sustentável da região e não apenas 
com benefícios isolados. 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

30



 

No processo de globalização é que não se exporta apenas mercadoria, mas cultura, 

religião, ideologia, valores e diversas questões de cunho subjetivo que são incorporadas ao 

universo simbólico dos indivíduos (SAID, 2005). Porquanto, um bloco regional deve 

estabelecer avanços institucionais para proteção das suas identidades culturais de seus povos.  

Arbuet Vignali (2004), ao discutir os fundamentos antropológicos e sociais da 

integração, afirma que isso é um processo consciente e voluntário, que se dá a partir da 

própria natureza do ser humano. O autor explica ainda que, através dos agrupamentos 

humanos, os centros de poder independentes, os Estados, têm procurado superar as diferenças 

que os separam com diversos propósitos políticos em busca de poder: formar através das 

partes um todo único e maior, somar-se a um núcleo centralizador dos recursos de outras 

regiões e, principalmente, melhorar sua posição dentro da equação de poder dos Estados, 

ampliando a capacidade de defesa frente a agressões ou a disputas de competências. 

Aufere-se, por fim, que “el derecho a la integración es la rama del derecho que estudia 

las normas y principio que informan los diversos procesos y esquemas jurídicos de 

Integración” (MOYO, 2006, p.82). Desta forma, o estudo sobre o fenômeno da integração 

regional deve basear-se não somente nos tratados e outros instrumento jurídicos, mas em uma 

análise histórico-cultural a fim de compreender os princípios que dão sustentabilidade a estes 

blocos. 

 

4 SOBRE DIREITOS CULTURAIS 

Os Direitos culturais estão habitualmente relacionados a aos Direitos de Segunda 

Geração, ao lado dos Direitos Sociais e Direitos económicos. Todavia, parecem receber da 

doutrina tradicional uma atenção secundária, limitando-os, no âmbito brasileiro, a definição e 

a abordagens de dois artigos na CRFB/88, quando na verdade toda a Constituição está 

fundamentada a partir da concepção de garantia ao pleno exercício dos Direitos Culturais. 

Para este estudo que visa mostrar a relação inseparável entre direito à integração e 

direitos culturais, na qual estes últimos são elementos essenciais para uma perspectiva de 

integração mais avançada cabe inicialmente tentar delimitar e compreender minimamente seu 

conceito. 

O primeiro grande desafio passa por perceber a multiplicidade de conceitos pré-

concebidos, diversos e contraditórios sobre o que seria cultura. Partindo do dicionário tem-se: 
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Ação ou maneira de cultivar a terra ou as plantas; cultivo: a cultura das flores. / 
Desenvolvimento de certas espécies microbianas: caldo de cultura. / Terreno 
cultivado: a extensão das culturas. / Categoria de vegetais cultivados: culturas 
forrageiras. / Arte de utilizar certas produções naturais: a cultura do algodão. / 
Criação de certos animais: a cultura de abelhas. / Fig. Conjunto dos conhecimentos 
adquiridos; a instrução, o saber: uma sólida cultura. / Sociologia Conjunto das 
estruturas sociais, religiosas etc., das manifestações intelectuais, artísticas etc., que 
caracteriza uma sociedade: a cultura inca; a cultura helenística. / Aplicação do 
espírito a uma coisa: a cultura das ciências. / Desenvolvimento das faculdades 
naturais: a cultura do espírito. / Apuro, elegância: a cultura do estilo. // Cultura de 
massa, conjunto dos fatos ideológicos comuns a um grupo de pessoas consideradas 
fora das distinções de estrutura social, e difundidos em seu seio por meio de técnicas 
industriais. // Cultura física, desenvolvimento racional do corpo por exercícios 
apropriados. 

Percebe-se que este conceito está relacionado a biologia e ao cultivo, a uma certa 

“instrução intelectual”, a saberes e conjunto de hábitos e práticas de “povos” ou grupos 

sociais, a símbolos e signos de categorias, confundindo-se com conceito de arte ou ao 

“folclore”, dentre outras concepções que sequer aparecer no dicionário, mas seriam aplicáveis 

como cultura como elemento coletivo para o desenvolvimento e acesso às novas tecnologias. 

Interessante destacar que cultura e civilização muitas vezes são utilizadas como 

sinônimos o que acarreta um risco sem precedentes quando observado as concepções de 

desenvolvimento das civilizações. Isto, pois civilização e atividades humanas civilizadas 

expressam “a consciência do Ocidente sobre si mesmo”(...) ”resume tudo em que a 

sociedade ocidental dos últimos dois ou três séculos se julga superior a sociedades mais 

antigas, ‘mais primitivas’ ” 3. Darcy Ribeiro (2007) observa sobre a existência de um 

evolucionismo linear: 

O pressuposto básico deste esquema é um evolucionismo linear, segundo o qual as 
sociedades latino-americanas são entidades autárquicas e descompassadas que 
estariam vivendo agora, com séculos de atraso, os mesmos passos evolutivos 
experimentados pelas sociedades avançadas. Em suas formulações mais extremadas, 
essa perspectiva não leva em conta a trama de inter-relações econômicas, sociais e 
culturais que estão inseridas as sociedades contemporâneas, por si só impeditiva de 
reprodução de etapas arcaicas em sua forma original. Nem desenvolve um esforço 
autentico para indicar fatores causais e condicionantes da dinâmica social. (Ribeiro, 
Darcy 2007, p.22) 

Esta preocupação está expressa pelo prof. Humberto Cunha (2000) ao debruçar-se sobre 

a definição de cultura. Analisa o emérito professor, a partir da reflexão de Wenger 

                                                           
3 ELIAS, Nobert. O Processo Civilizatório, pág.23. 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

32



 

JAEGNER4, uma definição capaz de adjetivar cultura.  Neste intento, destaca ainda a 

preocupação pelo elemento axiológico e a obrigatoriedade de uma delimitação positiva, 

compreensível ao Direito de modo a evitar um esvaziamento de garantias ante uma definição 

muito ampla. 

Buscando uma definição mais ampla que aquelas correspondentes ao senso comum, 

mas com limitações possíveis para uma ciência jurídica enuncia-se:  

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 para o futuro, 
visando sempre a dignidade da pessoa humana.  [HUMBERTO, Francisco. Direitos 
Culturais como direitos fundamentais no ordenamento jurídico brasileiro, pág. 34 – 
Brasília Jurídica: 2000]. 

Esta definição parece-nos adequada para avançarmos na análise deste trabalho. Antes, 

todavia, de explicitar o entendimento de Direitos Culturais como Direito Fundamental, pois 

esta interseção é intrínseca a natureza destes Direitos. 

Ora, para caracterizarmos um Direito como Fundamental ele deve estar expresso na 

CRFB/88, preferencialmente no artigo 5o. Ou então seu conteúdo material deve ser tão 

relevante que possa este ser associado aos princípios gerais do Direito e ser abraçado a partir 

dos direitos fundamentais já positivados. 

Como não será possível esgotar este tema, iniciemos por sua característica associado 

aos Direitos Humanos. O pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(PIDESC) que fora ratificado pelo Brasil em 1992 faz parte juntamente com a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos (PIDCP) da Carta Internacional dos Direitos Humanos. Porquanto, considerando o 

disposto na Constituição Federal de 1988 que previu a integração das normas do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos à legislação interna (art. 5º,§ 2º e 3º), tendo como 

conseqüência não só a reiteração dos direitos constitucionalmente assegurados, mas a geração 

de novos direitos civis e políticos e, sobretudo, econômicos, sociais e culturais. Neste sentido, 

                                                           
4 “hoje estamos habituados a usar a palavra cultura não no sentido de um ideal próprio da humanidade herdeira 
da grécia, mas antes numa concepção bem mais comum, que a estende a todos os povos da terra, incluindo os 
primitivos. Entendemos assim por cultura a totalidade das manifestações e formas de vida que caracterizam um 
povo. A palavra converteu-se num simples conceito antropológico descritivo. Já não significa um alto conceito 
de valor, um ideal consciente (…) Mas o que hoje denominamos cultura não passa de um produto deteriorado, 
derradeira metamorphose do conceito grego originário” (Humberto, pág.27, 2000. Citando JAEGNER Werner. 
Paidéia – a Formação do Homem Grego. Martins Fontes: São Paulo, 1995, pp. 7 e 8). 
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mesmo sem adentrar no rol dos Direitos Culturais ali previstos percebe-se nitidamente seu 

papel destacado no ordenamento jurídico. 

O próprio o art 5o elenca alguns direitos culturais de maneira expressa como liberdade 

de expressão artística (IX) direitos autorias (XXVII), proteção patrimônio cultural (LXXIII). 

Este fato traz dois elementos importantes de citar mesmo sem ser objeto deste trabalho, mas 

que servem de contraponto a esse papel secundário relegado a estes Direitos: 1. Prerrogativa 

de Cláusula Pétrea (60, § 4º, IV) e 2. Aplicabilidade imediata (art 5o § 1 o), ambos CRFB/88.  

 

5 CRFB 88 – INTEGRAÇÃO CULTURAL NA AMÉRICA LATINA. 

A melhor maneira de desenhar o preceito constitucional que intentamos ressaltar 

neste artigo seria Integração Democrático-cultural na América Latina, mas como a 

conceituação sobre democracia e sua relação na América Latina mereceria um trabalho 

próprio limitaremos por questão de objetividade metodológica, utilizaremos a definição 

expressa neste tópico. Proclama a Carta Magna – “Art. 4º Parágrafo único. A República 

Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos 

da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações”, 

que deverá, ainda conforme consta no próprio artigo citado, observar esta integração a partir 

de princípios como autodeterminação dos povos, prevalência dos Direitos Humanos e 

cooperação dos povos.   

A partir destes deveres Constitucionais compreende-se a obrigatoriedade de analisar 

o processo de Integração regional sob perspectiva política, social, cultural e jurídica. Trata-se 

de absorver elementos Constitucionais na garantia da pluralidade das identidades, uma 

construção multiétnica que deve absorver a participação como elemento constitutivo para 

fortalecer a Democracia brasileira e a Democracia Regional.  

Ora, um importante fator para este debate que expressa a preocupação da norma 

constitucional é o elemento da soberania regional. Nos países da América, o processo de 

soberania passa a ser discutido somente com as conquistas de suas independências, no caso 

dos países da América do Sul, somente no século XIX. Todavia, para além da independência 

formal, estes países se encontram completamente desorganizados e atrasados em relação aos 

seus colonizadores, estando completamente suscetíveis às influências externas. 
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Bolívar expressa a sua preocupação com a fragmentação de territórios após a 
descolonização, onde os males do colonialismo impediam as populações de atingir a 
maturidade política, após a qual se deveriam constituir numa federação de estados 
latino-americanos, inspirada pelos laços de solidariedade entre os povos criados pela 
insurreição independentista (Reis 2003, p.82) 

É importante salientar que o processo de garantia da soberania dos países da América do 

Sul acontece bem mais tarde do que em relação à Europa, por exemplo. De alguma forma as 

pessoas continuam lutando por sua soberania, tendo em vista a relação de dependência 

apresentada por Celso Furtado (2003) e abdicar desta soberania para construir uma integração 

na América Latina continua sendo um desafio ante esta conquista tardia de soberania por 

parte dos Estados-Nações. 

Parece que a CRFB 88 entende que reforçar o processo de integração pode representar 

uma frente de apoio às diversas soberanias. Na América do Sul, por exemplo, onde todos os 

países são subdesenvolvidos e suscetível à influência estrangeira a integração pode servir 

como um mecanismo de garantia de Soberania, mesmo em território nacional Cita-se, por 

exemplo, o acordo de proteção região da Amazônia (TCA). Mesmo estando maior parte do 

território em solo brasileiro o tratado um marco na garantia da Soberania da região, tendo em 

vista a maior legitimidade oriunda de um acordo internacional entre vários países na América 

do Sul (VENTURA, 2002).  A proteção por óbvio expressa não reduz-se a uma questão 

militar ou ambiental, mas trata de uma proteção ao patrimônio cultural e exemplo disso Uma 

área de seis milhões de hectares no centro de sua bacia hidrográfica, incluindo o Parque 

Nacional do Jaú, foi considerada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura, em 2000 (com extensão em 2003), Patrimônio da Humanidade. 

O processo de integração deve, no mínimo, amenizar alguns efeitos negativos da 

globalização, como a supressão das culturas locais decorrentes da influência dos países 

desenvolvidos, preocupação recorrente na obra de Edward Said (2005) ao analisar os 

impactos das políticas Norte Americanas na América do Sul que conceitua como 

imperialistas.   “O império é uma relação formal ou informal, em que um Estado controla a 

soberania política efetiva de outra sociedade política Ela pode ser alcançada pela força, pela 

colaboração política, por dependência econômica, social ou cultural”. (Doyle, apud SAID, 

p. 40, 1995).  

Para Eduardo Galeano (2003), a relação da América Latina como um todo foi sempre de 

exploração, subordinação e dependência com as potências “imperialistas” de cada período. 

Não bastasse a exploração indiscriminada dos recursos naturais e humanos, toda a 
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produtividade é posta a serviço das demandas internacionais, desde os primeiros ciclos 

produtivos – açúcar, café, tabaco, algodão, etc. –, todos sob o sistema de latifúndios e 

monocultura sem nenhuma preocupação com as necessidades dos povos. Os índios em um 

século e meio, reduziram-se de 70 milhões para 3,5 milhões. Afirma ainda que “La pobreza 

del hombre como resultado de La riqueza de La tierra”5.  

É importante salientar que guardando as especificidades do avanço do sistema 

capitalista em cada Estado, a industrialização na América do Sul não representou uma ação 

voluntária visando romper com os esquemas tradicionais de divisão do trabalho, ao contrário 

ela teve como origem a necessidade do mercado internacional em decorrência do longo 

período de depressão dos produtos primários, iniciado em 1929. 

Este processo de industrialização, no entanto, mantinha uma relação de dependência nos 

processos de desenvolvimento, pois a divisão internacional do trabalho reservava, neste 

primeiro momento, para os centros dominantes, as atividades produtivas em que se 

concentrava o progresso tecnológico.  

Esta relação de dependência novamente se altera, sendo resultante do controle exercido 

por grupos das economias dominantes sobre as atividades que, nas economias dependentes, 

mais assimilavam novas técnicas. 

Com o desenvolver do mercado financeiro internacional e o surgimento das empresas 

não só multinacionais, mas também transnacionais, o processo produtivo se transforma de tal 

sorte que a divisão de trabalho de uma mesma empresa é sub-dividida entre vários países. A 

mesma empresa explora a matéria prima, produz algumas peças em outro, o trabalho é 

finalizado em um terceiro, mas sua matriz em forma de ações, apesar de ser sub-dividida, 

mantém filiação em um centro de poder financeiro capaz de realizar investimentos. Deste 

modo, apesar de as empresas pertencerem a diversos países, seus centros decisórios mantêm-

se atrelados a um centro de poder financeiro. 

No caso dos países da América Latina, isto tem implicação direta na formação do 

empresário nacional. Celso Furtado (2003) acrescenta a estes fatos que aqueles que se 

destacavam eram “recrutados para integrar a nova classe gerencial a serviço dos 

conglomerados”. Tal feito é demonstrado pelo mesmo autor ao citar que o grau de 

concentração do setor da economia latino-americana formada pelas filiais de empresas dos 

                                                           
5 Título da primeira parte da obra “As Veias Abertas da América Latina – A pobreza do homem como 
conseqüência da riqueza de sua terra”, tradução nossa. 
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Estados Unidos é maior que o observado em seu próprio país. Por exemplo, enquanto lá, em 

1962, as mil maiores empresas manufatureiras controlavam três quartas partes das vendas 

totais, na América Latina, já em 1950, apenas trezentas filiais de empresas norte-americanas 

já eram responsáveis por 90% dos investimentos realizados na região.   

Dessa forma, consideraremos o subdesenvolvimento como uma criação do 
desenvolvimento, isto é, como conseqüência do impacto, em grande número de 
sociedades, de processos técnicos e de forma de divisão de trabalho irradiados do 
pequeno número de sociedades que se haviam inserido na revolução industrial em 
sua fase inicial, ou seja, até os fins do século XIX. (Furtado 2003, p.37) 

O desenvolvimento não pode ser analisado como conseqüência necessária do 

subdesenvolvimento, mas partes integrantes do mesmo processo histórico, relacionado às 

novas formas de divisão do trabalho, criação do mercado financeiro internacional 

interdependente e difusão da tecnologia moderna. 

Sobre essa relação de dependência é fundamental acrescentar a contribuição teórica de 

Albuquerque (2001) que ao discutir o Estado liberal discorre sobre a renúncia do poder 

decisório interno de uma nação em favor de centros de investimentos estrangeiros e não 

passíveis de fiscalização como o Estado, além do próprio esvaziamento da democracia nesse 

sentido, já que o poder decisório deixa de pertencer ao Estado Nação e, em conseqüência, ao 

povo. 

O centro decisório dos Estados contemporâneos não reside nem no parlamento nem no 
executivo, mas no inflado aparato burocrático que decide a partir de seus anelos com 
poderosos interesses privados. Este poder, invisível e impessoal, tonifica-se ainda mais com 
a expansão dos mercados e da inexorável monopolização que o acompanha, amplificando 
por conseqüência o poder burocrático privado das grandes empresas do capital 
transnacional e internacional, o qual – de nenhuma maneira mais corrosiva do que as 
burocracias públicas – ameaça a permanência do sistema democrático, pois seu poder não 
sofre nenhum tipo de controle social ou de fiscalização. (Albuquerque 2001, p.129) 

Para Fernando Henrrique Cardoso (1999) dependência e desenvolvimento são relações 

em si contraditórias e correlatas, onde a miséria não pode ser colocada como conseqüência da 

expansão capitalista neste continente. A miséria seria conseqüência da não absorção de toda 

mão-de-obra em oferta, questão que poderá ser resolvida. Porquanto, o caminho para o 

desenvolvimento da América Latina é a dependência em relação ao capital financeiro 

internacional.   

Sobre esta análise é pertinente a crítica de Darcy Ribeiro (2007) ao questionar a 

existência de um evolucionismo linear, nas palavras do autor: 
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O pressuposto básico deste esquema é um evolucionismo linear, segundo o qual as 
sociedades latino-americanas são entidades autárquicas e descompassadas que 
estariam vivendo agora, com séculos de atraso, os mesmos passos evolutivos 
experimentados pelas sociedades avançadas. Em suas formulações mais extremadas, 
essa perspectiva não leva em conta a trama de inter-relações econômicas, sociais e 
culturais que estão inseridas as sociedades contemporâneas, por si só impeditiva de 
reprodução de etapas arcaicas em sua forma original. Nem desenvolve um esforço 
autentico para indicar fatores causais e condicionantes da dinâmica social. (Ribeiro, 
Darcy 2007, p.22) 

Acrescenta-se aqui a análise de Florestan Fernandes (1993) que observa que o 

capitalismo não possui um único padrão de desenvolvimento de caráter universal, no entanto 

estão condicionadas às realidades específicas em suas relações com as mais diversas fases do 

desenvolvimento do capitalismo internacional. São as situações históricas com seus 

“estamentos e classes” que definem o padrão capitalista (REIS, 2000). Neste sentido será 

preciso estabelecer e conhecer o que seria o “padrão brasileiro”, ou no nosso caso o padrão 

“latino-americano”.   

Todos estes elementos devem ser ainda observados a luz do debate apresentado nos 

pontos já debatidos, pois este “padrão latino-americano” só é possível percebendo as 

pluralidades dos povos, populações e Nações. Respeitando diversas etnias e raças, 

miscigenadas em grande parte pela exploração de povos dominantes.  

Não cabe aqui desenvolver uma tese específica para cada realidade, mas a de 

demonstrar a existência desta relação de dependência histórica e que tal relação é observada 

pelos preceitos Constitucionais e constituem a República Federativa do Brasil.  Finalizamos, 

pois este trabalho, que buscou muito mais levantar elementos relevantes e correlatos para com 

os Direitos Culturais, no sentido de coloca-lo no devido destaque Constitucional, inclusive na 

perspectiva de relação com a América Latina, com o disposto no tratado da UNASUL6 

APOIADAS na história compartilhada e solidária de nossas nações, multiétnicas, 
plurilíngües e multiculturais, que lutaram pela emancipação e unidade sul-
americanas, honrando o pensamento daqueles que forjaram nossa independência e 
liberdade em favor dessa união e da construção de um futuro comum; 

                                                           
6 A UNASUL (União dos países da América do Sul é um novo projeto bloco de integração regional que já foi 
assinada por diversos países, todavia carece de validade jurídica devido a ausência de ratificação por parte dos 
Parlamentos respectivos. Apesar de ainda não estar em vigor, tem demonstrado uma contribuição significativa 
em decisões políticas recentes no continente, além de ter se firmado como o mais importante fórum de debate na 
América do Sul. Ressalta-se que esta iniciativa surge em um contexto de Governos em sua maioria "populistas" 
que se distanciam em parte da política do Consenso Washington e se contrapõe ao anterior esforço de criação da 
ALCA (Área de Livre Comércio das Américas).  
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AFIRMANDO sua determinação de construir uma identidade e cidadania sul-
americanas e desenvolver um espaço regional integrado no âmbito político, 
econômico, social, cultural, ambiental, energético e de infra-estrutura, para 
contribuir para o fortalecimento da unidade da América Latina e Caribe; 
CONVENCIDAS de que a integração e a união sul-americanas são necessárias para 
avançar rumo ao desenvolvimento sustentável e o bem-estar de nossos povos, assim 
como para contribuir para resolver os problemas que ainda afetam a região, como a 
pobreza, a exclusão e a desigualdade social persistentes; (Tratado Constitutivo 
UNASUL, 2008)  

 

6 REFLEXÕES CONCLUSIVAS 

Proclama a Constituição Federal brasileira de 1988 como objetivo desta que: "A 

República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural 

dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de 

nações.", que deverá, ainda no mesmo artigo, observar esta integração a partir de princípios 

como autodeterminação dos povos, prevalência dos Direitos Humanos e cooperação dos 

povos.   

A partir destes deveres Constitucionais compreende-se a obrigatoriedade de analisar o 

processo de Integração regional sob perspectiva política, social, cultural e jurídica. Trata-se de 

absorver elementos Constitucionais na garantia da pluralidade das identidades, uma 

construção multiétnica que deve absorver a participação como elemento constitutivo para 

fortalecer a Democracia brasileira e a Democracia Regional.  

Ressalta-se ainda que os Direitos Humanos surgem a partir do avanço do Direito 

Internacional, sendo, porquanto, imprescindível para compreender a efetivação de princípios 

fundamentais sua análise a partir do contexto e de seu avanço para além do Brasil.  

A relevância do tema para a ciência do Direito é, pois, que a função da ciência é a 

produção de conhecimento, bem como o fornecimento deste à sociedade, possibilitando seu 

desenvolvimento congruente. A universidade, e particularmente a pesquisa, é o lugar propício 

a essa atividade. Portanto, o projeto representa verdadeira procedimentalização do papel 

investigativo, devendo, em última instância, fornecer uma base científica sobre o avanço das 

Democracias na América Latina a partir de seus mecanismos institucionais. 

Para a sociedade o tema possibilita um estudo válido à compreensão dos problemas 

concretos existentes na própria sociedade. Tão importante quanto à solução dos problemas e 

dos desafios que qualquer sociedade enfrenta a partir de sua formação, é o mecanismo de 
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entendimento acerca de suas causas, de seu real e material acúmulo histórico, a fim de que 

aquilo que eventualmente possa vir a ser apontado como solução constitua-se em análise 

razoavelmente procedente. 
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DIMENSIONAMENTO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA 
COMO REQUISITO DA DEMOCRACIA: ENTRE PLURALIDADES E 

LIMITAÇÕES 

DIMENSIONAMIENTO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA COMO 
REQUISITO DE LA DEMOCRACIA: ENTRE LIMITACIONES Y PLURALIDADES 

Daniela Lima de Almeida1 

 

Resumo: O presente trabalho busca analisar o dimensionamento da liberdade de expressão artística como 
requisito da democracia, sobre dois aspectos. Primeiro, demonstra-se que uma sociedade democrática  deve ser  
plural,  e  essa  multiplicidade precisa  ser fomentada pelo Estado que tem o objetivo de proporcionar 
igualdade de condições sociais para os seus cidadãos. O segundo aspecto diz respeito à possibilidade do 
estabelecimento dos limites da liberdade de expressão artística, tendo em vista que nenhum direito é absoluto e 
por isso, a liberdade de expressar a arte deve ser limitada pela necessidade de harmonização com os outros 
direitos fundamentais previstos em uma sociedade democrática de direito. Deste modo, verifica-se a 
possibilidade de limitar alguns (mais fortes, economicamente mais poderosos) para fazer plurais outros (mais 
fracos, economicamente mais vulneráveis) grupos sociais. 

Palavras-Chaves: Expressão artística. Liberdade. Democracia. 

Resumen: Este estudio tiene como objetivo analizar la ampliación de la libertad de expresión artística como un 
requisito de la democracia, en dos aspectos. En primer lugar, se demostró que una sociedad democrática debe 
ser plural, y esta multiplicidad necesita ser fomentada por el estado  que  tiene  el  objetivo  de  
proporcionar  igualdad  de  condiciones  sociales  para  sus ciudadanos. El segundo aspecto se refiere a la 
posibilidad de establecer los límites de la libertad de expresión artística, ya que ningún derecho es absoluto y 
por lo tanto la libertad de expresar el arte debe estar limitada por la necesidad de una armonización con otros 
derechos fundamentales prevista en un sociedad de derecho democrático. Por lo tanto, existe la posibilidad de 
limitar algunos (más fuerte, más económicamente potente) a otros (plural, económicamente más débiles más 
débiles) grupos sociales. 

Palabras-clave: La expresión artística. La libertad. La democracia. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho parte do entendimento de que as liberdades constitucionais, entre 

elas a de expressão artística, são essenciais para garantir a manutenção de um Estado 

Democrático, com respeito à pluralidade cultural e à defesa dos Direitos Humanos. Destarte, 

refletida no cotidiano de cidadania, a temática aqui abordada demonstra-se relevante e atual 

tanto na abordagem social, referente ao cotidiano dos cidadãos, quanto jurídica, na atuação 

dos Poderes Estatais (executivo, legislativo e judiciário), liberando ou limitando o objeto do 

estudo. 

A democracia é um regime que pressupõe igualdade política entre os cidadãos, de modo 

que tal igualdade gere liberdade para governar e ser governado. A liberdade de expressão 

artística requer, inicialmente, para sua efetivação, um ambiente não autoritário e sem amarras 

ideológicas. Nesse contexto, este trabalho tem como principal objetivo analisar de que forma 

convivem (podem conviver) harmonicamente os conceitos de democracia e de liberdade de 

expressão artística. 

Os direitos de liberdades, considerados de primeira geração ou dimensão, são 

caracterizados tradicionalmente pela abstenção estatal. Considera-se que o Estado tem um 

dever negativo, pois sua atuação nesse campo é vista como limitadora das liberdades 

individuais. Entretanto, a prática vem mostrando que a abstenção total do Estado, em 

realidades de forte desigualdade social, desencadeia um processo de liberdade para poucos, 

em detrimento de uma maioria que não tem acesso aos direitos expressamente determinados. 

Ademais, discutir sobre a participação do Estado na regulamentação de liberdades 

individuais induz, necessariamente, uma reflexão acerca de uma dimensão político ideológica. 

De um lado existem aqueles que acreditam que o Estado deveria ter participação mínima na 

sociedade, principalmente, nas questões que envolvam liberdades. Por outro lado, encontram- 

se os que defendem que com a abstenção do Estado o mercado potencialmente sucumbiria 

à participação amplamente democrática nos setores que viabilizam as manifestações de 

pensamentos. Assim, o mercado criaria monopólios de ideologias que sufocam a voz dos 

diversos setores sociais com menos recursos. 
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O tema da liberdade de expressão está frequentemente no holofote das grandes mídias, 

com a geração de um debate que gira em torno de uma ideia consensual para os dirigentes 

dessas mídias, a de que qualquer intervenção estatal deve ser evitada, pois significa um 

controle indesejado em um direito baseado em liberdade e não interferências. 

Por isso, toda fala sobre regulação da liberdade de expressão, qualquer que seja sua 

especificação, soa como uma tentativa do Estado de promover a censura. A partir daí, 

estabelece-se uma questão que por vezes apresenta-se paradoxal, a de que não se deve discutir 

a liberdade de expressão. Nesse contexto, atualmente, quando se invoca a necessidade de 

repensar os limites, contrariando o modelo liberal de entendê-la, tal atitude é denunciada 

como contrária à própria liberdade. Parece que, no Brasil, essa discussão sempre vai 

representar uma tentativa de defender o retorno à censura do período ditatorial. 

Igualmente, reitera-se que o presente estudo tem o escopo de analisar uma espécie de 

liberdade, à de expressão artística, e relacioná-la com a democracia, refletindo sobre a 

possibilidade de que tal espécie de liberdade possa ser de alguma forma limitada. Verifica-se 

que a atuação do Estado deve ir além do simples laissez-faire, o qual vem se mostrando 

insuficiente para a garantia do acesso de todos, para que as diversas expressões tenham 

visibilidade sem prejudicar ou interferir de forma contundente nos demais direitos 

fundamentais. 

Para trabalhar com esse problema, a pesquisa foi metodologicamente realizada a partir 

de uma abordagem sócio-jurídica, com análises teóricas dos aspectos que envolvem o tema. 

Foram consultados livros de doutrina e periódicos das áreas de Teoria da Democracia, Teoria 

do Estado, Direito Constitucional, Direitos Humanos e Direitos Fundamentais, sendo 

aprofundada com a busca de fontes bibliográficas especializadas, constituindo-se, portanto, 

como descritiva e exploratória. 

1  BREVES REFLEXÕES ACERCA DA DEMOCRACIA 

Precipuamente, serão realizadas algumas reflexões sobre a Democracia, a partir de uma 

breve análise doutrinária sobre o tema. 
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Retomar os estudos históricos na seara do Direito possui um inegável significado, pois 

há a necessidade de repensar e reordenar a tradição normativa, refletindo sobre as práticas 

sociais e experiências pretéritas que podem viabilizar, no presente, um importante processo de 

emancipação. Para Wolkmer (2008, p. 01) “a obtenção de uma nova leitura histórica do 

fenômeno jurídico enquanto expressão cultural de ideias, práticas normativas e instituições 

implica a reinterpretação das fontes do passado sob o viés da interdisciplinaridade [...]”. 

Como lembra Goyard-Fabre (2003) a democracia é grega de nascença. A democracia 

clássica grega tinha por características a participação direta dos cidadãos, tanto na esfera 

legislativa como judicial. Desse modo a assembleia dos cidadãos tinha poder soberano que 

incluía todos os assuntos comuns da cidade. 

Ademais, a seleção de candidatos para cargos públicos tinha múltiplos métodos, como 

eleição direta, sorteio e rotatividade. As condições gerais desse período consistiam em uma 

pequena cidade-estado baseada em uma economia escravista que criava tempo livre para os 

cidadãos22 se ocuparem com a política (GOYARD-FABRE, 2003). 

Tem-se que a liberdade dos modernos é baseada na individualidade e na privacidade. 

Entretanto, na democracia grega clássica, como pode ser percebido no discurso de Péricles, 

cada cidadão tinha interesses voltados para os assuntos dos Estados: “não dizemos que um 

homem que não tem interesse na política é um homem que cuida de seus próprios afazeres: 

dizemos que ele não tem quaisquer afazeres aqui” (Oração Fúnebre de Péricles, em Tucídides, 

Guerra do Peloponeso).  Péricles  descreve  uma  comunidade  na  qual  todos  os  cidadãos 

deveriam participar da criação e manutenção da vida em comum (HELD, 1987). 

De todo modo, seria uma ingenuidade defender que a democracia enquanto princípio 

constitucional de um regime político tenha uma essência imutável e eterna, que da mesma 

forma tenha inspirado todos os arquétipos democráticos de governo. O que ocorreu foi que 

“sobre princípios relativamente claros, enxertaram-se modalidades jurídico-políticas concretas 

e diversas” (GOYARD-FABRE, 2003, p. 18). 

                                                           
2
 A definição de cidadão excluía não só os escravos, que excediam em quantidade os homens livres, mas 

também as mulheres, e os metecos (estrangeiros domiciliados em Atenas). 
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(...) a realidade democrática, contrariando o que implica a idealidade da democracia, 
cai  numa  pluralidade  de  opiniões  e  de  comportamentos  tão  heterogêneos  que 
ocultam na política qualquer intenção de unidade. O pluralismo, hoje geralmente 
considerado como uma das virtudes da democracia, é para Tucídides uma tara do 
regime (GOYARD-FABRE, 2003, p. 74). 

Aristóteles enfatizava a natureza plural da realidade política democrática, além da 

diversidade compósita em razão dos elementos heterogêneos que formavam a Cidade-Estado. 

Assim, seria ir contra a natureza tentar reduzir toda essa multiplicidade em uma unidade de 

certa perspectiva constitucional ideal. 

Em política, o bem é ‘o interesse geral’ ou a ‘utilidade comum’. Na medida em que 
a politie concilia as vantagens e os direitos de todos os cidadãos, ela é bastante 
aberta para que o povo, em sua diversidade, faça escutar sua voz pelo canal das 
instituições (GOYARD-FABRE, 2003, p. 85). 

John Stuart Mill, em seu livro Sobre a liberdade apresenta a ideia de que a única forma 

que se permite à humanidade empregar a força contra algum membro da sociedade é para 

impedir que este cometa danos a outro. A conduta do indivíduo que diz respeito aos seus 

semelhantes é posta em análise e por ela se deve prestar contas. Entretanto, naquilo que diz 

respeito apenas ao próprio indivíduo, este é independente e soberano. A respeito dessa ideia 

observa-se que existem obstáculos óbvios para delimitar quais condutas dizem respeito apenas 

ao indivíduo e quais podem causar danos a outros (FINLEY, 1988). 

Para Rousseau a ideia de democracia está organicamente articulada com a ideia do 

contrato. O conceito de contrato está relacionado com o de consenso, passando a noção de que 

os indivíduos se organizam em sujeitos coletivos baseados em sua vontade livre, em um 

consenso e não na coerção (COUTINHO, 1994). 

A partir das sucintas discussões levantadas acima, serão apresentadas algumas noções 

sobre a liberdade de expressão artística e sua contextualização em um ambiente democrático. 

 

2  SOBRE A LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

Antes de especificar a análise sobre a liberdade de expressão artística, alguns pontos 

sobre liberdade de expressão, de um modo geral, serão comentados. 
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Os dilemas democráticos são inerentes a própria essência da democracia. Tendo em 

vista que os atos e decisões políticas estão nas mãos da sociedade em geral, e não 

concentrados em uma autoridade superior. Um desses dilemas diz respeito à liberdade de 

expressão. Finley (1988) questiona se a liberdade de expressão não seria uma ameaça, um 

inimigo interno que coloca em risco a segurança do Estado. 

Liberdade de expressão está diretamente ligada com a autonomia individual, a qual 

sugere que se os indivíduos não tiverem liberdade para tomar as suas próprias escolhas, eles 

deixam de ser indivíduos. “a liberdade de expressão decorre do fato de o discurso ser uma 

manifestação da liberdade individual. Ela confere ao indivíduo a capacidade de desenvolver 

todo o seu potencial, controlar o seu próprio destino e influenciar as decisões coletivas” 

(SANKIEVICZ, 2011, p. 23). 

Ainda na esteira classificatória pode ser afirmado que a liberdade de expressão prima 

facie é um direito de primeira geração ou dimensão. Quando Carl Schmitt procura explicar os 

direitos fundamentais, o faz afirmando-os como direitos de primeira geração, pois, para ele, 

direitos fundamentais, propriamente ditos, são  os do homem livre e isolado em face do 

Estado. Estritamente, são os direitos da pessoa particular referentes a uma liberdade, em 

princípio ilimitada, frente a um poder estatal interventor que deve ser limitado e controlado. 

Melo (2009) lembra que ao longo da história é possível verificar que a proteção da 

liberdade de expressão estava relacionada a exigência de um papel de abstenção por parte do 

Estado. Assim, seria possível viabilizar sem impedimentos e restrições, de forma ampla e 

diversificada as ideias de uma sociedade. 

Ademais, a liberdade de expressão é um direito diretamente ligado à democracia. 

Amartya Sen  (2010) afirma que a insegurança econômica pode estar relacionada com  a 

ausência  de  direitos  e  liberdades  democráticas.  O autor enfatiza a ideia de que o 

funcionamento da democracia e dos direitos políticos pode ajudar a impedir a ocorrência de 

desastres econômicos, inclusive da fome. Verifica-se que nenhuma fome coletiva tenha 

ocorrido em uma democracia realmente efetiva, pois nelas é necessário vencer eleições e 

enfrentar a crítica pública, que são incentivos para a tomada de decisões no sentido de evitar 

os grandes males coletivos.  Entretanto, o autor lembra que “a liberdade política e as 
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liberdades civis são importantes por si mesmas, de um modo direto; não é necessário justificá-

las indiretamente com base em seus efeitos sobre a economia.” (SEN, 2010, p. 31). Pois as 

privações às liberdades civis restringem a vida social e política e, por isso, devem ser 

repreendidas, mesmo se não acarretassem outros males indiretos. 

Ronald Dworkin demonstra duas justificativas diferentes para a proteção constitucional 

norte-americana dada à liberdade de expressão na primeira emenda. Por um lado, visualiza-se 

o caráter instrumental, quando as pessoas têm a liberdade de dizerem o que pensam há a 

produção de efeitos benéficos para todo o conjunto da sociedade. Por outro lado, defende-se 

que ela é importante não só pelas suas consequências, mas “porque o Estado deve tratar todos 

os cidadãos adultos (com exceção dos incapazes) como agentes morais responsáveis, sendo 

esse um traço essencial ou ‘constitutivo’ de uma sociedade política justa” (DWORKIN, 2006, 

p. 319). 

Segundo Nelson (2005) o discurso oferece benefícios próprios aos indivíduos. Poder 

falar é uma experiência valorizada nos mais diversos regimes políticos.  Quando alguém 

escolhe algo para expressar, de algum modo, está definindo a sua própria identidade. Ao 

reivindicar por expressar as suas ideias, a pessoa está buscando definir-se forma individual e 

pública. 

 

3   LIBERDADE   DE   EXPRESSÃO   E   SUA   IMPORTÂNCIA   NOS   REGIMES 
DEMOCRÁTICOS 

Os direitos fundamentais podem ser vistos como trunfos contra a maioria. Essa ideia é 

uma exigência do reconhecimento da força normativa da Constituição. Assim, exemplifica, se 

a Constituição garante a liberdade de expressão, não pode um governo democrático, 

majoritário, apoiado pelo sentimento geral da população, considerar que a expressão de 

determinados pontos de vista ou opiniões inviabilizaria, do ponto de vista do Governo, 

questões de interesse do Estado. Dessa forma, não pode o Governo, nem mesmo a maioria, 

impedir que um só indivíduo expresse de forma livre suas opiniões ao abrigo de sua garantia 

constitucional (NOVAIS, 2006). 
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Para Sarmento (2010) a liberdade de expressão é nutrida por dois valores principais, são 

eles a garantia da democracia e a proteção da liberdade individual. O autor defende que não 

há hierarquia entre esses dois valores, sendo ambos compreendidos como reforços mútuos, 

apesar da possibilidade de tensões. 

Assim, um Estado democrático repousa sobre o primado da soberania popular, 

garantindo-se a ideia de que todo o poder emana do povo, e o da necessária participação do 

povo nas esferas de poder, de forma direta ou indireta, através da representação (Melo, 2009). 

O acesso à informação através de fontes distintas possibilita que as pessoas possam 

conhecer  os  diversos  aspectos  acerca  da  questão  suscitada  e  posicionar-se  livremente 

formando e expressando a sua própria opinião. Como afirma Sarmento (2012), as pessoas 

devem ter assegurada a possibilidade de tentarem influenciar com as suas opiniões o 

pensamento dos demais cidadãos. Por isso, a importância da liberdade de expressão nos 

regimes democráticos. 

Como afirma Novais (2006) o mundo dos direitos fundamentais é muito mais complexo 

e menos inclinado a conclusões simples e absolutas do que se poderia erroneamente 

supor. 

Sabe-se que em tese o ordenamento jurídico é harmônico e suas normas são 

complementares. Entretanto, na análise das situações concretas algumas, em determinadas 

situações sofrem esvaziamento em decorrência de preponderância de outras. Por isso, a 

necessidade de atuação estatal na busca desse equilíbrio essencial. Na tese de Habermas há o 

enfoque do debate público para a concretização de uma democracia deliberativa. A 

possibilidade das pessoas de uma sociedade comunicarem-se livremente oferece legitimidade 

à ordem jurídica. 

 

4 A LIBERDADE DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA 

Adentrando na especificidade do tema, apresenta-se um apanhado das indicações 

normativas em que a liberdade de expressão artística é referenciada e protegida. 
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Na vigente Constituição brasileira, o direito é previsto no art. 5º, IX: “é livre a 

expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente 

de censura ou licença”. A Constituição de 1988 busca reconhecer e acomodar as diversas 

categorias de diretos, incluindo os civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e de grupos 

vulneráveis, fazendo um sincretismo que pode ser chamado de compromisso maximizador.   

Por um lado há um fortalecimento mútuo, mas, por outro, a criação de uma gama tão 

extensa de direitos cria um campo de tensão entre eles. Assim, a tentativa de conciliar 

princípios liberais, democráticos, sociais e comunitários ou solidários gera uma grande 

dificuldade tanto ao intérprete da Constituição quanto àqueles que têm como responsabilidade 

primária implementá-la (VIEIRA, 2006). 

A Declaração de direitos do homem e do cidadão de 1879 trata acerca da liberdade de 

expressão de forma ampla no seu artigo 11º, in verbis: “Art. 11º. A livre comunicação das 

idéias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, 

portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta 

liberdade nos termos previstos na lei”. 

Segundo o artigo XXVII da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948: “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.” 

Além desses documentos, a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 - 

Pacto de San Jose da Costa Rica33, também o prevê de forma expressa. 

 

 

 

                                                           
3 Artigo 13 - Liberdade de pensamento e de expressão: 1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e 
de expressão. Esse direito inclui a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer 
natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por 
qualquer meio de sua escolha. (grifo nosso). 
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5  ENTRE PLURALIDADES E LIMITAÇÕES 

A ideia de liberdade preconizada pelo liberalismo é pautada numa concepção de que 

deve haver uma ausência de atuação estatal. Entretanto, a total abstenção do Estado seria 

viável caso todos os indivíduos fossem dotados de igual capacidade quanto ao acesso aos 

recursos necessários para atender suas necessidades. No caso em tela, se todos tivessem meios 

de manifestarem sua arte, seu pensamento e suas ideias, podendo alcançar o público almejado. 

Finley (1988) comenta sobre uma possível reação que o público ateniense teria ao se 

deparar com a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos4. O autor aposta que tais 

regramentos não seriam compreendidos, ou, se compreendidos, seriam considerados 

repugnantes. Por mais que os atenienses prezassem e praticassem a liberdade de expressão 

eles não admitiriam que a Assembleia não tivesse direito de interferir sobre ela. 

Não havia limites teóricos ao poder do Estado; nenhuma atividade, nenhuma esfera 
do comportamento humano, na qual o Estado não pudesse legitimamente intervir, 
desde que a decisão fosse tomada de forma adequada por qualquer razão que a 
Assembleia considerasse válida. A liberdade significava o predomínio da lei e a 
participação no  processo  decisório, não  a  posse  de  direitos  inalienáveis. O 
Estado ateniense, ocasionalmente, aprovava leis que limitavam a liberdade de 
expressão. Se isso não acontecia com maior frequência, era devido à opção de não 
fazê-lo, ou disso não cogitarem, e não porque reconhecessem direitos ou alguma 
esfera privada fora do alcance do Estado. (Grifo nosso). (Finley, 1988, p. 133). 

Negar qualquer intervenção estatal no campo das liberdades, seria negar a necessidade 

premente de fomento e promoção do debate público que só ocorre através da garantia de 

espaços de efetivação da liberdade de expressão (FARIAS, 2004). Ocorre que, o acesso aos 

meios de divulgação das ideias não ocorre de forma isenta e imparcial, o que proporciona uma 

formação de opinião comprometida, de certa forma, manipulada pelos grupos com maior 

condição econômica. 

Arendt apud Ommati (2012, p. 75) afirma que uma Revolução tem como objetivo 

produzir liberdade, sendo que essa liberdade somente é factual se for dada entre iguais, no 

espaço dos iguais. “Dizendo de outra maneira, uma Constituição formal e rígida deve fundar 
                                                           
4
 Texto da primeira emenda: O congresso não deverá fazer qualquer lei a respeito do estabelecimento de uma 

religião, ou proibir o seu livre exercício; ou restringindo a liberdade de expressão, ou da imprensa; ou o direito 
das pessoas de se reunirem pacificamente, e de fazerem pedidos ao governo para que sejam feitas reparações de 
queixas. 
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os princípios da igualdade e liberdade”.  Desse modo, o projeto constituinte inicia-se no 

passado, entretanto, deve continuar nas gerações futuras, reconhecendo-se como participantes 

de um ideal comum. 

Sen (2010) atenta para o fato de que as liberdades dos indivíduos são elementos 

constitutivos básicos para o desenvolvimento, por isso, é necessário expandir as capacidades 

(capabilities) das pessoas de levar o tipo de vida que elas valorizam. Essas capacidades 

podem ser fomentadas por políticas públicas, as quais devem ser influenciadas pelas 

capacidades participativas do povo. 

No debate constitucional norte-americano há duas linhas de pensamento em relação ao 

papel do Estado acerca da liberdade de expressão. A libertária visualiza o Estado como o 

maior adversário desse direito, o qual não deveria realizar nenhuma interferência no modelo 

de comunicação livre “mercado de ideias”. Por outro lado, a linha ativista aceita a intervenção 

estatal nessa seara com a justificativa de corrigir os desvios mercadológicos. Hoje, impera no 

direito constitucional norte-americano a vertente libertária5(SARMENTO, 2010). 

No contexto explorado por Meyer-Pflug (2009) acerca do conflito entre liberdade de 

expressão e dignidade da pessoa humana, a autora defende que a atuação do Estado deve 

convergir com a ideia de oferecer aos grupos minoritários maiores condições para expor suas 

ideias. O espaço oferecido pelo Estado possibilitaria a participação efetiva de grupos em 

situação de desvantagem no debate público, oferecendo-se igualdade de condições para com 

os demais. 

Frederick Schauer apud Sarmento (2012) afirma que a justificada desconfiança em 

relação à capacidade do Estado agir de forma neutra nas questões relativas às manifestações 

comunicativas seria a razão principal para a necessidade de uma proteção reforçada deste 

direito em face do Estado. 

É preciso analisar que a não interferência do Estado no campo da liberdade de expressão 

não é suficiente para garantir a diversidade no debate público.   O pluralismo é desejado, 

inclusive constitucionalmente, mas, muitas vezes, só é alcançado com a colaboração do 

                                                           
5
 Afirmação facilmente observada na análise dos julgamentos da Suprema Corte dos Estados Unidos. 
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Estado propiciando que as minorias tenham a possibilidade de expor os seus argumentos. Só a 

garantia da liberdade de expressão sem que o Estado proporcione os meios para que ela seja 

exercida, de nada adianta (MEYER-PFLUG, 2009). 

E em relação aos limites? Defende-se que o Estado seja um promotor das livres 

manifestações artísticas e não um obstáculo para a sua difusão. 

Ommati (2012, p. 147) reforça o papel do Estado em iniciativas anteriores (censura 

prévia) aos atos expressados, que em sua visão não encontram respaldo jurídico: 

(...) O que não se pode proibir é todo e qualquer discurso previamente. É isso, 
inclusive, o que estabelece a nossa Constituição ao proibir a censura prévia. Mas, 
uma vez tendo sido proferido um discurso, é possível que se alguém se sentiu 
atingido pelo mesmo possa questionar publicamente a correção do proferimento em 
nome do igual respeito e consideração devido tanto pelo Estado aos seus cidadãos 
quanto dos cidadãos entre si. 

Atualmente, tem-se a internet como um instrumento valioso para a facilitação do debate 

público de ideias e expressão da manifestação artística. Entretanto, sua utilização ainda não 

atingiu toda a população. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, divulgados no seu sítio eletrônico, a partir da Pesquisa Nacional por Amostragem de 

Domicílio, o acesso à internet em 2012 (dados mais recentes) no Sudeste foi de 54,2% da 

população, no Centro-Oeste 53,1%, no Sul 50,1%, no Norte 35,4% e no Nordeste 34%. 

A partir desses dados, não é possível afirmar que a internet solucionou o problema do 

acesso aos meios de fazer-se ouvir. Por isso, a defesa da necessidade de participação estatal 

ainda é relevante. A promoção de valores democráticos também é uma tarefa do Estado e para 

alcança-la é necessário promover um debate público amplo e aberto para que todos as 

expressões possam ser ouvidos e levados em consideração. 

O Estado não deve mais ser visto como um inimigo das liberdades, o que fora 

preconizado pela tradicional ideia liberal. Atualmente, é necessário que se visualize no Estado 

um amigo, um garantidor da liberdade. Fomentar um debate completo e aberto, possibilitando 

o acesso aos mais diversos conteúdos de ideias, constitui um fim legítimo para o Estado 

(FISS, 2005). 
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6   DIMENSIONAMENTO   PARA   GARANTIA   DA   DEMOCRATIZAÇÃO   
DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO NO BRASIL 

A utilização de modelos prontos oriundos de outros ordenamentos jurídicos recai na 

dificuldade de conformação desse modelo com uma realidade exógena diferente. A sociedade 

brasileira é marcada por grande desigualdade social6. A concentração de renda no país 

demonstra que pequena parcela da população tem acesso a grande parte dos bens 

materiais/financeiros disponíveis. 

Na realidade brasileira, o controle dos meios de comunicação de massa está concentrado 

nas mãos de grupos pequenos de pessoas, agrupados em um eixo territorial, com pouca 

diversidade, em contraposição às dimensões continentais do país. Por isso, Lima (2010) 

questiona se a concentração da propriedade privada dos meios de comunicação não interferem 

na liberdade de expressão, objetivando-se a pluralidade de fontes e a diversidade de 

conteúdos, os quais são pilares da democracia. Em vários países da União Europeia, como 

Alemanha, Espanha e Portugal, as constituições garantem o acesso a todos os grupos políticos 

e sociais além de assegurar a diversidade na mídia. 

Ommati (2012) defende que em um Estado Democrático de Direito os princípios de 

igualdade e de liberdade não podem ser considerados antagônicos. Eles devem ser 

reconciliados, tendo em vista que os dois princípios são co-originários, usando a linguagem 

de Habermas. A harmonia entre democracia e Estado de Direito não é um dado. A ideia da 

colisão e da tensão entre esses princípios está sempre presente e, mais que isso, parece ser 

ineliminável (NOVAIS, 2006). 

O indivíduo, tornando-se membro da corporação, capacita-se a ser cidadão do Estado, 

sem por isso deixar de se orientar também pelo seu interesse individual, mas reconhecendo 

                                                           
6
 Segundo Síntese (2012) em 2011 o coeficiente de Gini do Brasil foi de 0,508. “Uma sociedade com total 

igualdade teria coeficiente de Gini igual à zero, enquanto o coeficiente igual a um representaria a total 
desigualdade. Para ilustração, o Relatório de Desenvolvimento Humano 2011, divulgado pelo Programa de 
Desenvolvimento das Nações Unidas traz, como últimos coeficientes disponíveis, 0,586 para Angola e 0,250 
para a Suécia.” 
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que a satisfação desse interesse passa pela articulação dele com os interesses particulares (da 

corporação) e universais (do Estado) (COUTINHO, 1994). 

Segundo Rousseau se há uma mão invisível que comanda o mercado, ela não conduz ao 

bem-estar geral, mas sim, a luta hobbesiana de todos contra todos, o que leva a sociedade em 

rumo à alienação e à desigualdade (COUTINHO, 1994). 

A problemática da prioridade do interesse comum sobre o interesse privado como 

critério para a avaliação da esfera política já foi utilizado por Aristóteles há mais de dois mil 

anos. Ele distinguia entre bons e maus governos com base no fato de os governantes se 

pautarem pelo interesse comum (bons) e pelo  interesse particular do  próprio  governante 

(maus). (COUTINHO, 1994). 

Para Aristóteles liberdade e igualdade estão inextricavelmente ligadas. Para governar e 

ser governado em uma democracia, a igualdade é essencial. A igualdade é a base prática e o 

fundamento moral da liberdade. Além disso, Aristóteles, ainda defende que o critério “viver 

como escolher” que é básico do conceito de liberdade na democracia, não pode ser aplicado 

de forma absoluta. Assim, deve haver limites à escolha, pois a liberdade de um cidadão não 

deve interferir de forma injusta com a liberdade de outro (HELD, 1987). 

Até bem pouco tempo o controle, praticamente total, da agenda de discussão social 

ficava nas mãos da mídia televisiva. Hoje, ela ainda tem seu papel de grande relevância nesse 

cenário. Entretanto, está deparando-se com um concorrente um pouco mais democrático no 

sentido de participação na (re)produção das ideias, a internet. As redes sociais, as páginas 

pessoais e até mesmo as páginas oficiais de instituições públicas e privadas, abrem a 

oportunidade de que as pessoas utilizem esse mecanismo como instrumento de participação 

social, desde que tenham interesse para essa utilização. 

Na visão de Sarmento (2012, p. 286) a intervenção estatal visando democratizar a esfera 

comunicativa é indispensável.  Assim, “o papel do Estado não deve ser o de árbitro no 

mercado de ideias – ele não tem nenhuma isenção para isto -, mas o de promotor do 

pluralismo na esfera pública”. 
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CONCLUSÃO 

A liberdade de expressão artística, como direito fundamental, faz parte da estrutura de 

um regime democrático. A arte é uma forma de expressão e de cultura do povo, e deve ser 

estimulada por favorecer o crescimento e a elevação individual e, principalmente, a coletiva, 

pois ela identifica, memoriza e cria vínculos essenciais para a manutenção da vida em 

sociedade. Nesse diapasão, faz-se necessário ter conhecimento sobre o passado, pois ele 

reverbera sobre o presente e sobre o futuro. 

O presente trabalho buscou analisar o dimensionamento da liberdade de expressão 

artística como requisito da democracia, sobre dois aspectos. Primeiro, ficou demonstrado que 

uma sociedade democrática é plural e essa multiplicidade deve ser fomentada pelo Estado que 

tem o objetivo de proporcionar igualdade de condições sociais para os seus cidadãos. O 

segundo aspecto diz respeito a possibilidade do estabelecimento de limites, tendo em vista 

que nenhum direito é absoluto e por isso, a liberdade de expressar a arte deve ser limitada pela 

necessidade  de  harmonização  com  os  outros  direitos  fundamentais  previstos  em  uma 

sociedade democrática de direito. 

Liberalismo não é sinônimo de democracia. O liberalismo é aristocrático, a democracia 

preza pela quebra de vínculos hierárquicos rígidos. A corrente do libertarianismo que defende 

o afastamento do  Estado  das  principais  questões  relacionadas  à  vida  em  sociedade,  já 

mostrou-se fracassada. Por isso, faz-se necessário que o Estado da Democracia, aquele que 

preza pela participação e pelo pluralismo, trabalhe de forma ativa na busca de um 

dimensionamento da liberdade de expressão artística. Assim, poderá fornecer subsídios para 

que artistas, apreciadores e público em geral tenham um parâmetro que sirva de guia, e não de 

censurador, das liberdades artísticas. 

Muitos liberais defendem que qualquer tipo de controle do Estado é prejudicial à ampla 

concretização da liberdade de expressão. Entretanto, em um contexto social em que poucos 

têm acesso aos recursos, a ausência de qualquer intervenção por parte do Estado, significa o 

controle da emissão das expressões por um poder econômico ou político privado. 
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Defende-se que um regime democrático pressupõe a participação plural dos cidadãos. 

Tal diversidade é vista como um mecanismo para evitar a propagação de uma linha ideológica 

única. 

Por isso, é necessário qualificar o debate público acerca da temática aqui levantada. 

Inclusive para repensar quem se encarregará do delicado ato de equilibrar liberdade de 

expressão artística e os demais direitos fundamentais. Em uma sociedade democrática esse 

papel deve ser deixado nas mãos exclusivas do Poder Judiciário? 

Além disso, a possibilidade de manifestar a atividade artística requer recursos que não 

estão nas mãos da maioria. Por isso, um Estado absenteísta que não interfere na liberdade de 

expressão estaria, na realidade social brasileira, deixando com que os detentores dos meios 

próprios para a divulgação do pensamento determinem, de acordo com os seus interesses, qual 

será a ideologia fortemente propagada na sociedade. 

Parece incompleto afirmar que a concretude do direito à liberdade de manifestação 

artística será alcançada com o absoluto afastamento do Estado, com o exclusivo dever de 

abstenção. 

Por fim, de Hobbes, para quem a paz somente seria possível quando todos renunciassem 

a liberdade que têm sobre si mesmos, a Maquiavel (1985, p. 32) ao afirmar que “se o povo se 

engana, os discursos em praça pública existem justamente para retificar suas ideias”, defende- 

se neste trabalho a importância da colocação na agenda política do tema liberdade de 

expressão, tão caro e tão fundamental para a existência humana com dignidade. 
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A PROTEÇÃO AUTORAL E A PRESERVAÇÃO DOS 
CONHECIMENTOS ÉTNICOS E TRADICIONAIS NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

THE COPYRIGHT PROTECTION AND PRESERVATION OF ETHNIC AND 
TRADITIONAL KNOWLEDGE IN THE BRAZILIAN LEGAL SYSTEM 

Gisela Vieira Martins1 

 

Resumo: Quando o assunto é cultura, o Brasil apresenta um desequilíbrio elevado, pois ao passo que detêm um 
vasto campo de produção e manifestação cultural, não incentiva e nem muito menos protege esse patrimônio da 
forma que lhe é devida. A valorização esperada deveria ser efetivada com a aplicação das diversas legislações 
que tratam do assunto, tendo em vista que tanto a propriedade intelectual quanto o patrimônio cultural imaterial 
tem previsão constitucional de tutela garantida e regulamentação legislativa, que, todavia, necessita ser 
constantemente estudada, debatida e revisada. 

Palavras-Chaves: Direito Autoral. Patrimônio Cultural Imaterial. Conhecimentos Tradicionais. 

Abstract: When it comes to culture, Brazil presents a high imbalance, because while they hold a vast field of 
cultural production and expression, and does not encourage much less protect this heritage in the way that is due 
him. The expected valuation should be made with the application of various laws dealing with the subject, given 
that both intellectual property and the intangible cultural heritage has constitutional provision of guardianship 
guaranteed and legislative regulations, which, however, needs to be constantly studied, debated and reviewed. 

Keywords: Copyright. Intangible Cultural Heritage. Traditional Knowledge. 

 
INTRODUÇÃO 

Com o advento da informática, as transformações sociais advindas do avanço 

tecnológico e da constante evolução do processo de conhecimento, novas formas de criação e 

circulação de bens intelectuais, bem como o aparecimento e descobrimentos de manifestações 

sociais e culturais, devem ser constantemente debatidos e analisados em busca de um melhor 

equilíbrio entre produção e proteção. O presente estudo busca uma prévia análise do ponto de 

encontro entre a propriedade intelectual e o patrimônio cultural imaterial, mais enfaticamente, 

os direitos autorais e os conhecimentos tradicionais e étnicos. Passando por noções breves de 

Propriedade Intelectual, enfatizando os Direitos de Autor (definição; de objetos de proteção 

desses direitos; da contextualização histórica dos mesmos; da sua localização no 
                                                           
1 Graduanda em Direito pela Universidade de Fortaleza. Pesquisadora bolsista do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 
PIBIC/FUNCAP. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais. 
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Ordenamento Jurídico e sua natureza. E do embate entre o acesso à cultura e utilização 

exclusiva pelos autores de obras protegidas por tais direitos) e, conjuntamente, noções de 

Patrimônio Cultural Imaterial e os conhecimentos tradicionais e étnicos que constituem esse 

patrimônio.  Estudar o tratamento jurídico dado às obras e manifestações advindas de 

conhecimentos tradicionais é importante, pois, o sistema autoral prevê a proteção das mesmas, 

o que nem sempre se verifica na prática. Politicas de preservação do patrimônio público 

adotam medidas de incentivo às manifestações culturais advindas de conhecimentos 

tradicionais, mas a aplicação das regras de Direito de Autor dificilmente são aplicadas no caso 

concreto. 

   

1 PROPRIEDADE INTELECTUAL - DIREITO AUTORAL – CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE 1998 – LEI 9.610/1998 

Em meados do século XV, o ourives alemão Johanes Gutenberg criou a prensa de tipos 

móveis ou impressão gráfica com tipos móveis. Sua invenção foi o marco para o surgimento 

das noções de proteção do direito autoral e da propriedade industrial, pois despertou a tutela 

jurídica dos direitos do autor, enquanto criador da obra, distinguindo-se assim o ato de criação 

e o ato de reprodução de uma obra literária, por exemplo. Dessa forma, o registro de marcas e 

patentes passou a ser tutelado pelo Direito Industrial, na proporção em que a obra intelectual 

reproduzida é protegida pelo Direito Autoral. 

Já no século XVlll a então rainha da Inglaterra, Ana, promulga o Copyright Act, que 

concedeu, por decreto real, aos autores e artistas do país o direito de receber remuneração 

devida por ser trabalho durante o período de 7 (anos), podendo ser prorrogado por igual 

período, contado a partir da primeira utilização ou publicação da obra. A este direito chamou-

se Copyright, sendo limitado a um caráter de materialidade e de exploração econômica.  

Em 1791 é promulgada a Constituição Francesa, inspirada pelos iluministas, que 

expressou como um dos direitos individuais o Droit d’Auteur, tido como uma extensão da 

personalidade do autor, subsistiria durante toda a sua vida e por um período após sua morte, 

alcançando seus herdeiros. Essas duas concepções espalharam-se pelos países ocidentais, 

adotando uns, o modelo inglês do copyright, e outros, o padrão francês do Droit d’Auteur. 

Com a Revolução Industrial e o consequente crescimento da influência recíproca entre 

os países europeus, as invenções, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, bem como 
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os bens intangíveis passaram a ser albergados pelo direito internacional, dando precedente a 

consolidação das Convenções Internacionais sobre Propriedade Intelectual de Paris, em 1883, 

e de Berna em 1886.  

A Convenção de Paris tratou da proteção da propriedade industrial, assim sendo, as 

patentes de invenção, marcas e modelos de utilidade. Já a Convenção de Berna debateu a 

proteção dos direitos autorais, especificamente as obras literárias e artísticas. Ambas foram 

sendo aprimoradas de acordo com o avanço tecnológico, especialmente em 1967 na revisão 

de Estocolmo em que foi criada a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), 

unificando os institutos da propriedade industrial e do direito autoral sob o conceito de 

propriedade intelectual, abrangendo ainda os programas de computador, as topografias de 

circuitos integrados (chips, maskwords) e os nomes de domínio na internet. 

A proteção jurídica da propriedade intelectual no Brasil está expressa tanto na esfera 

constitucional, quanto na esfera legal. Na Constituição a proteção esteve silente apenas na 

Constituição do Império e na Constituição de 1937. Na atual Constituição Federal está 

normatizada no artigo 5°, inciso XXVll: “aos autores pertence o direito exclusivo de 

utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo 

que a lei fixar”; inciso XXVlll2 e inciso XXIX: “a lei assegurará aos autores de inventos 

industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações 

industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, 

tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”. 

Legalmente, estão estatuídas as seguintes leis: Lei 6.533/1978 (direitos artísticos), Lei 

9.279/1996 (propriedade industrial), Lei 9.609/1998 (Lei do software) e Lei 9.610/1998 

(direitos autorais). 

Conforme o entendimento de Marcos Wachowicz em seu artigo3 intitulado “Direito 

Autoral”, a tutela à propriedade intelectual se opera no âmbito do Direito Interno e do Direito 

Internacional, visando à proteção do criador. Num primeiro momento, o inventor estaria 

protegido de acordo com as leis de seu Estado. Num segundo, pelas normativas internacionais 

ou comunitárias que regulavam a propriedade intelectual. 

                                                           
2 Constituição Federal, artigo 5°, inciso XXVlll – são assegurados nos termos da lei: a)  a proteção às 
participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades 
desportivas; b) 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. 
3 Disponível em: http://www.direitoautoral.ufsc.br/gedai/gedai-artigos/ 
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A lei de propriedade industrial dispõe de quatro formas de proteção para criações e 

invenções, a saber, a patente de invenção, a patente de modelo de utilidade, o registro de 

desenho industrial e o registro de marca. Os registros e as patentes admitidos com fundamento 

na Lei 9.279/1996 possuem caráter de privilégio e outorgam e exclusividade na exploração e 

no uso, pelo prazo de concessão. 

Já a lei de direitos autorais regula os direitos de autor e os que lhe são conexos, sendo 

estes últimos, certos direitos de proteção extensiva aos artistas que executem em qualquer 

forma obras literárias ou artísticas, atores, cantores e bailarinos, por exemplo. A designação 

de autor vem expressa no artigo 11 da Lei 9.610/1998 como sendo a pessoa física criadora de 

obra literária, artística ou científica, podendo estender a proteção concedida ao autor, às 

pessoas jurídicas nos casos previstos em lei. Recebem proteção, por força do artigo 7° da lei 

autoral, as obras intelectuais resultantes das criações do espírito, exteriorizadas por qualquer 

meio, fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecida ou que venha a ser 

inventada futuramente, sendo, para todos os efeitos legais, considerados bens móveis. 

O registro da obra intelectual protegida pela lei autoral é facultativo e meramente 

declaratório, podendo ser registrada de acordo com sua natureza em um ou mais órgãos 

específicos. A sua tutela se dará, portanto, no momento de sua publicação ou divulgação, 

tanto no âmbito nacional quanto no internacional, pois independentemente de qualquer 

registro prévio, o bem estará protegido mundialmente a partir desse momento. Por outro lado, 

cabe ao autor a escolha de guardá-la inédita, sem publicação ou divulgação, adquirindo a 

proteção através do registro junto à Biblioteca Nacional (Lei 8.029/90). 

A natureza dúplice dos direitos, autorais que apresenta as dimensões, patrimonial e 

moral, dignifica o fato da proteção desses direitos ter um caráter tão particular e singular, pois 

além de vincular espiritual e pessoalmente o autor a sua obra, alcançando seus herdeiros, 

permite que este aufira os valores econômicos decorrentes de seu direito, pois assim expressa 

o artigo 27-2 da Declaração Universal dos Direitos do Homem: “Toda pessoa tem direito à 

proteção dos interesses morais e matérias decorrentes de qualquer produção científica, 

literária ou artística da qual seja autor”. É, portanto, um direito especial não sendo definido 

exclusivamente nem como Direito de personalidade, nem como Direito de Propriedade, 

unindo elementos estruturais próprios. 

No sistema Droit d’Auteur, adotado pelo Brasil, foram desenvolvidas duas teorias que 

tentam explicar a natureza jurídica dos direito de autor. Segundo a teoria monista, adotada na 
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Alemanha, os elementos que constituem o direito de autor fariam parte de um único direito, 

intransferível por ato inter vivos, tendo as dimensões moral e patrimonial o mesmo tempo de 

proteção, resultando numa possível perpetuidade.  

Por outro lado, para a teoria dualista, desenvolvida na França, os interesses morais e 

patrimoniais se dividem em duas esferas distintas, sendo dignos de tratamento legislativo 

diferenciado, ou seja, com prazos e condições próprias para cada uma das esferas, 

principalmente no que tange a transmissibilidade do direito de autor post mortem. O Brasil, 

seguindo a Convenção de Berna, adotou a teoria dualista, estabelecendo prazos distintos para 

os direitos moral e patrimonial. 

Os direitos morais do autor estão elencados no artigo 24 da Lei 9.610/1998, que 

segundo a doutrina majoritária, apresenta um rol meramente exemplificativo, pois cada país, 

orientados pela Convenção de Berna, teria a liberdade de estipular de maneira mais 

apropriada os limites dessa proteção nos seus respectivos ordenamentos jurídicos. São direitos 

inalienáveis e irrenunciáveis, de acordo com o artigo 27 da LDA, características próprias dos 

direitos de personalidade segundo o artigo 11 do CC/2002. 

Na definição de Gustavo Tepedino (2005, p.35-37), os direitos de personalidade seriam 

os chamados direitos subjetivos privados, e teriam como características, no dizer da doutrina 

brasileira especializada, a generalidade, por serem reconhecidos a todas as pessoas; a 

extrapatrimonialidade, devido a sua incapacidade de ser apreciado economicamente; o caráter 

absoluto, pela oponibilidade erga omnes; a inalienabilidade; a imprescritibilidade e a 

intransmissibilidade, por seu caráter personalíssimo. 

Sendo, portanto, ligados à personalidade os direitos morais do autor não são 

transmissíveis a um sucessor, conforme entendimento de Helenara Braga Avancini (2006, p. 

394-395) o que acontece é que se delega ao sucessor a competência para promover a defesa 

desses direitos no caso das hipóteses dos incisos l a lV do artigo 24 da LDA, reservando o 

mesmo direito ao Estado, quando a obra cair em domínio público (artigo 24, §2°). São 

considerados herdeiros legítimos os elencados no artigo 1.849, CC/2002 e as pessoas 

designadas por testamento (podendo ser pessoas jurídicas de direito publico ou privado), 

inexistindo tais sucessores (artigo 45, inciso l), ou estando estes inertes ante a situação de 

violação desses direitos, a defesa passa imediatamente ao Estado, vez que a obra cairá em 

domínio público. 
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 Há a transmissão do direito autoral, no que se refere a sua dimensão patrimonial e 

perdura pelo prazo de setenta anos após a morte do autor, conforme está expresso no artigo 41 

da lei autoral, a saber, “os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados 

de 1° de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da 

lei civil”. Esta ordem sucessória esta descrita nos artigos 1829 a 1844 do CC/2002.  

Há bastantes discussões acerca da temporalidade do direito patrimonial do autor, pois se 

busca uma conciliação entre os interesses culturais e os interesses econômicos, tutelando o 

autor e ao mesmo tempo o direito de acesso à cultura, impedindo o desenvolvimento de uma 

exploração econômica exacerbada desses direitos. Como afirma José de Oliveira Ascensão 

(2011), o propósito dos direitos autorais está na tutela do autor e não no interesse econômico 

da obra. 

Neste pensamento, os juristas Pedro Paranaguá e Sérgio Branco (2009, p. 56-57), se 

posicionam: 

O prazo parece excessivo, e talvez seja mesmo. Afinal, se a lei pretende proteger o 
autor, não faz sentido prolongar a proteção a suas obras por tanto tempo após sua 
morte. Na verdade, se fosse intenção da lei proteger de fato o autor, seria possível 
admitir que as obras caíssem em domínio público no momento de sua morte. 

Do texto constitucional, tem-se o direito autoral como um direito fundamental, e o 

domínio público sobre este também possui status constitucional, estabelecido no artigo 5°, 

inciso XXVll, sendo, portanto, cláusula pétrea. As obras intelectuais compõem o patrimônio 

cultural de uma sociedade e são elemento indispensável no exercício de construção coletiva 

de conhecimento, que não pode ser prejudicada pela excessiva temporariedade de sua 

exploração, pois assim estaria refutando os objetivos da propriedade intelectual dentro do 

Estado Democrático de Direito que tutela tanto os modos de criar, fazer e viver quanto o 

acesso a esses modos de cultura e conhecimento. 

O equilíbrio entre os Direitos de Autor e o Direito de Acesso à Cultura é algo a ser 

alcançado futuramente, pois ainda se encontram em desarmonia como demonstra estudo 

realizado pelo Ministério da Cultura do Brasil: 

[...] Os direitos autorais, enquanto ramo da Propriedade Intelectual, é tema de 
interesse dos países em desenvolvimento por dois motivos: Por um lado, boa parte 
dos países desenvolvidos e algumas Organizações Internacionais como a OMPI 
argumentam que o fortalecimento dos direitos de Propriedade Intelectual é uma 
finalidade em si mesma, que automaticamente levaria ao desenvolvimento 
tecnológico, econômico e social dos países que adotassem normas mais estritas na 
matéria. A justificativa normalmente invocada para defender a ampliação da 
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proteção aos Direitos de Propriedade Intelectual é a alegada relação de causalidade 
entre a proteção à Propriedade Intelectual e a atração de investimentos. Nesta visão, 
a Propriedade Intelectual seria percebida como um assunto puramente técnico, que 
não deveria ser influenciado por preocupações de outras naturezas, devendo ser 
discutido exclusivamente em determinados foros especializados. Por outro lado, a 
ampliação dos Direitos da Propriedade Intelectual conflita com preocupações 
apontadas, ao longo dos últimos anos, por organizações internacionais, órgãos 
públicos, grupos de peritos e acadêmicos, no sentido de alertar que imperfeições e o 
eventual fortalecimento do atual sistema de Propriedade Intelectual podem ter 
efeitos deletérios para o desenvolvimento. Neste sentido, vários países em 
desenvolvimento, bem como amplos setores da sociedade civil de países 
desenvolvidos, acreditam que a radicalização destes direitos limita injustamente o 
acesso dos povos à cultura, à informação e ao conhecimento e, conseqüentemente, 
trazem impactos negativos ao bem-estar social e econômico e até mesmo à inovação 
e à criatividade em todos os países, sejam estes desenvolvidos ou em 
desenvolvimento. (MINC, 2006, p.3) 

 

2 PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL – CONHECIMENTOS ÉTNICOS E 
TRADICIONAIS – CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1998 - DECRETO N° 3.551/2000 
– LEI 9.610/1998 

Ainda em relação ao prazo de proteção aos direitos patrimoniais, encontra-se no artigo 

45 da LDA as hipóteses em que as obras caem em domínio público, logo após a morte do 

autor. A primeira hipótese (inciso l), se refere a questão já tratada anteriormente, de não 

existirem sucessores do autor falecido; a segunda hipótese (inciso ll) se reporta ao autor 

desconhecido, ressalvada a proteção legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais. 

Bastante atenção merece este inciso ll, em relação aos conhecimentos étnicos e 

tradicionais, pois como se vê, de acordo com o artigo supracitado a proteção legal destes 

conhecimentos não cai em domínio público, confrontando a competência exercida pelo 

Estado, presente no artigo 24, §2° da LDA. Desta forma, surge o questionamento de como se 

daria esta proteção legal indicada na lei autoral, e a resposta começa a ser construída a partir 

do artigo 216 e incisos da Constituição Federal de 1988, do qual surge, então, pela primeira 

vez no ordenamento jurídico brasileiro, a ideia de patrimônio cultural imaterial trazida nos 

incisos I – formas de expressão; ll – modos de criar, fazer e viver e lll – as criações cientificas, 

artísticas e tecnológicas, do artigo referido acima. Também a UNESCO, em 2003, através da 

Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, define o patrimônio cultural 

imaterial, como: 

[…] as práticas, representações, expressões, conhecimentos e aptidões – bem como 
os instrumentos, objectos, artefactos e espaços culturais que lhes estão associados – 
que as comunidades, os grupos e, sendo o caso, os indivíduos reconheçam como 
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fazendo parte integrante do seu património cultural. Esse património cultural 
imaterial, transmitido de geração em geração, é constantemente recriado pelas 
comunidades e grupos em função do seu meio, da sua interacção com a natureza e 
da sua história, incutindo-lhes um sentimento de identidade e de continuidade, 
contribuindo, desse modo, para a promoção do respeito pela diversidade cultural e 
pela criatividade humana. Para os efeitos da presente Convenção, tomar-se-á em 
consideração apenas o património cultural imaterial que seja compatível com os 
instrumentos internacionais existentes em matéria de direitos do homem, bem como 
com as exigências de respeito mútuo entre comunidades, grupos e indivíduos e de 
desenvolvimento sustentável. 

Tomando por base estes conceitos e lembrando a definição de obras intelectuais 

protegidas pela LDA, em seu artigo 7°, juntamente com a disposição do artigo 3° de que os 

direitos autorais são bens móveis, para os efeitos legais, pode-se concluir que os 

conhecimentos étnicos e tradicionais, enquadráveis no espectro da LDA, são bens imateriais e 

móveis, tutelados pela CF/88, pela Lei 9.610/1998 e pelo Decreto 3.551/2000, este que 

institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural 

brasileiro e cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. 

Os bens imateriais poderão obter um registro próprio, sob organização do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, em que foram estabelecidos 4 (quatro) 

tipos de registro, de acordo com a natureza do bem, a saber, l – Livro de Registro de Saberes, 

onde serão inscritos conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das 

comunidades; ll – Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas que 

marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras 

práticas da vida social;; lll – Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas 

manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; IV – Livro de Registro dos 

Lugares, onde serão inscritos marcados, feiras, santuários, praças e demais espações onde se 

concentram e reproduzem práticas culturais coletivas. 

Atualmente possuem somente 27 bens registrados como Patrimônio Cultural do Brasil, 

muito pouco em se tratando da rica diversidade cultural do país onde se encontram as mais 

variadas manifestações artístico-culturais. Nota-se que os conhecimentos tradicionais e 

étnicos das comunidades brasileiras sofrem nos dias de hoje uma apropriação indiscriminada 

e estereotipada ocasionada pela Indústria Cultural com o único objetivo de lucro. As 

comunidades mais prejudicadas por este processo são frequentemente indígenas, afro-

descendentes, rurais, pobres, todos com uma carga histórica de exploração no país, no entanto 

guardiões de preciosos saberes. 
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CONCLUSÃO 

Verifica-se com uma breve e simples analise que o sistema de produção cultural 

brasileiro, como um todo, carece de atenção e dedicação por parte de todos os setores da 

sociedade, principalmente dos sujeitos ativos do mundo politico nacional. Nenhuma 

legislação existente protege de modo incisivo as obras e manifestações advindas de 

conhecimentos tradicionais e étnicos, políticas de incentivo cultural devem ser efetivadas em 

meio às transitórias gestões públicas, pelo fato visível e perceptível de que, desde o inicio, 

esses povos atuaram na construção do Estado brasileiro. As manifestações das culturas 

populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo 

civilizatório nacional tem proteção constitucional garantida conforme expresso no artigo 215 

da Constituição Federal de 1988. 
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RELAÇÕES DO BRASIL COM ORGANISMOS INTERNACIONAIS E 
AGÊNCIAS INTERNACIONAIS DE DESENVOLVIMENTO NO 

CAMPO DA COOPERAÇÃO TÉCNICA EM RELAÇÃO A PROJETOS 
CULTURAIS 

RELACIONES DE BRASIL CON ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS DEL 
DESARROLLO EN EL CAMPO DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 

EN RELACIÓN A LOS PROYECTOS CULTURALES 

Gláucia Pinheiro Serafini1 
Astrid Herinerg2 

 

Resumo: Este trabalho tem o propósito de mostrar quais são os organismos e agências internacionais de 
desenvolvimento no campo da cooperação técnica que o Brasil se relaciona, os parâmetros e diferenças entre a 
cooperação técnica bilateral e multilateral, bem como, alguns exemplos dos benefícios que o país está tendo em 
relação a cooperação técnica na área de projetos culturais. 

Palavras-Chave: Projetos Sociais e Culturais. Agências Internacionais. Fundações Internacionais. Cooperação 
Técnica. 

Resumen: Este trabajo pretende mostrar cuáles son las organizaciones internacionales y las agencias de 
desarrollo en el campo de la cooperación técnica que se relaciona Brasil, los parámetros y las diferencias entre la 
cooperación técnica bilateral y multilateral, así como algunos ejemplos de los beneficios que el país es con 
respecto a la cooperación técnica en el área de proyectos culturales.  

Palabras clave: Proyectos Sociales y Culturales. Organismos Internacionales. Fundaciones Internacionales. 
Cooperación Técnica. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Para falar sobre as relações do Brasil com organismos internacionais e agências 

internacionais de desenvolvimento no campo da cooperação técnica, é preciso esclarecer 

alguns dados e conceitos sobre a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das 

Relações Exteriores. 

A Agência Brasileira de Cooperação (ABC), que integra a estrutura do Ministério das 

Relações Exteriores (MRE), tem como atribuição negociar, coordenar, implementar e 

                                                           
1 Gláucia Pinheiro Serafini: Graduanda em Direito pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e 
Missões - URI Campus Santiago. 

 
2 Astrid Heringer: Mestre em Integração Latino-Americana pela Universidade Federal de Santa Maria. 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

70



 

acompanhar os programas e projetos brasileiros de cooperação técnica, executados com base 

nos acordos firmados pelo Brasil com outros países e organismos internacionais. Para 

desempenhar sua missão, a ABC se orienta pela política externa do MRE e pelas prioridades 

nacionais de desenvolvimento, definidas nos planos e programas setoriais de Governo.  

O maior desafio deste programa é a interligação entre os países que acordam com o 

mecanismo governamental para criar, desenvolver e executar tarefas onde, dificilmente, só o 

setor privado e seus recursos não dariam conta desta possível aliança de cooperação técnica e 

seus enormes benefícios ao mundo. 

 

2 DA ESTRUTURA OPERACIONAL 

A estrutura operacional da ABC é formada por quatro coordenações: 

● CGPD - Coordenação Geral de Cooperação Técnica entre Países em Desenvolvimento 

● CGCB - Coordenação Geral de Cooperação Técnica Bilateral 

● CGCM - Coordenação Geral de Cooperação Técnica Multilateral 

● CGAO - Coordenação Geral de Administração e Orçamento Geral da ABC 

O Brasil entende a cooperação técnica internacional como: 

“ uma opção estratégica de parceria, que representa um instrumento capaz de 
produzir impactos positivos sobre populações, alterar e elevar níveis de vida, 
modificar realidades, promover o crescimento sustentável e contribuir para o 
desenvolvimento social.” 3 

São com esses objetivos que o país consegue dar assistência às camadas da população 

mais necessitadas, fomentando o processo de crescimento socioeconômico da população, 

priorizando a promoção de projetos que realmente possa dar resultados e mudanças 

qualitativas, reunindo setor público e privado para a contribuição do crescimento dos países 

acordados. 

Somente podem participar destas ações quem possui um acordo em vigo com o 

Governo brasileiro e um organismo internacional, por se tratar de uma iniciativa de 

cooperação técnica. Esses instumentos recebem o nome de Acordos Básicos de Cooperação 

Técnica. 

                                                           
3 Agência Brasileira de Cooperação .< Disponível em 
http://www.abc.gov.br/ApresentacaoProjeto/MultilateralAcesso em 23/08/201> 
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2.1 Acordos vigentes da Cooperação Técnica entre Países em Desenvolvimento - CGPD 

Os Acordos de Cooperação Técnica devem observar forma jurídica apropriada, segundo 

disposições do Direito Interno4 e práticas e normas do Direito Internacional5. A título de 

informação, logo abaixo está uma tabela com todos os países que estão com seus acordos 

vigentes em relação a Cooperação Técnica entre os Países em Desenvolvimento. 

 

2.1.1 África 

ÁFRICA DO SUL Acordo de Cooperação Técnica, 25/07/2003. 

ANGOLA Acordo de Cooperação Econômica, Científica 

e Técnica. Luanda, 11/06/80. 

ARGÉLIA Acordo Básico de Cooperação Científica e 

Técnica. 28/04/77.  

Acordo de Cooperação Científica, 

Tecnológica e Técnica. Brasília, 03/06/81. 

 

BENIN Acordo de Cooperação Técnica. Cotonou, 

07/11/72. 

                                                           
4 Hely Lopes Meirelles aponta a divisão do Direito em dois grandes ramos, o Público e o Privado. O Direito 
Público, ainda, pode ser dividido em Interno e Externo. O Direito Público Interno tem como objeto a regulação 
dos interesses estatais e sociais. Os interesses individuais só são aqui tratados reflexamente. O Direito Público 
Externo tem como objetivo reger as relações entre os Estados soberanos e as atividades individuais 
internacionalmente. O Direito Privado, por sua vez, cuida com predominância dos interesses individuais, de 
modo a assegurar a coexistência social e a fruição de seus bens.  (Meirelles, pp31 - 32) 
5 As definições do Direito Internacional Público dependem das teorias defendidas pelos diversos estudiosos 
dessa área, principalmente quanto ao seu fundamento, fontes e evolução histórica. Para Jorge Americano, “o 
objeto do DI é o estabelecimento de segurança entre as nações, sobre princípios de justiça para que dentro delas 
cada homem possa ter paz, trabalho, liberdade de pensamento e de crença”. (ACCIOLY, p3.) 

 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

72



 

BOTSUANA Acordo de Cooperação Técnica. 06/04/2009. 

BURKINA FASO Acordo de Cooperação Técnica. 30/08/2005. 

CABO VERDE Acordo Básico de Cooperação Científica e 

Técnica. Brasília, 28/04/77. 

CAMARÕES Acordo de Cooperação Técnica. Iaundé, 

14/11/72. 

COSTA DO MARFIM Acordo de Cooperação Técnica e Científica. 

Abidjan, 27/10/72. 

EGITO Acordo de Cooperação Técnica e Científica. 

Cairo, 31/01/73. 

Acordo de Cooperação Técnica e Científica 

entre o Brasil e o Egito. Cairo, 31/01/73. 

GABÃO Acordo Básico de Cooperação Técnica e 

Científica. 07/11/1974. 

Acordo de Cooperação Técnica e Científica 

entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo da República Gabonesa. 

Brasília, 14/10/75. 

GANA Acordo Básico de Cooperação Técnica e 

Científica. Acra, 07/11/74. 

GUINÉ BISSAU Acordo Básico de Cooperação Técnica e 

Científica. Brasília, 18/05/78. 

MALI  Acordo de Cooperação Cultural, Científica e 

Técnica. Brasília, 07/10/81. 
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MARROCOS Acordo de Cooperação Científica, Técnica e 

Tecnológica entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo do Reino do 

Marrocos. Fez, 10/04/84. 

MOÇAMBIQUE Acordo para Implementação do Projeto 

"Implantação de um Centro de Formação 

Profissional para Escritórios e Administração" 

em Moçambique. Maputo, 10/04/80. 

Acordo Geral de Cooperação. Brasília, 

15/09/81. 

Acordo de Cooperação Científica, Técnica e 

Tecnológica. Maputo, 01/06/89. 

NAMÍBIA Acordo Básico de Cooperação Técnica. 

Brasília, 07/03/95. 

NIGÉRIA  Acordo de Cooperação Econômica, Científica 

e Técnica. Brasília, 10/01/79. 

QUÊNIA Acordo de Cooperação Técnica. Nairobi, 

02/02/73. 

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE Acordo Geral de Cooperação entre o Governo 

da República Federativa do Brasil e o 

Governo da República Democrática de São 

Tomé e Príncipe. Brasília, 26/06/84. 

Cooperação Brasil-Senegal Programa de Ação 

para 1976. Brasília, 24/03/76. 

SENEGAL Acordo Básico de Cooperação Técnica. 

Dacar, 21/11/72 
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TOGO Acordo Básico de Cooperação Técnica e 

Científica entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo da 

República Togolesa. Lomé, 03/01/72. 

ZAIRE Acordo de Cooperação Técnica e Científica. 

Brasília, 28/02/73. 

ZIMBABUE Acordo de Cooperação Técnica. (Em 

negociação). 

 

2.1.2 América Latina e Caribe 

 

ARGENTINA Acordo de Cooperação Técnica , 09/04/96. 

BOLÍVIA Acordo Básico de Cooperação Técnica, 

Científica e Tecnológica, 16/12/96. 

COSTA RICA Acordo de Cooperação Técnica entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e 

o Governo da República da Costa Rica, de 22 

de setembro de 1997, aprovado pelo 

Congresso Nacional em 10 de junho de 1999. 

(Decreto Legislativo nº 37). 

Acordo de Cooperação Técnica, 22/09/97. 

CHILE Acordo Básico de Cooperação Científica, 

Técnica e Tecnológica, 26/07/90. 

COLÔMBIA 

 

Acordo Básico de Cooperação Técnica, 

13/12/72. 
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CUBA Acordo de Cooperação Científica , Técnica e 

Tecnológica, 18/03/87. 

EL SALVADOR Acordo de Cooperação Técnica, Científica e 

Tecnológica. Brasília, 20/05/86. 

EQUADOR 

 

Acordo Básico de Cooperação Técnica, 

09/02/82. 

GUATEMALA Acordo de Cooperação Técnica, de 09 de 

fevereiro de 1972, publicado no Diário 

Oficial, de 20 de março de 1972. 

Acordo Básico de Cooperação Científica e 

Técnica entre o Brasil e a Guatemala, de 16 de 

junho de1976. Promulgado pelo Decreto nº 

77, de 11 de outubro de 1976, em 01 de 

fevereiro de 1979. 

GUIANA Acordo Básico de Cooperação Técnica, 

29/01/82. 

HAITI Acordo Básico de Cooperação Científica e 

Técnica. Brasília, 15/10/82 

HONDURAS Acordo Básico de Cooperação Científica e 

Técnica. Brasília, 11/06/76. 

JAMAICA Acordo de Cooperação Técnica. Brasília, 

28/08/97. 

MÉXICO Acordo Básico de Cooperação Técnica e 

Científica, de 24 de julho de 1974. 

Promulgado pelo Decreto nº 75.888, de 20 de 
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junho de 1975, em 24 de junho de 1975. 

NICARÁGUA Acordo Básico de Cooperação Técnica, 

Manágua, 01/04/87. 

PANAMÁ Acordo Básico de Cooperação Científica e 

Técnica. Cidade do Panamá, 09/04/81. 

PARAGUAI Acordo Básico de Cooperação Técnica. 

Assunção, 27/10/87. 

PERU Acordo Básico de Cooperação Técnica e 

Científica. Brasília, 08/10/75. 

REPÚBLICA DOMINICANA Acordo de Cooperação Técnica, Científica e 

Tecnológica. São Domingos, 08/02/85. 

SURINAME Acordo Básico de Cooperação Científica e 

Técnica. Brasília, 22/06/76. 

URUGUAI Acordo Básico de Cooperação Científica e 

Técnica. Rivera, 12/06/75. 

VENEZUELA Convênio Básico de Cooperação Técnica, Sta. 

Helena do Uairén, 20/02/73. 

 

2.1.3 Ásia e Leste Europeu 

 

AFEGANISTÃO Acordo Básico de Cooperação Científica e 

Técnica, 02/02/2010. 

ARÁBIA SAUDITA Acordo Básico de Cooperação Científica e 
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Técnica, 13/08/81. 

CHINA Acordo de Cooperação Científica e Técnica, 

25/03/82 

IRAQUE Acordo de Cooperação Econômica e Técnica, 

11/05/77 

ISRAEL Acordo Básico de Cooperação Técnica, 

12/03/62. 

KUWAIT Acordo de Cooperação, 25/03/75. 

LÍBANO Acordo de Cooperação Técnica (em 

negociação). 

PALESTINA Acordo de Cooperação Técnica (em 

negociação). 

RÚSSIA Acordo de Cooperação Científica, Técnica e 

Tecnológica (em negociação). 

TAILÂNDIA Acordo de Cooperação Técnica e Científica, 

12/09/84 

 

Como se pode perceber, existem inúmeros países vigentes em sua legislação 

cooperativa com o acordo técnico, alguns ainda em negociação, entretanto, a maior parte já 

com projetos em execução ou concluídos. É possível ressaltar que atualmente sete projetos 

angolanos de cooperação estão em execução e três projetos estão em negociação nas áreas de 

saúde e educação. Ademais das iniciativas em curso ou em negociação, existem demandas 

recentes, ainda sendo estudadas pelas contrapartes brasileiras nas áreas de meio ambiente, 

geoprocessamento, geologia, saúde, energia, urbanização e segurança pública. 
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Outro exemplo é o Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina que foi assinado em 9 de 

abril de 1996, com o objetivo de favorecer a abertura de novas oportunidades para a 

cooperação bilateral em temas definidos como prioritários para os governos dos dois países. 

Cabe destacar a realização da III Reunião da Comissão Mista de Cooperação Técnica 

Brasil – Argentina, em Buenos Aires, no período de 21 a 25 de fevereiro de 2011. Na ocasião, 

foram avaliados os projetos implementados de 2008 a 2010, com ênfase para os êxitos 

logrados pela cooperação técnica em matéria de recursos hídricos, gestão de áreas protegidas, 

temas laborais, saúde, mapeamento geológico e tecnologia da informação6. 

 

2.2 CGCB - Coordenação Geral de Cooperação Técnica Bilateral 

A “cooperação”7 técnica recebida bilateral pode ser considerada um instrumento 

propulsor de mudanças estruturais, por ter como objetivo a transferência de tecnologia e 

absorção de conhecimentos que contribuam para o desenvolvimento socioeconômico do país. 

Os objetivos, a seguir, resumem e descrevem suas principais atividades, quais sejam: 

aprimorar a capacidade técnica de gerenciamento, monitorar a execução dos projetos, divulgar 

as oportunidades e resultados da cooperação técnica recebida bilateral, coordenar os 

programas de cooperação técnica com governos de países industrializados, fortalecer as ações 

atuais, aprimorar a qualidade do monitoramento dos programas e projetos e aumentar as 

parcerias com as agências de desenvolvimento internacionais, contribuindo no esforço 

nacional de maximizar as possibilidades e benefícios da cooperação bilateral. 

A Cooperação Recebida Bilateral é realizada por meio de consultorias de alto nível, 

capacitação e treinamento de técnicos brasileiros e, em alguns casos, pela doação de 

equipamentos de alta tecnologia, com o objetivo final de transferir novos conhecimentos às 

instituições brasileiras. 

                                                           
6 Associação Brasileira de Cooperação. Disponível em: 
http://www.abc.gov.br/Projetos/CooperacaoSulSul/Argentina. Acesso em 21/08/2014. 

 
7  No verbete do Dicionário de Ciências Sociais, o termo cooperação se define como “qualquer forma de trabalho 
em conjunto, em contraste com concorrência ou oposição. Dicionário de Ciências Sociais. 2.ed. Rio de Janeiro: 
FGV/MEC, 1987. 
 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

79

http://www.abc.gov.br/Projetos/CooperacaoSulSul/Argentina


 

Os recursos aportados pelas fontes externas bilaterais são a fundo perdido e 

correspondem, em média, a 50% do valor da cooperação solicitada. A contrapartida oferecida 

deve ser, no mínimo, igual ao valor da cooperação solicitada, e deverá ser calculada levando 

em consideração os gastos com salários da equipe que participará diretamente da execução do 

projeto, a infraestrutura colocada à disposição do projeto, os gastos com seminários e 

estágios, dentre outros insumos8. 

Em 2011 os principais parceiros da cooperação bilateral foram: Alemanha (12 projetos), 

Japão (8 projetos), França (7 projetos) e Espanha (6 projetos)9 

 

 

 

Em relação ao gráfico supracitado, vou comentar sobre a grande cooperadora mundial, 

Alemanha, que tem como principal prioridade as florestas tropicais, eficiência energética e 

energias renováveis. Segundo a Agência Brasileira de Cooperação, 

“O Programa de Cooperação Técnica da Alemanha no Brasil é conduzido pela 
Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ), encarregada de executar os 
projetos negociados e aprovados regularmente por meio das Negociações 
Intergovernamentais sobre Cooperação Técnica e Financeira entre Brasil e 

                                                           
8 Brasil. Ministério das Relações Exteriores. Agência Brasileira de Cooperação.Manual de Gestão da Cooperação 
Técnica Sul-Sul./Ministério das Relações Exteriores, Agência Brasileira de Cooperação.Brasília, Ministério das 
Relações Exteriores, 2013. 
9 Associação Brasileira de Cooperação. Disponível em http://www.abc.gov.br/SobreAbc/Direcao/CGCB.Acesso 
em 20/08/2014. 
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Alemanha. As reuniões são realizadas bianualmente com o objetivo de revisar o 
programa da cooperação realizado pela Alemanha com o Brasil, considerar novas 
propostas nas áreas prioritárias e novos temas, bem como registrar alocação de 
novos recursos pelo lado alemão.”10 

 

2.3 CGCM – Coordenação Geral de Cooperação Técnica Multilateral 

 

A cooperação técnica multilateral é aquela desenvolvida entre o Brasil e organismos 

internacionais com mandato para atuar em programas e projetos de desenvolvimento social, 

econômico e ambiental. O objetivo desse relacionamento é o de gerar e/ou transferir 

conhecimentos, técnicas e experiências que contribuam para o desenvolvimento de 

capacidades nacionais em temas elencados como prioritários pelo Governo brasileiro e 

sociedade civil, assumindo-se como horizonte de trabalho a auto-suficiência nacional em 

termos dos conhecimentos requeridos para conceber e operacionalizar políticas e programas 

públicos com repercussão sobre o desenvolvimento socioeconômico do país. 

A cooperação técnica multilateral desenvolve-se por meio de programas constituídos 

por projetos e/ou planos de trabalho por meio dos quais são desenvolvidas ações direcionadas 

ao desenvolvimento de capacidades institucionais e de indivíduos, por meio de atividades de 

treinamento, consultoria, pesquisa aplicada e missões técnicas, mobilizáveis em escala 

mundial a partir do amplo espectro de organismos internacionais com atuação em 

praticamente todas as áreas do conhecimento. O caráter multilateral dessa vertente da 

cooperação internacional é enfatizado por força da aplicação dos princípios da neutralidade e 

universalidade que balizam a atuação dos referidos organismos.12 

                                                           
10Associação Brasileira de Cooperação. Disponível em: 
http://www.abc.gov.br/Projetos/CooperacaoRecebida/BrasilAlemanha 
11 Associação Brasileira de Cooperação. Disponível em: http://www.abc.gov.br/SobreAbc/Direcao/CGCB. 
Acesso em 20/08/2014. 
 
12 Brasil. Ministério das Relações Exteriores. Agência Brasileira de Cooperação.Diretrizes para o 
desenvolvimento da cooperação técnica internacional multilateral e bilateral.Ministério das Relações Exteriores, 
4ª ed., Brasília, Agência Brasileira de Cooperação, 2014. 
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Esta parceria é de suma importância para o crescimento de nosso país, bem como, de 

todos ao países que possuem o Acordo de Cooperação Técnica vigente11�   

http://www.abc.gov.br/Projetos/CooperacaoRecebida/BrasilAlemanha
http://www.abc.gov.br/SobreAbc/Direcao/CGCB


 

A execução dos projetos e demais atividades de cooperação multilateral envolve o 

aporte de insumos técnicos e financeiros mobilizados pelos organismos internacionais e pelas 

instituições nacionais, em diferentes proporções. Uma terceira origem de recursos na esfera 

multilateral são os fundos internacionais canalizados por uma das partes envolvidas.  

Em dezembro de 2011 a carteira de projetos da Coordenação Geral de Cooperação 

Técnica Multilateral contabilizou 233 projetos em execução. Abaixo encontram-se os gráficos 

exemplificativos destes projetos por fonte externa, por área geográfica e por setor: 

 

Projetos por Fonte Externa 
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Projetos em execução por área geográfica 

  

 

Projetos em execução por setor 
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Como podemos ver no gráfico acima, somente 5% dos recursos estão sendo 

direcionados à cultura. Veja na tabela abaixo um exemplo de projeto já concluído aqui no 

nosso país por um Acordo de Cooperação Técnica na área da cultura, no setor do patrimônio 

histórico e artístico: 

BRA/04/043-S031 - Intercâmbio de 
Conhecimentos sobre Sistemas de Conservação 
Integrada e Patrimônio Cultural 

Objetivo: O projeto tem por objetivo o intercâmbio 

de conhecimentos sobre sistemas de conservação 

integrada e patrimônio cultural. 

Tipo: Cooperação Sul-Sul 

Situação: Concluído 

Data de início: 15/06/2007 

Data de término: 15/06/2009 

Setor: Cultura 

Sub-setor: Patrimônio Histórico e Artístico 

Instituições Executoras Brasileiras Parceiras: 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional - IPHAN 

  

Podemos analisar a eficácia desta norma vigente, como sendo, um mecanismo para que 

nossa cultura tenha mais um acesso à fundos de apoio, sendo esses internacionais, 

diferentemente os que estamos habituados aqui no país como: Lei Rouanet, leis de incentivo a 

cultura estaduais, municipais, FNC (Fundo Nacional da Cultura), FAC (Fundo de Apoio a 

Cultura-RS), convênios como o Siconv, entre outros. 
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2.4 Principais Contrapartes multilaterais 

Os principais parceiros da cooperação multilateral no Brasil são os organismos 

internacionais que serão citados logo abaixo: 

 

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento 

CAF Corporação Andina de Fomento 

CEPAL Comissão Econômica para a América Latina e 

o Caribe 

FAO Organização das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação 

FLACSO Faculdade Latino-Americana de Ciências 

Sociais 

FNUAP Fundo de População das Nações Unidas 

HABITAT  Centro das Nações Unidas para 

Assentamentos Humanos 

IICA  Instituto Interamericano de Cooperação para a 

Agricultura 

OACI Organização da Aviação Civil Internacion 

OEA Organização dos Estados Americanos 

OEI Organização dos Estados Ibero-americanos 

para a Educação, a Ciência e a Cultura 

OIT  Organização Internacional do Trabalho 
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OIMT Organização Internacional de Madeiras 

Tropicais 

OMM  Organização Mundial de Meteorologia 

OMPI Organização Mundial de Propriedade 

Intelectual 

ONU Mulheres Entidade das Nações Unidas para a Igualdade 

de Gênero e o Empoderamento das Mulheres 

OPAS/OMS Organização Panamericana de Saúde / 

Organização Mundial de Saúde 

OTCA Organização do Tratado de Cooperação 

Amazônica 

PNUD Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento 

UIT União Internacional de Telecomunicações 

UNODC Escritório das Nações Unidas sobre Crime 

UNESCO  Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciências e a Cultura 

UNICEF Fundo das Nações Unidas para a Infância 

UNIDO  Organização das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Industrial 

UNV Voluntariado das Nações Unidas 

UPU União Postal Universal 
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Estas organizações estão sempre á procura de bons projetos na sua respectiva área, basta 

enviar corretamente o projeto, conforme os manuais de envio a projetos de Acordo de 

Cooperação Técnica Multilateral disponibilizado pelo Ministério das Relações Exteriores. 

Os projetos em execução concentram-se nos setores de meio ambiente (recursos 

hídricos, recursos florestais, biodiversidade, etc.) educação, saúde, modernização da 

administração pública, ciências da informação, agricultura, desenvolvimento social (incluindo 

a avaliação de políticas públicas, direito de crianças e jovens, relações de trabalho, equidade 

de gênero e minorias), comércio exterior, direitos humanos, segurança pública e 

desenvolvimento regional.  

 

2.5 Acordos vigentes da Cooperação Técnica Multilateral - CGCM 

Abaixo está relacionado os acordos que estão vigentes em relação a Cooperação 

Técnica Multilateral: 

BID "Convênio Constitutivo do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento", de 

08/04/59, promulgado pelo Decreto 

Legislativo nº 18, de 30/12/59. 

UNICEF "Acordo entre o Fundo das Nações Unidas 

para a Infância e o Governo dos Estados 

Unidos do Brasil", de 28/03/66, promulgado 

pelo Decreto nº 62.125, de 06/01/68; e o 

"Acordo Básico de Assistência Técnica entre 

os Estados Unidos do Brasil e a Organização 

das Nações Unidas, suas Agências 

Especializadas e a Agência Internacional de 

Energia Atômica", de 29/12/64, promulgado 

pelo Decreto nº 59.308, de 23/09/66. 
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ONU-Mulheres, OMPI, UNODC, OACI, 

PNUD, OIT, FAO, UNESCO, UPU, UIT, 

OMM, UNIDO, AIEA, HABITAT 

"Acordo Básico de Assistência Técnica entre 

os Estados Unidos do Brasil e a Organização 

das Nações Unidas, suas Agências 

Especializadas e a Agência Internacional de 

Energia Atômica", de 29/12/64, promulgado 

pelo Decreto nº 59.308, de 23/09/66. 

 

OPAS/OMS "Acordo Básico de Assistência Técnica entre 

os Estados Unidos do Brasil e a Organização 

das Nações Unidas, suas Agências 

Especializadas e a Agência Internacional de 

Energia Atômica", de 29/12/64, promulgado 

pelo Decreto nº 59.308, de 23/09/66; e o 

"Acordo entre a Repartição Sanitária Pan-

Americana e o Governo do Brasil para o 

funcionamento do Escritório de Área da 

OPAS/OMS" de 20/01/83, promulgado pelo 

Decreto nº 353 de 03/12/91. 

FLACSO Convênio entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e a Faculdade Latino-

Americana de Ciências Sociais – FLACSO 

para o Funcionamento da Sede Acadêmica da 

FLACSO no Brasil", de 03/12/90, 

promulgado pelo Decreto nº 593 de 06/07/92. 

IICA Acordo Básico Celebrado entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Instituto 

Interamericano de Cooperação para a 

Agricultura sobre Privilégios e Imunidades e 

Relações Institucionais", de 1984. 
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EU "Acordo Quadro de Cooperação entre a 

Comunidade Econômica Européia e a 

República Federativa do Brasil" de 15/04/92. 

ITTO "Acordo Internacional de Madeiras 

Tropicais", de 26/01/94, promulgado pelo 

Decreto nº 89, de 05/11/97. 

 

OEA "Acordo Básico de Cooperação Técnica entre 

o Governo da República Federativa do Brasil 

e a Secretaria-Geral da Organização dos 

Estados Americanos, celebrado em 23 de 

maio de 2006, promulgado pelo Decreto 

nr.6.627, de 03 de novembro de 2008. 

 

CEPAL "Acordo entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e a Organização das 

Nações Unidas para o Funcionamento do 

Escritório no Brasil da Comissão Econômica 

para a América Latina e o Caribe", de 

27/07/84. 

FNUAP "Acordo de Cooperação entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Fundo de 

População das Nações Unidas, de 07 de 

janeiro de 1988. 

OEI "Acordo Básico de Cooperação Técnica entre 

o Governo da República Federativa do Brasil 

e a Secretaria-Executiva da Organização dos 

Estados Iberoamericanos para a Educação, a 
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Ciência e a Cultura”, celebrado em 21 de 

setembro de 2011 (em fase de ratificação pelo 

Congresso Nacional 

 

Podemos perceber que existem muitos meios e mecanismos de ordem organizacional 

para o envio de projetos em diversas áreas específicas. Para que estes tenham sucesso, o 

Ministério das Relações Exteriores disponibiliza um manual didático específico para que 

qualquer pessoa tenha acesso à capacitação da elaboração do instrumento mais importante de 

esclarecimento do escopo do trabalho, o projeto.  

  

3 CONCLUSÃO 

Para que estas estejam de acordo com o proposto à ação desejada, é necessária uma 

análise da legislação vigente para a realização do envio de projetos na área, bem como, saber 

relacionar quais são as agências internacionais que melhor se enquadram ao seu interesse 

socioeconômico de produção e execução de seu projeto, visando assim, a probabilidade 

positiva de acesso ao recurso das políticas públicas que estão ao nosso alcance pelo 

mecanismo de Cooperação Técnica do Governo Federal em prol da cultura e desenvolvimento 

social e ambiental. 

Precisamos consolidar este benefício de planos e estratégias de ações que os Acordos de 

Cooperação Técnica estão nos proporcionando, entretanto, é necessária também uma maior 

divulgação e, evidentemente, estudos mais aprofundados na área, para que os projetos 

enviados sejam elaborados de forma eficaz, tornando assim a sociedade mais consciente e 

desenvolvida. 

Este é um excelente instrumento de política externa, é um mecanismo auxiliar para a 

promoção de novas ideias e projetos relevantes para a nação. Esse intercâmbio de relações 

socioeconômicas e culturais nos leva a crer que o ser humano é capaz de criar e desenvolver 

projetos em prol da humanidade, criando efeitos multiplicadores para o bem como um todo. 
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LIMITES ENTRE A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E O DISCURSO DO 
ÓDIO: CONTROVÉRSIAS EM TORNO DAS PERSPECTIVAS NORTE-

AMERICANA, ALEMÃ E BRASILEIRA 

TRACING THE LINE BETWEEN FREEDOM SPEECH AND HATE SPEECH: 
CONTROVERSIES INVOLVING THE AMERICAN, GERMAN AND BRAZILIAN 

PERSPECTIVES 

Gustavo Ferreira Santos1 
Nevita Maria Pessoa de Aquino Franca Luna2 

 

Resumo: O escopo do artigo foi analisar as restrições de conteúdo à liberdade de expressão, no caso do discurso 
do ódio. Em um primeiro momento, abordou-se a liberdade de expressão, delimitando seu significado, conteúdo 
e propósito. Em seguida, apontou-se o discurso do ódio como elemento inibidor da liberdade de expressão por 
ofender os membros das minorias tradicionalmente discriminadas, que estão em inferioridade numérica ou em 
situação de subordinação cultural, socioeconômica ou política. Posteriormente, foram discutidos alguns aspectos 
dos modelos norte-americano (liberdade negativa) e alemão (liberdade positiva), para mostrar que culturas 
diversas, mas sensibilizadas com os problemas das minorias, aportam soluções jurídicas diferentes. Por último, 
verificou-se uma aproximação do posicionamento da corte brasileira com a doutrina alemã, a partir da análise 
dos casos paradigmáticos do editor Siegfried Ellwanger e da Escola de Samba Unidos da Viradouro. O 
posicionamento do Brasil, país multicultural e formado por diferentes etnias, pode orientar um novo processo de 
defesa das minorias que, apesar de envolver a colisão de direitos fundamentais consagrados (dignidade, 
igualdade e liberdade), ainda encontra barreiras incompatíveis com a democracia pluralista contemporânea. 
Ademais, o debate acerca dos limites entre a liberdade de expressão e o discurso do ódio ganha espaço nas 
ciências jurídicas e deve ser instigado porque, embora trate de um problema antigo, algumas questões 
permanecem sem contornos bem definidos.  

Palavras chaves: Liberdade de expressão. Discurso do ódio. Minorias. Preconceito. Cultura.  

Abstract: The scope of the article was to analyze the content restrictions of freedom of expression, in the case of 
hate speech. At first, we dealt with the freedom of expression, delimiting its meaning, content and purpose. Then 
we pointed out the hate speech as inhibitor element of freedom of expression for offending members of 
traditionally discriminated minorities, who are outnumbered or in a situation of cultural subordination, 
socioeconomic or political. Later, some aspects of American models (negative freedom) and German (positive 
freedom) were discussed, to show that different cultures, but sensitized to the problems of minorities, they 
provide different legal solutions. Finally, there was an approximation of the position of the Brazilian court with 
German doctrine, from the analysis of the paradigmatic cases: the editor Siegfried Ellwanger and the Samba 
School ‘Unidos da Viradouro’. The positioning of Brazil, multicultural country and composed of different ethnic 
groups, may guide a new process of defending minorities, despite involving the collision of fundamental rights 
(dignity, iguality and freedom), barriers still finds incompatible with the pluralist democracy contemporary. 
Moreover, the debate about the limits between freedom of expression and hate speech gains space in legal 

                                                           
1 Pós-Doutor em Direito pela Universidade de Valência, Espanha, e professor dos Programas de Pós-Graduação 
em Direito da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e da Universidade Católica de Pernambuco 
(UNICAP). 
2 Advogada e Professora Substituta da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Mestre em Filosofia pela 
Universidade Federal da Paraíba e Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE).  
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sciences and should be instigated because, although it is an old problem, some issues remain without well-
defined contours. 

Keywords: Freedom of expression. Hate speech. Minorities. Prejudice. Culture. 

 

1. BREVE INTRODUÇÃO HISTÓRICA: A LIBERDADE DE EXPRESSÃO 
COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

Os direitos humanos são uma conquista bastante tardia na história da humanidade, 

sendo firmados como elementos jurídicos apenas com as Revoluções Liberais do século 

XVIII, momento em que a liberdade de expressão se afirmou definitivamente e passou a 

integrar as constituições liberais, bem como convenções e tratados internacionais, como 

direito fundamental. 

A liberdade de expressão foi expressa, pela primeira vez, em 1689, no English Bill of 

Rights, um estatuto político formulado no contexto da Revolução Gloriosa que defendia os 

direitos dos cidadãos britânicos. Em seguida, vários outros documentos passaram a incorporar 

em seus textos o direito à liberdade de expressão, como os artigos 10 e 11 da Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão: 

Art. 10.º Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões 
religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida 
pela lei. 
Art. 11.º A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos 
direitos do homem; todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir 
livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos previstos 
na lei. 

No Brasil, desde a Constituição do Império havia a garantia da liberdade de expressão, o 

que foi preservado até a Constituição de 1937. Já no período conhecido como Estado Novo 

durante o governo do presidente Vargas, o princípio constitucional da liberdade de 

pensamento desapareceu e foi adotada a censura como meio de impedir a publicação ou a 

reprodução de determinadas informações. A liberdade de expressão só ganhou força 

novamente na atual Constituição Federal3, promulgada em 5 de outubro de 1988, que trouxe 

                                                           
3 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: IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; V - é 
assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à 
imagem; VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias; VIII - ninguém será 
privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para 
eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei; IX - é 
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várias inovações em relação à liberdade de manifestação do pensamento, dando maior 

amplitude ao rol de direitos e garantias individuais, vedando apenas o anonimato como forma 

de evitar a verbalização do discurso sem a devida responsabilidade. 

Em 1979, em uma conferência do Instituto Internacional de Direitos Humanos, o jurista 

tcheco-francês Karel Vasak propôs uma classificação dos direitos humanos em gerações, 

inspirado no lema da Revolução Francesa (Liberdade, Igualdade, Fraternidade). Os direitos da 

primeira geração, em que está inserida a liberdade de expressão, são considerados direitos 

negativos, que se esgotam num dever de abstenção do Estado na esfera particular do 

indivíduo. Trata-se de uma limitação para os poderes públicos, erigida para que eles não 

tenham como impedir nem coibir a manifestação de quaisquer opiniões ou ideias. 

Com efeito, a liberdade de expressão é um direito fundamental dos indivíduos, 

entendida como liberdade de consciência e liberdade de crença, e está intrinsecamente 

relacionada à livre manifestação de ideias, opiniões, posições, pensamentos, de interesse 

público ou não, provido de importância e valor ou não, através de qualquer meio de 

comunicação, não podendo esse direito ser restringido por ninguém. Em suma, a liberdade de 

expressão só pode ser plenamente garantida se os indivíduos tiverem a possibilidade de 

manifestar seus pontos de vista segundo suas convicções, seja na esfera pública ou privada. 

 

2. OBJETIVOS FUNDAMENTAIS DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

A liberdade de expressão destina-se ao alcance de vários objetivos. Sem maior 

aprofundamento e, ao mesmo tempo, destituída de preocupação exaustiva, pode-se apontar, 

com base em enumeração especificada por Jónatas Machado (2002, p. 237-291), os seguintes: 

a) a procura da verdade, b) o mercado livre das ideias, c) a autodeterminação democrática, d) 

o controle da atividade governativa e do exercício do poder, e) o estabelecimento de esfera 

aberta e pluralista de discurso público, f) a garantia da diversidade de opiniões, g) a 

acomodação de interesses juntamente com a transformação pacífica da sociedade, h) a 

promoção e expressão da autonomia individual, i) a formação de concepção multifuncional 

das liberdades de comunicação. 

                                                                                                                                                                                     
livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura 
ou licença; 
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Além dos objetivos expostos, a liberdade de expressão tem um importante papel no 

debate público e nas eleições, uma vez que é necessária uma opinião pública livre e informada 

como requisito legítimo para o exercício dos direitos políticos. O controle dos poderes 

públicos e a denúncia dos casos de corrupção dos governantes são tarefas necessárias dos 

meios de comunicação como um compromisso do direito à informação e a responsabilidade 

social da imprensa.  

Com efeito, levando-se em consideração a liberdade de consciência, o exercício dos 

direitos políticos e o controle dos poderes públicos, toda intervenção do Estado para limitar a 

liberdade de expressão, em sistemas democráticos, deve ser vista como suspeita e exige uma 

justificativa especial. 

 

3. O DISCURSO DO ÓDIO COMO ELEMENTO INIBIDOR DA LIBERDADE 
DE EXPRESSÃO 

São vários os temas que suscitam o debate público acerca da legitimidade da 

intervenção estatal na liberdade de expressão, entre eles o discurso do ódio, o qual pode ser 

definido como toda manifestação que denigra ou ofenda os membros das minorias 

tradicionalmente discriminadas, que estão em inferioridade numérica ou em situação de 

subordinação socioeconômica, política ou cultural. Em outras palavras, o discurso do ódio se 

compõe de todas as formas de expressão que propagam, incitam, promovem ou justificam o 

ódio racial, a xenofobia, a homofobia, o antissemitismo e outras formas de ódio baseadas na 

intolerância.  

Sobre o tema, as principais polêmicas são: o discurso ou as palavras podem causar 

danos? Em que medida o dano é quantificável? Toda ofensa é uma incitação à violência? Qual 

deveria ser a tolerância legal de expressões, ainda que fossem repugnantes? 

Tratam-se de perguntas difíceis porque existem diversas concepções de liberdade de 

expressão e a solução mais adequada ao caso concreto varia segundo a cultura jurídica de 

cada país. Mas, para tentar responde-las, vamos apresentar alguns aspectos das perspectivas 

norte-americana, alemã e brasileira sobre o tema e estabelecer quais são as justificativas dos 

limites a um direito fundamental, em três culturas jurídicas, que estão sensibilizadas com os 

problemas das minorias, mas aportam soluções diversas. 
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A seguir, veremos que o discurso do ódio pode ser interpretado como um conflito de 

direitos e os sucessivos casos judiciais que serão apresentados oferecem diferentes 

ponderações entre eles, demostrando que só é possível interpretar adequadamente as decisões 

judiciais apelando-se aos fundamentos filosóficos de cada modelo apresentado. 

 

4. O MODELO NORTE-AMERICANO, A LIBERDADE NEGATIVA E O 
MERCADO DAS IDEIAS 

O modelo norte-americano está baseado na liberdade negativa e corresponde à visão de 

mercado das ideias elaborado pela jurisprudência da Suprema Corte americana. Este tribunal 

outorgou um papel prioritário à liberdade de expressão, que deveria limitar sua intervenção 

apenas aos casos de um perigo claro e presente ou à ameaça de desordens públicas. A visão da 

liberdade negativa traduz-se na não interferência no âmbito individual e, portanto, na ausência 

de barreiras para seu exercício. Significa não ser impedido por outras pessoas a fazer o que se 

deseja fazer.  

A perspectiva americana pode ser sintetizada em sua Primeira Emenda Constitucional, 

de 1791, segundo a qual, “O Congresso não fará nenhuma lei que restrinja a liberdade de 

expressão, ou da imprensa”. Todavia, foi a jurisprudência da Suprema Corte que mostrou de 

forma mais clara o significado deste preceito constitucional com a concepção do mercado de 

ideias, que apareceu pela primeira vez no voto divergente do Juiz Oliver Wendell Holmes no 

caso Abrams versus Estados Unidos (1919). Inclusive, Richard Posner (2011, p. 53) considera 

que não existe voto mais eloquente na história do direito norte-americano do que esse voto 

divergente.  

Segundo a visão de mercado das ideias, não é papel do Estado proibir ideias, ainda que 

alguém as considere equivocadas, pois o melhor teste para a verdade é a competição no 

mercado do discurso. A livre circulação de ideias permite que todos chequem suas opiniões. 

Assim, a correção de uma ideia não depende da consciência dos juízes e jurados, mas da 

concorrência com outras ideias. Os diferentes pontos de vista em uma sociedade competem 

entre si em um debate aberto e plural, no qual algumas opiniões têm mais êxito do que outras, 

dependendo do número de seguidores e da qualidade dos seus argumentos. 

O mercado das ideias propõe a não intervenção estatal na determinação da verdade ou 

falsidade dos argumentos, o que supõe que o Estado deve ser neutro. Trata-se de uma posição 
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que enfatiza a visão da liberdade negativa e que desconfia da intervenção governamental em 

assuntos de liberdade de expressão.  

A procura da verdade como telos da liberdade de expressão assinala que num discurso 

aberto de ideias a verdade é mais facilmente desvendada, enquanto que num espaço onde há a 

carência de liberdade de expressão a verdade fica oprimida a uma só opinião, que se impõe 

como verdadeira. Se houver um debate livre e aberto, a verdade tende a prevalecer. 

Os pressupostos filosóficos implícitos deste modelo, de acordo com Stanley Ingber 

(1984, p. 15), são: a) a verdade é algo capaz de ser descoberta pelo pensamento, a partir da 

pluralidade de ideias; b) o poder da racionalidade dos indivíduos pode separar a forma da 

substância das posições competitivas que se apresentam. No entanto, Ingber (1984, p. 48), 

critica o mercado das ideias afirmando ser ele mais um mito do que de uma realidade, pois na 

prática se refletem os pontos de vista convencionais sobre a sociedade, a economia e a 

política; a diversidade de perspectiva é inexistente e é difícil sustentar que este mercado não 

sofre interferência.  

Todavia, Jónatas Machado (2002, p. 254) contesta grande parte dessas críticas ao 

estabelecer que:  

o mercado livre de ideias, a despeito das suas imperfeiçoes, traduz os valores 
fundamentais da descentralização da produção e difusão de ideias e da autonomia 
individual na adesão ou no abandono das mesmas, bem como na estruturação dos 
procedimentos comunicativos de acordo com o princípio da persuasão, nos termos 
do qual o Estado não pode suprimir um discurso com base no facto de que o mesmo 
tem a capacidade para persuadir as pessoas. 

A fundamentação teórica que justifica a liberdade de expressão como meio de se chegar 

à verdade encontra-se na obra Sobre a Liberdade de Stuart Mill. Aqui, o filósofo afirma que a 

liberdade de expressão jamais deve ser restringida, pois se o discurso for silenciado, e o 

mesmo for verdadeiro, estaremos privados de conhecer a verdade; se a opinião silenciada for 

errada, pode haver nela, ainda assim, uma porção de verdade; e se a opinião estiver errada, 

será através do enfrentamento de opiniões diversas que se chegará ao conhecimento pleno da 

verdade (RIBEIRO, 2012).  

Nesta obra, Stuart Mill (1991, p. 78) também formula o princípio do dano a terceiros, 

segundo o qual o único propósito que justifica a intervenção da espécie humana, coletiva ou 

individualmente, na liberdade de ação é sua própria proteção. Ou seja, o fim para que o poder 

possa ser exercido legitimamente sobre qualquer membro de uma comunidade civilizada, 
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contra sua vontade, é obstar que provoque danos aos demais. Assim, o Estado só pode intervir 

regulando as condutas que prejudiquem danos a terceiros.  

Em suma, a defesa do debate, o contraste das ideias, a recusa da censura e a livre 

circulação do discurso são necessários para que os indivíduos como agentes morais possam 

decidir autonomamente seus planos de vida. Logo, no modelo norte-americano, a intervenção 

estatal só se justificaria quando as ações dos indivíduos provocassem danos aos demais. 

Nesse ponto, um novo dilema se instaura: quem e como se definem esses danos? 

Antes de responder, vejamos alguns casos polêmicos julgados pela Suprema Corte 

Americana:  

a. Caso Brandenburg (1969): A Suprema Corte Americana 

anulou a condenação de Clarence Brandenburg (líder do ramo de Ohio do Ku Klux Klan), 

apesar de suas alegações em rede de TV sobre a supremacia da raça ariana. A Corte 

fundamentou a absolvição do réu na ausência de violência intencional, provável e iminente do 

discurso contra negros e judeus. Ora, mas o que é violência? Parece-me que a Corte 

americana só considerou a violência e os danos físicos, não levando em conta a violência 

moral e psíquica das vítimas do discurso, bem como o direito à memória dos familiares dos 

mortos nos campos de concentração. 

b. Caso Skokie (1977): A Suprema Corte Americana decidiu em 

favor do Partido Nazista, revertendo a decisão da Corte de Illinois, e autorizou uma marcha 

nazista em bairro judeu. O nazismo foi um aviltamento a todas liberdades humanas, que se 

desenvolveu em um meio que consentia o exercício da liberdade, em especial, da liberdade de 

reunião. E isso nos conduz a um novo problema: até que ponto é legítimo dar liberdade para 

quem ofende a liberdade? Em que medida deve-se tolerar o intolerante? 

c. Caso RAV x City of St. Paul (1992): A Suprema Corte 

Americana anulou o julgamento que condenava alguns adolescentes por queimar uma cruz no 

Jardim de uma família negra afro-americana. No contexto da sociedade estadunidense, o ato 

de queimar cruzes representa uma manifestação de ódio. Então, no âmbito do conflito entre 

direitos humanos fundamentais, até que ponto a não interferência do Estado (liberdade 

negativa) é eficaz para a proteção das minorias? 

d. Caso Cohen (1971): A Suprema Corte Americana anulou a 

decisão que condenou um sujeito chamado Cohen por usar nos corredores de um tribunal de 

justiça uma jaqueta com a expressão “fuck the draft”. O fato aconteceu em um agitado 
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momento de crítica à política bélica norte-americana por ocasião da Guerra do Vietnã e a 

punição tinha a premissa de que a agressiva frase incitaria distúrbios e ameaçaria a paz. Nesse 

caso, a Suprema Corte alegou que o Estado não tem o direito de proibir o uso de palavras 

ofensivas. Por que deixar, então, impune os agressores do distúrbio gratuito da paz de vítimas 

de grupos minoritários, como negros e judeus? 

Não existem outros danos relevantes, relacionados ao discurso do ódio? Não são sérios 

ataques à dignidade humana a utilização de determinadas expressões? As respostas a essas 

indagações, segundo a filosofia americana, é que qualquer discurso, por si mesmo, não produz 

dano, ódio, violência ou intolerância. Porém, nosso intuito não é oferecer soluções 

conclusivas ao tema, mas provocar o debate e o confronto de ideias, pois cada resposta é um 

momento do questionamento filosófico, é um degrau na busca da verdade, que serve de 

suporte para a construção de novas questões, mais profundas e abrangentes.  

Para Fuente (2010, p. 105), aos olhos de um jurista europeu, a regulação estadunidense 

da liberdade de expressão é, no mínimo, paradoxal, pois a Suprema Corte ora se mostra neutra 

frente ao racismo, ora se mostra parcial diante do aborto, da escravatura e da obscenidade. Os 

pilares do sistema se baseiam na filosofia de Stuart Mill e no princípio de danos a terceiros, 

em que o dano está vinculado ao perigo de violência iminente.  

 

5. O MODELO ALEMÃO, A LIBERDADE POSITIVA E A INTANGIBILIDADE 
DA DIGNIDADE HUMANA 

A história da ditadura nacional socialista por Adolf Hitler claramente influenciou na 

visão judicial que atribui importância relativa à liberdade de expressão, de modo que, no 

panorama das constituições europeias do segundo pós-guerra destaca-se, em particular, a 

Grundgesetz (GG), ou seja, a Lei Fundamental Alemã, de 1949, que já no início do seu texto 

proclama solenemente a inviolabilidade da dignidade humana: 

 

Artigo 1 
[Dignidade da pessoa humana – Direitos humanos – Vinculação jurídica dos 
direitos fundamentais] 
(1) A dignidade da pessoa humana é intangível. Respeitá-la e protegê-la é 
obrigação de todo o poder público. 
(2) O povo alemão reconhece, por isto, os direitos invioláveis e inalienáveis da 
pessoa humana como fundamento de toda comunidade humana, da paz e da justiça 
no mundo. 
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(3) Os direitos fundamentais, discriminados a seguir, constituem direitos 
diretamente aplicáveis e vinculam os poderes legislativo, executivo e judiciário. 

Como se observa, no sistema jurídico alemão, a liberdade de expressão não é o valor 

constitucional mais importante, esta posição pertence à dignidade humana, tratada como 

princípio constitucional supremo e um direito fundamental. Portanto, quando os casos 

apresentam fatos nos quais a dignidade humana e a liberdade de expressão colidem, esta deve 

render-se para que a dignidade humana prevaleça.  

Além disso, Lei Fundamental Alemã ressalta a conduta positiva do ente público como 

garantidor da proteção à dignidade humana: o Estado existe para o bem do homem, e não o 

homem para o bem do Estado. Em outras palavras, os indivíduos requerem que o Estado 

tenha um papel proativo para garantir as possibilidades de realização de seus planos de vida. 

Isso não significa que o modelo alemão seja antidemocrático dentro do sistema democrático. 

Mas pressupõe que a esfera pública não tenha um discurso neutro, mas seja definida em torno 

de valores baseados em sua superioridade ética. 

Caracterizando o republicanismo que defenderia a justificação da liberdade de 

expressão como a liberdade positiva, o Estado ausente no liberalismo é substituído por um 

Estado ativo. Nesse contexto, coloca-se a questão sobre o que se deveria fazer no caso Skokie, 

que tratava-se de autorizar uma marcha nazista em um bairro onde viviam judeus 

sobreviventes do holocausto: 

x Os liberais sustentam que o Estado deve ser neutro e respeitar as opiniões que 

promovam seus cidadãos. Proibir expressões ofensivas e impopulares significa impor a alguns 

cidadãos os valores dos outros e não respeitar a capacidade de cada cidadão escolher e 

expressar as suas próprias opiniões. 

x Os republicanos, ao contrário, vão diferenciar em cada caso o conteúdo do discurso, 

a natureza da causa e o valor moral das comunidades locais cuja integridade estava em jogo. 

Os neonazistas promoveram o genocídio e o ódio. Por isso, memórias compartilhadas de 

sobreviventes do holocausto merece deferência moral. 

O conceito de liberdade de expressão como liberdade positiva está localizado dentro da 

cultura jurídica alemã. Para mostrar as diferenças com a perspectiva dos Estados Unidos, se 

analisará o Caso Lüth, que, segundo o Tribunal Constitucional Federal alemão, este foi o caso 

fundamental para a interpretação das liberdades de opinião.  
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Os fatos são os seguintes: Veit Harlan, um diretor de cinema, trabalhou em estreita 

colaboração com a máquina de propaganda nazista. Ele produziu e dirigiu uma série de filmes 

altamente ofensivos, incluindo o filme anti-semita “Jud Süss”, em 1940. Apesar de sua 

colaboração ativa com o governo nazista, os Aliados não o consideravam culpado de crimes 

de guerra por sua contribuição para o programa de genocídio nazista. Após o fim da Segunda 

Guerra Mundial, ele tentou voltar como um grande diretor e, em 1950, escreveu e dirigiu o 

filme "Amada Imortal" (Unsterbliche Geliebte), que recebeu elogios na Alemanha e no 

exterior. 

Eric Lüth estava desgostoso com o reaparecimento de Veit Harlan no mundo do cinema 

como um ator legítimo e organizou um boicote nacional do filme. Os produtores e os 

distribuidores do filme buscaram uma liminar contra o boicote em uma disposição do Código 

Civil alemão que previa uma reparação contra a pessoa que "intencionalmente causar prejuízo 

a outra pessoa de forma contrária aos bons costumes”4. 

Neste julgamento foi estabelecido pela primeira vez que a Constituição não é um 

documento de valores neutros, já que a seção sobre Direitos Fundamentais estabelece uma 

ordem objetiva de valores que incide sobre a dignidade humana, que deve considerada como 

uma decisão constitucional fundamental que afeta todas as áreas do direito (público e 

privado)5. 

Este valor é utilizado como critério para medir e avaliar todas as ações nas áreas do 

direito, seja no âmbito do Legislativo, Executivo ou Judiciário. Portanto, é claro que os 

direitos fundamentais também influenciam o desenvolvimento do direito privado. Esta 

doutrina denominada Drittwirkung assegura a eficácia dos direitos fundamentais nas relações 

entre particulares. 

A Corte Constitucional alemã percebeu e, a partir dele, desenvolveu alguns conceitos 

que atualmente são as vigas-mestras da teoria dos direitos fundamentais, como por exemplo:  

I. a dimensão objetiva dos direitos fundamentais,  

II. a eficácia horizontal dos direitos fundamentais e  

                                                           
4 Artigo 226 do código civil alemão (BGB): “§ 226 - Schikaneverbot: Die Ausübung eines Rechts ist unzulässig, 
wenn sie nur den Zweck haben kann, einem anderen Schaden zuzufügen”. 
5 É importante mencionar também que a negação do holocausto não é considerada manifestação do pensamento 
possível. Para a Alemanha trata-se de negação de fato ocorrido e não de mera expressão do pensamento. Esse 
entendimento advém do julgado da Corte Constitucional alemã de 1994, que se posicionou contra a tese 
negacionista do historiador David Irving sobre a não existência do holocausto, como um dado histórico. 
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III. a necessidade de ponderação, em caso de colisão de direitos.  

Aqui no Brasil, esses fenômenos chegaram ainda que com outras roupagens. Fala-se em 

constitucionalização do direito privado, filtragem constitucional, interpretação conforme os 

direitos fundamentais etc. 

 

6. A LIBERDADE DE EXPRESSÃO NO CENÁRIO BRASILEIRO  

Após conhecermos os entendimentos da Suprema Corte Americana e do Tribunal 

Constitucional Alemão, passemos ao posicionamento do poder judiciário brasileiro, em 

alguns casos polêmicos que beiram a tênue fronteira entre liberdade de expressão e o discurso 

do ódio. 

 

6.1 O Caso Ellwanger: literatura e nazismo 

Em 17.09.2003, no HC 82.424/RS, o Supremo Tribunal Federal orientou-se segundo 

uma tradição germanista no caso do livreiro brasileiro Siegfried Ellwanger Casten, fundador 

da editora gaúcha Revisão, que escreveu e publicou livros disseminando e legitimando o ódio 

aos judeus. Entre os principais livros editados pela Revisão, destacam-se: “Holocausto: Judeu 

ou Alemão?”, “Hitler: Culpado ou Inocente?” e “O Plano Judaico de Dominação Mundial: 

Os Protocolos dos Sábios de Sião”. 

As obras de Ellwanger, bem como de sua editora, provocaram perplexidade e 

inquietação na comunidade semita brasileira por seu conteúdo racista e por acusar os judeus 

de serem responsáveis pelos mais diversos infortúnios da humanidade, entre eles a eclosão da 

Segunda Guerra Mundial.  

No caso em comento, o Supremo Tribunal Federal manteve a condenação do editor, 

imposta pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por crime de racismo e, por maioria 

de votos, o Plenário negou o Habeas Corpus e acabou por repudiar o discurso do ódio. A 

votação obteve o seguinte placar: 

 
ABSOLVIÇÃO: deferimento do habeas 

corpus, inexistência de racismo e liberdade de 
expressão irrestrita 

CONDENAÇÃO: denegação do habeas corpus, existência 
de discurso do ódio e ponderação de valores em caso de 

colisão de direitos 
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Ministros: Moreira Alves, Carlos Ayres Britto e 
Marco Aurélio 

Ministros: Carlos Velloso, Celso de Mello, Cezar Peluso, 
Ellen Gracie, Gilmar Mendes, Maurício Corrêa, Nelson 

Jobim e Sepúlveda Pertence 

 

Alguns votos, eivados de diferentes ideologias, merecem destaque, como os dos 

Ministros Moreira Alves, Celso de Melo, Gilmar Mendes, Carlos Velloso e Ayres Britto. 

Vejamos: 

O primeiro ministro a votar foi o Moreira Alves, relator do processo, que argumentou 

que do ponto de vista científico, os judeus não constituem uma raça, indicando que tal 

constatação poderia ser verificada em razão de dados físicos como cor da pele, formato dos 

olhos, textura do cabelo, etc. Portanto, em face da inexistência de crime de racismo, entendeu 

por deferir o pedido de habeas corpus e justificar o discurso do ódio (BRASIL, 2003, p. 207-

220).  

O Ministro Celso de Melo, que votou contrariamente ao habeas corpus, ponderou que 

“aquele que ofende a dignidade pessoal de qualquer ser humano, especialmente quando 

movido por razões de fundo racista, também atinge - e atinge profundamente - a dignidade de 

todos e de cada um de nós” (BRASIL, 2003, p. 287-310).  

Em seguida, ao proferir seu voto, o Ministro Gilmar Mendes discorreu sobre a colisão 

entre direitos fundamentais: de um lado a liberdade de expressão e de outro a dignidade 

humana. Assim, utilizando-se do princípio da proporcionalidade, também votou pelo 

indeferimento do remédio constitucional (BRASIL, 2003, p. 312-346). Nessa mesma linha, o 

Ministro Carlos Velloso também entendeu que a liberdade de expressão em momento algum 

pode se sobrepor à dignidade da pessoa humana e denegou o habeas corpus (BRASIL, 2003, 

p. 351-365). 

O Ministro Carlos Ayres Britto, seguindo o modelo estadunidense, argumentou que a 

Liberdade de expressão seria uma liberdade de hierarquia maior e, portanto, excludente de 

qualquer limite. O voto do ministro foi um tanto contraditório, uma vez que ora reconhece que 

Ellwanger deixa transparecer em suas obras uma ideia preconceituosa acerca dos judeus, ora 

alega a impossibilidade de ser proibida a divulgação do pensamento. Ainda, citando Douglas 

Chrstie, Ayres Britto declara que “ninguém tem o monopólio de apresentar o desenrolar de 

fatos históricos. NUNCA deverá ser silenciada uma discussão, a esse respeito, por imposição 

de meios estatais.” (BRASIL, 2003, p. 562-564).  
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Ao final do julgamento, concluiu-se que a liberdade de expressão não pode servir de 

respaldo para manifestações preconceituosas, nem incitar a violência e a intolerância contra 

grupos humanos. 

 

6.2 O Caso da Unidos da Viradouro: samba e holocausto 

Outro caso polêmico que merece destaque é foi restrição da escola de samba Unidos do 

Viradouro no carnaval carioca, em 2008, de apresentar uma alegoria alusiva às vítimas do 

holocausto e mostrava uma pilha de corpos esquálidos e nus, onde desfilaria um destaque 

fantasiado de Adolf Hitler. A proibição da exibição do carro alegórico foi resultado de uma 

ação judicial promovida no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pela Federação Israelita do 

Rio de Janeiro (FIERJ). 

A escola não tinha a intenção de questionar nem fortalecer a ideologia pregada pelo 

holocausto, mas sim demonstrar a brutalidade histórica desse acontecimento, já que o tema da 

Unidos da Viradouro naquele carnaval era "É de arrepiar". O pedido da Federação Israelita 

do Rio de Janeiro (FIERJ) foi reconhecido, tendo a magistrada concedido liminar impondo 

uma multa de 200 mil reais se a escola de samba desfilasse com o carro na Marquês de 

Sapucaí e ainda uma multa adicional de 50 mil reais se houvesse algum membro da escola 

com fantasias que lembrassem a figura de Hitler (MEYER-PFLUG, 2009, p. 217-218).  

É cerceamento de liberdade de expressão impedir a banalização dos eventos bárbaros e 

injustificados praticados contra as minorias? É justo privar o direito do artista de mostrar sua 

obra, ainda que esta obra retrate o morticínio de judeus, praticado na Alemanha hitlerista? O 

holocausto trata de assunto que deve ser escondido ou esquecido? 

 

6.3 O Caso Monteiro Lobato: letras e discriminação 

Atualmente, tramita no Supremo Tribunal Federal o Mandado de Segurança nº 30952, 

ação movida pelo Instituto de Advocacia Racial e Ambiental (IARA) contra a distribuição do 

livro “Caçadas de Pedrinho”, de Monteiro Lobato, a escolas públicas pelo Programa 

Nacional Biblioteca na Escola (PNBE), do Ministério da Educação. A alegação do IARA é 

que passagens do livro são racistas, como a que diz que Tia Nastácia subiu em uma árvore 

como uma "macaca de carvão". O STF ainda não se posicionou, mas a polêmica já se 
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instalou, bem como opiniões divergentes que transitam entre a censura, a liberdade de 

expressão e o discurso do ódio. 

 

7. ALGUMAS CONCLUSÕES SOBRE A LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

A liberdade de expressão é a máxima dentro das liberdades clássicas, constituindo um 

direito de primeira geração. É, em regra, um direito que exige uma abstenção do Estado na 

sua tutela. No entanto, o domínio da liberdade de expressão não é um campo ilimitado nem 

absoluto e pode ser restringido em nome da ponderação de outros bens jurídicos igualmente 

expressivos. Todavia, qualquer regulação à liberdade de expressão deve ser realizada com 

cautela de modo a não retroceder à censura. 

O primeiro modelo da liberdade de expressão como liberdade negativa se caracteriza 

porque o Estado não deve intervir em assuntos sobre a liberdade de expressão e deve sair para 

o mercado de ideias. Na liberdade negativa não há interferência. A verdade ou falsidade de 

ideias surgem a partir das ideias contras da competição, e não das decisões judiciais. O Estado 

deve ser neutro sobre o conteúdo da expressão, o que tem sido levado a considerar 

inconstitucional uma regulação que só proíba opiniões e ações racistas.  

A perspectiva estadunidense da liberdade de expressão pode causar perplexidade a 

partir de outras culturas jurídicas, uma vez que a liberdade de expressão não é apenas o direito 

constitucional mais precioso, mas também um dos seus símbolos culturais mais importantes. 

A ênfase na não intervenção estatal sobre a liberdade de expressão leva alguns a considerá-la 

como um direito absoluto. Com efeito, a Suprema Corte Americana reconheceu alguns limites 

à liberdade de expressão. A partir desta perspectiva, de acordo com os princípios de Stuart 

Mill, o Estado poderia regular expressões que agridem, principalmente, os membros de 

minorias que têm sido tradicionalmente vilipendiadas.  

Ademais, as manifestações de ódio, quando colocado apenas no nível do discurso, não 

produzem nenhum dano significativa para a intervenção do Estado, de acordo com a Suprema 

Corte. A incitação ao ódio estaria permitida se não envolver também uma incitação à 

violência. Isso diferencia os Estados Unidos em relação a outras democracias que adotaram 

regulamentos restritivos neste assunto.  

Quanto ao segundo modelo que toma a Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, 

observa-se nítida preocupação com a regulação da Liberdade de Expressão e a repercussão do 
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discurso do ódio. Sem dúvida, a liberdade de expressão constitui direito fundamental, mas 

convive com o princípio da dignidade humana a lhe opor limites. É importante ressaltar 

também que o princípio da dignidade humana adquire valor máximo de hierarquia no 

ordenamento jurídico alemão consagrado no artigo 1º da Constituição promulgada no pós-

guerra. Dessa forma, haverá sempre a ponderação de valores em face de conflitos entre a 

liberdade de expressão e outros direitos fundamentais. Para os casos de violação de um direito 

constitucional, a solução se dará pelo princípio da proporcionalidade. 

Quanto ao Brasil, o número de ações judiciais envolvendo a temática do discurso do 

ódio ainda é pequeno, não por ausência de discriminação, mas pelo fato de que o preconceito, 

o racismo, a homofobia e a xenofobia se manifestam de modo implícito, velado, muitas vezes 

revestidos de humor, o que assinala um “discurso do ódio material, o que dificulta o seu 

combate. 

O país nunca tinha enfrentado uma polêmica até o caso de Siegfried Ellwanger. Para 

solucioná-lo, o Supremo Tribunal Federal se valeu muito da jurisprudência tanto dos tribunais 

europeus, quanto dos tribunais americanos. E, ao término do julgamento, a Corte orientou-se 

segundo a tradição germanista, contra o discurso do ódio, elaborando um novo conceito de 

raça ao pressupor que racismo é a perseguição a qualquer grupo étnico, religioso, social ou 

cultural. A importância do caso Ellwanger é servir de paradigma para os processos 

posteriores, como o caso da Escola de Samba Unidos da Viradouro e dos livros de Monteiro 

Lobato. 

O posicionamento da corte brasileira orienta um novo processo de defesa das minorias e 

de combate ao preconceito que, apesar de envolver a demarcação de direitos fundamentais 

consagrados (dignidade, igualdade e liberdade), ainda encontra barreiras incompatíveis com a 

democracia pluralista contemporânea. 

Por fim, o debate acerca dos limites entre a liberdade de expressão e o discurso do ódio 

é relevante e ganha espaço nas ciências jurídicas porque, embora trate de um problema antigo, 

algumas questões permanecem sem contornos bem definidos. Uma solução para o fim do 

preconceito seria a construção de políticas que garantam efetivamente o acesso às mídias e 

aos meios de comunicação das minorias vítimas de discriminação em nossa sociedade, de 

modo que as diferentes etnias, religiões, culturas e gêneros, estejam de fato representadas, 

pois ao assegurar voz e visibilidade a esses grupos é que se ergue uma sociedade igualitária, 

plural e desprovida de qualquer forma de intolerância. 
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LA AUTONOMIA DEL DERECHO CULTURAL: ESTADO ACTUAL EN 

ARGENTINA 

A AUTONOMIA DO DIREITO CULTURAL: ATUAL ESTADO NA ARGENTINA 

 
Alejandro Vanzolini1 

 

 

Para abordar el tema de los derechos culturales, desde una visión jurídica, es pertinente 

partir de las respuestas que demos sobre lo que entendemos por  Derecho. Y retomando 

aquella idea de presentar este ensayo sobre la autonomía de éste derecho básico universal, me 

he basado en la obra del autor mejicano, Raúl Ávila Ortiz. 

Ciertamente existe una infinidad de definiciones, sin embargo creemos que resulta 

importante señalar aquellas generales, que lo identifican como el conjunto de reglas que rigen 

la convivencia de los hombres en sociedad; o como la norma, o conjunto de normas, que  por  

una  parte  otorgan  derechos,  o  facultades,  y  por  la  otra,  correlativamente, establecen o 

imponen obligaciones. Finalmente, podríamos señalarlo como el conjunto de normas que 

regulan la conducta de los hombres, con el objeto de establecer un ordenamiento justo, de 

convivencia humana. 

El Derecho -como norma jurídica-, se diferencia de otro tipo de normatividad, como 

podría resultar el de la moral o la religión; en el ente generador !en unos casos! y legitimador 

!en otros!, nos referimos al Estado !es decir!  a la organización jurídico!política dotada de 

soberanía. 

Efectivamente la producción del Derecho en un país, está reservada exclusivamente al 

Estado; pero existe también un Derecho Internacional, o Supranacional, que requiere el 

reconocimiento de los Estados para que se incorpore como un Derecho legitimado con 

capacidad de surtir efectos dentro de los territorios de cada Estado, ya sea por vía de la 

ratificación de los tratados internacionales, ya por vía de derecho derivado. 

Lo interesante es la constatación y la evidencia de la existencia también en el 

ámbito interno de los Estados, de uno o varios derechos que cumplen con la definición 

señalada más  arriba, y que se hallan en vigencia fáctica, en tanto posibilitan la regulación 

misma como la posible solución de conflictos.  

                                                             
1 Abogado egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Actual integrante del Instituto de Derechos Culturales , 
Colegio de Abogados de Bahia Blanca, Provincia Buenos Aires, Argentina. 
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Una muestra de ello es el derecho indígena, que parte de un reconocimiento, de la 

propia constitución que se efectiviza por medio de una normativa secundaria y específica, para 

ser legitimado y reconocido a nivel Estatal. 

Estas normas, no son resultado, solamente, de elementos racionales, sino que en la 

formación de las mismas inciden otros elementos, tales como intereses políticos y socio- 

económicos, de valores y exigencias sociales predominantes, en tanto condicionan una 

determinada voluntad política y jurídica, que en la medida en que se haga dominante, se hace 

valer a través de las normas de Derecho. 

A su vez esas normas expresan esos valores, conceptos y exigencias, y contendrán los 

mecanismos para propiciar la realización de los mismos a través de las conductas permitidas, 

prohibidas o exigidas en las diferentes esferas de la vida social. 

En el caso de los derechos culturales, sin duda han sido el resultado de procesos de 

lucha por  el  reconocimiento  de  identidades,  hasta  hace  poco  invisibilizadas,  de  

diferentes culturas, e individuos, y su derecho a la libertad de creación, expresión y difusión 

en el espacio público. 

Pero además como queda dicho de la capacidad de dotarse de un Derecho propio, como 

parte de los derechos colectivos, que sin duda se inscriben dentro de los derechos culturales2. 

Es así que en la Argentina, en los últimos años se ha ido desarrollando un creciente 

reconocimiento de los derechos humanos, aquellos que sin duda ponen de relieve la dignidad, 

de la que todo ser humano, está dotado. Y en ese marco, encontramos insertos, los derechos 

culturales. 

Ellos  han  ido  siendo  –paulatinamente-  reconocidos  en  la  sociedad,  ya  que  son 

prerrogativas fundamentales de toda persona, inherentes a la condición del ser, en comunidad. 

Así como en un estado democrático, un ciudadano tiene la capacidad de poder ejercer 

su derecho de reclamo judicial por una afectación o violación de un derecho   humano, se 

propugna que del mismo modo pueda hacerlo por el ataque que pudiera sufrir por un derecho 

cultural, en su quehacer diario. 

Porque ellos son –unos y otros- libertades del hombre, del individuo, derechos 

universales, propios del ser humano, pues nadie puede obligarnos a su renuncia, ni aun 

el propio Estado por tener entre sus cualidades, la inviolabilidad y perdurabilidad en tiempo. 

                                                             
2 Instituto  Iberoamericano  del  Patrimonio  Natural  y  Cultural  del  Convenio  Andrés  Bello,  IPANC!CAB Documento 
de trabajo ACERCAMIENTO A LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS DERECHOS CULTURALES. 
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Pero el fin de este ensayo es trabajar en pos de la férrea defensa de la autonomía del 

derecho cultural. Y para ello partimos de una idea, que es la de sostener los tres ejes que 

retomando al profesor Goldschmid,   llamaré dimensiones, apoyado en conceptos de su 

tratado de Derecho Internacional Privado. 

Una primera, es la dimensión Legislativa, que requiere por parte de quien emana 

la norma o dicta las leyes, el reconocimiento de esta actividad humana, siendo el órgano 

generador  –madre-  el Congreso,  con sus  Cámaras  de  Diputados  y  Senadores,    que 

tienden a la tutela, y acrecienta el caudal del ordenamiento en la material.  

De tal manera, que tenemos actualmente en Argentina derechos determinados por 

normas jurídicas particulares que son reguladoras a la vez, de ámbitos específicos como por 

ejemplo y por mencionar solo algunas, la Ley Nacional del Teatro (Ley Nro. 24800), creando 

el Instituto Nacional del Teatro, o la Ley Nacional de Música (Ley Nro. 26.801), o el proyecto 

de Ley Nacional de la Danza actualmente debatido por las partes interesadas a fin de lograr su 

concreción. Por lo tanto esta nueva rama se desprende del Derecho Civil, o simplemente 

Administrativo, siendo un derecho –esencialmente- cultural, con objeto propio 

La segunda  dimensión es  Académica o didáctica.    Este  espacio, se  enfrenta  a  

la realidad que estos derechos se encuentran diseminados en una gran variedad programas 

curriculares de diversas materias de la Universidades, al menos de Occidente. El gran desafío 

es que los claustros universitarios acepten el surgimiento de un derecho, que no es nuevo, sino 

que convivió en la sociedad, y falta aún,  que el propio beneficiario, el individuo y/o las 

comunidades, los reconozcan y hagan propios. Pues ellos se mencionan en incontables ítems 

de estudio de los mismos programas, que suelen no aceptar su autonomía. Y claro, allí 

desgraciadamente, entremezclados con otros conceptos y miradas socio/culturales, o 

socio/político/culturales. 

Ejemplo claro de ello es lo que ocurre en España, donde los estudios sobre Derechos 

Culturales se encuentran en el ámbito del Derecho Administrativo. O el caso de nuestros 

derechos autorales, que con una denominación inapropiada para ésta época, -como derechos 

de “propiedad intelectual”- se los estudia y analiza en el seno de los derechos civiles, más 

específicamente en Derechos Reales,-materia en la cual se observa el vinculo entre los 

hombres y las cosas…como si pudiera asimilarse una obra, a una cosa. O las entidades de la 

cultura, que integran los programas de estudio del Derecho Civil o del Derecho Comercial. O 

los derechos de prensa, o el de los pueblos originarios, cuyo estudio los ubica en el campo del 

Derecho Constitucional. Sin dudas, que el agruparlas, traerá aparejada una mejor posibilidad 

de análisis y estudio sistematizado. 
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La tercera dimensión es, la autonomía jurídica o científica: referido al conjunto de 

normas que rigen principios propios, que se distingue de otras ramas, convirtiéndolas  en 

exclusiva3. 

Si bien es cierto que la aparición del derecho, es anterior a su reconocimiento, y más 

aun, a su efectiva implementación, entendemos que desde 1948, cuando se aprobó la 

“Declaración Universal de Derechos Humanos”, han sido resaltadas por los Estados, la 

libertad a la  vida cultural,  y a  los  progresos científicos  y  culturales,  advirtiéndose  un 

crecimiento paulatino, de lo que podríamos llamar derecho humano - cultural. 

En   Argentina,   con   el   advenimiento   de   la   democracia,   luego   de   1983,   

fueron reconociéndose varios prorrogativas, o derechos, tanto locales como de raigambre 

internacionales,   o supranacionales, que forman desde la   reforma de   la Constitución 

Nacional   en 1994, con fuerza de derechos constitucional, una serie de instrumentación 

jurídica, dando inicio de una cascada de derechos, que por sí, agigantan nuestra Constitución: 

Artículo 17.- La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser 

privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de 

utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso 

impone las contribuciones que se expresan en el Artículo 4º. Ningún servicio personal es 

exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es 

propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la 

ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. 

Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie. 

Artículo 75.- en su inciso 17 expresa; Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los 

pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una 

educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la 

posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la 

entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será 

enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación 

en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las 

provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. 

Inc. 22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las 

organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y 

concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.  

                                                             
3 El derecho cultural en México: una propuesta académica para el proyecto... Escrito por Raúl Ávila Ortiz. 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

112



 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y 

la Sanción del Delito de Genocidio;  la  Convención  Internacional  sobre  la  Eliminación  de  

todas  las  Formas  de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las 

condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la  

primera  parte  de  esta  Constitución  y  deben  entenderse  complementarios  de  los derechos 

y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder 

Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los 

miembros de cada Cámara. 

Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados 

por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros 

de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional. 

Evidentemente, los derechos allí consagrados, y que forman parte indisoluble del corpus 

normativo, son reconocidos en nuestra carta magna, lo que nos permite comenzar a 

pensar y reconocer la existencia de los derechos culturales, dotando a las personas, del 

derecho a participar de la vida cultural y a disfrutar de los beneficios de avance de las 

ciencias. Reafirmando, además, el derecho de autor; y otorgando también al Estado 

Argentino, el deber de  adoptar políticas para la preservación, el desarrollo y la divulgación de 

la actividad científica y cultural, respetando la libertad de investigadores y artistas. Del mismo 

modo, permitir el libre acceso de las actividades culturales, los bienes culturales, etc. 

En nuestro país, convivimos con la existencia de dos de las dimensiones requeridas para 

que  esa  autonomía  del  derecho  cultural  que  propugnamos,  sea  tal.  La  autonomía 

legislativa y la científica, es evidente. Claramente advertimos la autonomía legislativa con 

normas, que si fueran compiladas y sistematizadas correctamente, no tan solo darían 

como resultado un compendio normativo cultural de tal completitud, que nos ubicaría a la 

vanguardia de la codificación en la materia; ratificando así la existencia de un ser cultural 

nacional, o ciudadano cultural con pleno conocimiento de sus legítimos derechos, y 

posibilidades concretas de protección. 
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Por lo demás, es evidente que la autonomía jurídica ha tomado un vuelo incipiente, dado 

que las propuestas crecientes de los doctrinarios hacen de este derecho, un constante debate 

sobre los derechos culturales y los conflictos –desde lo sociológico- que del mismo emanan. 

El desafío es hoy para nuestras Universidades. Resta aun que los claustros comprendan 

la necesidad de incorporar a sus programas de estudio,   esta temática en su completitud, 

abriendo el debate a su enriquecimiento. Dado que desde nuestro punto de vista, esa es una 

cuestión pendiente, no sólo en Argentina, sino también en gran parte de nuestra región, 

propiciamos con este ensayo, el motivo para la discusión sana, madura y clarificadora. 

Puntos de estudio del derecho cultural se aprecian en distintitos espacios o 

especialidades del derecho, pero su objeto es netamente distinto, y por eso entendemos que 

esto va en desmedro  de  esta  cualificada  rama,  porque  los  derechos  culturales  son  

derechos preexistentes a sus reconocimientos jurídicos, dotados de una  naturaleza jurídica 

propia, en el campo de análisis entre lo público y lo privado. 

Actualmente en Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, de donde es originario éste 

ensayo, existe en el Colegio de Abogados, -ámbito de colegiatura y matricula profesional 

de hombre y mujeres del derecho-, un Instituto de estudios de Derechos Culturales, que fue 

creado en 2011, en él se debaten y desarrollan distintos abordajes de las temáticas culturales, 

espacio colectivo que con orgullo comparto, y en cuyo seno, hacemos fértil el campo para 

trabajos como el presente. 

Concluyendo, la fortaleza que emerge de los derechos humanos, hace viable a esta 

altura de la historia, avanzar hacia el reconocimiento de la autonomía de los derechos 

culturales. Si bien el andamiaje y sustento, que le han otorgado hasta el presente los derechos 

humanos –porque nacen de él  y son parte esencial del mismo  y  eso  es  innegable-, 

creemos conveniente y necesario dar vuelta la página, y avanzar sobre la idea de plasmar una 

“especialidad” de los derechos culturales. Que continúen creciendo a la sombra de aquellos 

derechos humanos que le dieron origen, no garantiza ni mayor difusión, ni mayor protección, 

ni mayor empoderamiento por parte de los hombres y las comunidades. El cambio de 

paradigma, sosteniendo su autonomía, obligará a su fortalecimiento, tal como aquel padre que 

-al advertir que su hijo puede caminar por sus propios medios-, suelta su mano, aunque lo 

sigue de cerca, para que los eventuales tropiezos, no alcancen a lastimarlo. 

Sin dudas, pues, que este derecho cuenta con las características que desde el campo 

académico se le debe asignar a una materia autónoma, para que llegue a ser considerada como 

tal; un derecho con autonomía legislativa, jurídica-científica, e incipiente autonomía 
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académica o didáctica.  El camino, sabemos puede depararnos aun escollos. El punto de 

llegada, quizá esté más cerca –o más lejos- de lo imaginado. En mi caso, estoy dispuesto junto 

al equipo que conformo, a recorrer el trecho pendiente, aprendiendo de los errores que 

podamos cometer en el intento.  Pero la idea está planteada. Ojala podamos contagiar las 

conciencias de aquellos, que como nosotros, entienden en la necesaridad del reconocimiento 

del Derecho Cultural, como materia, o rama autonómica del Derecho.  
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PARECER: ASJUR/SECULTFOR 
 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  P263879/2014 
CONSULENTE: Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza - SECULTFOR 
ASSUNTO: Supostas irregularidades nos editais para contratação de artistas e técnicos em 
espetáculos de diversões – Resposta ao parecer jurídico n.º 51 
 

 

 

EMENTA. SINDICATO DOS ARTISTAS E 
TÉCNICOS EM ESPETÁCULOS DE 
DIVERSÕES DO ESTADO DO CEARÁ – 
SATED. LEI 6533/78. LIBERDADE DE 
PROFISSÃO. LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO ARTÍSTICA.  

 

 

 

 Vem ao exame desta Assessoria Jurídica os autos do processo em epígrafe que tem por 

objeto a reconsideração do posicionamento emanado no parecer n.º 51, referente ao processo 

administrativo n.º P116270/2014, no qual restaram indeferidos todos os pedidos do 

Requerente. Naquela oportunidade, requereu-se a retificação de supostas irregularidades nos 

editais da Secretaria de Cultura de Fortaleza – SECULTFOR – quanto da contratação de 

artistas e técnicos em espetáculos de diversões, em especial quanto a necessidade de registro  

destes no Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. 

 Nos autos em epígrafe, o Requerente reitera os argumentos de que a lei 6533/78  e a 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT – devem ser aplicadas nas contratações entre o 

Ente Municipal e os artistas e técnicos em espetáculos de diversões, a fim de resguardar os 

direitos trabalhistas da categoria. 

 O processo iniciou-se no dia 06 de agosto de 2014, tendo sido despachado no dia 

seguinte, pelo Gabinete do Secretário, a esta Assessoria Jurídica para análise dos pedidos do 

Requerente.  
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É o relatório. Passa-se à análise: 

 

1. Lei 6533/78 – Não recepção pela Constituição Federal – Ofensa à liberdade de 

profissão (CF, art. 5º, XIII) e liberdade de expressão artística (CF, art. 5º, IX) 

 

 A liberdade para o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão é regra garantida 

pela Constituição Federal, sendo exceção a imposição de qualificações especiais, sempre 

mediante lei. De acordo com Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins (1989, p. 77-78), o 

estabelecimento de requisitos para o exercício de atividade profissional somente se justifica se 

houver uma real possibilidade de prejuízo à sociedade. No casos da inexistência de riscos 

sociais, é preferível manter-se a atividade livre em nome do direito à livre opção profissional, 

sendo o excesso de regulamentação um obstáculo à efetivação desse direito. 

 O exercício não regulamentado da profissão de artista não acarreta qualquer dano à 

sociedade, podendo causar, no máximo, danos ao contratante por não apresentar um trabalho 

de “qualidade”, análise esta que é, também, extremamente subjetiva, já que a arte envolvida 

não é passível de comparações por critérios objetivos. De acordo com Ivan Barbosa Rigolin 

(1998, p.31): “cada artista é rigorosamente único em sua arte e seu trabalho, insuscetível de 

qualquer comparação, na medida em que a manifestação artística constitui a abstração das 

abstrações, a subjetividade maior dentre as subjetividades existentes.” Sobre o tema, o 

Ministério Público Federal assim se posiciona ao questionar a validade da lei  6533/78 através 

da ADPF n.º 293: 
Nesse contexto, medidas restritivas do governo à liberdade de manifestação artística 
só são constitucionalmente permissíveis quando se relacionem com a proteção de 
direitos de terceiros. Não seria razoável amparar, por exemplo, a pretensão de um 
músico de tocar o seu instrumento em volume ensurdecedor, durante a madrugada, 
em zona residencial, prejudicando o direito ao repouso dos seus vizinhos. Percebe-
se, sem dificuldade, que a norma impugnada fere a liberdade de expressão artística, 
porque ingressa num particular irrazoável e desproporcional. Isto é, criando 
requisitos para o próprio desempenho da atividade artística. Sob o pretexto de 
resguardar direitos e interesses gerais da sociedade, a regulamentação da profissão 
acabou por retirar da arte algo que lhe é peculiar: sua liberdade. Assim, a simples 
ideia e um órgão público capaz de controlar e estabelecer qualificação mínima para 
artistas é incompatível com a liberdade de profissão artística.  

 A liberdade de exercício profissional é norma de eficácia contida, somente cabendo 

restrição a esse direito fundamental se presentes os requisitos de específico conhecimento 

técnico científico e perigo de dano social, observados sempre os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Por não estarem presentes tais requisitos, a limitação ao exercício da 
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profissão de artista é inconstitucional por ferir diretamente a liberdade de profissão, direito 

humano e fundamental previsto expressamente na Constituição Federal em seu art. 5º, inciso 

XIII.  

 Ademais, as disposições da lei 6533/78 também ofendem a liberdade de expressão 

artística, direito fundamental previsto no art. 5º, inciso IX, pelo simples fato de não ser 

possível dividir o exercício da profissão artística da liberdade de expressão artística, pois o 

ofício do artista é a própria manifestação desse direito fundamental. Assim, vincular o 

exercício da atividade artística é restringir a própria arte, retirando a sua liberdade, seu 

elemento intrínseco. Nos termos de Humberto Cunha (1999, p. 2): “licenciar a atividade do 

artista (o criador), não é o mesmo que licenciar a arte (produto final), já que este não é livre 

sem a plena liberdade daquele?”. 

 O ofício do artista é, em essência, a exteriorização da liberdade de atividade artística, 

não cabendo desvencilhar um do outro por serem partes de um mesmo corpo. O fato desse 

ofício ser remunerado não lhe retira a substância, não o transmuda. Assim, permitir que o 

Estado imponha requisitos para que o artista exerça sua atividade é regular a própria arte, 

parte integrante da cultura e insuscetível de arbitrariedades estatais. O Ministro Celso de 

Mello, quando do julgamento do RE 414426, onde discutiu-se a exigência de inscrição na 

Ordem dos Músicos do Brasil – OMB – para aqueles que desejassem exercer a atividade de 

músico profissional, assim elucidou o tema: 
A excessiva intervenção do Estado no âmbito das atividades profissionais, 
notadamente daquelas de natureza intelectual e artística, além do perigo que essa 
intrusão governamental significa para as liberdades do pensamento, também pode 
constituir indício revelador de preocupante tendência autocrática em curso no 
interior do próprio aparelho estatal. 

 Quais qualificações profissionais são exigidas para a manifestação do talento artístico? 

Quais critérios são levados em consideração na análise da “capacitação profissional”, exigida 

pelo art. 7º, inciso III da lei 6533/78 quando do registro no MTE? Se o artista não se adequar 

a esses critérios, ele não poderá ter a arte como ofício? É da essência da arte quebrar as regras 

impostas, ser inovadora, contestadora. O fato do artista não se enquadrar nos critérios 

impostos não deve significar a proibição do exercício da sua profissão. 

 Cabe ressaltar, por oportuno, que não se está afirmando que os artistas não podem 

exercer suas atividades de maneira profissional, vivendo do que fazem. É claro que eles 

podem ser empregados, mas isso nada tem a ver com o registro no Ministério do Trabalho e 

Emprego. A relação de emprego é caracterizada, nos termos de José Cairo Júnior (2010), pela 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

118



!

!

voluntariedade, alteridade, subordinação, pessoalidade, onerosidade e não-eventualidade, não 

sendo exigido qualquer requisito formal para sua configuração. 

 Um dos princípios do direito do trabalho é, aliás, o da primazia da realidade, que 

impõe a prevalência da realidade dos fatos sobre a forma, ou seja, será levado em 

consideração o que realmente aconteceu em detrimento do que restou consignado em  

documentos. Assim, observa-se que a relação trabalhista independe de maiores formalidades, 

sendo necessária apenas a presença do requisitos anteriormente citados para que o empregado 

seja detentor dos vários direitos trabalhistas elencados tanto na Constituição Federal quanto 

na CLT e demais normas especiais, tais como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS, piso salarial, irredutibilidade salarial, seguro desemprego, aviso prévio, dentre outros.  

 Não se está aqui, portanto, negando a condição de empregado aos artistas. O que não 

se pode admitir é a ofensa a direitos fundamentais, conforme exaustivamente demonstrado, 

sob o pretexto de garantia de direitos trabalhistas à categoria. O direito de lutar por direitos é 

garantido pela ordem jurídica, sendo uma batalha justa e necessária, mas, como todo direito, 

tem limites, não podendo se fundar em normas contrárias à Constituição para atingir os 

objetivos buscados. 

 Francimara Nogueira Teixeira, doutora em Artes Cênicas pela Universidade Federal 

da Bahia, e Gyl Giffony Araújo Moura, ator e mestre em Memória Social pela Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro, em interessante trabalho sobre o tema, afirmam que a 

valorização, fortalecimento e reconhecimento da categoria não devem ser usados como 

argumentos para a restrição da atividade artística. De acordo com os autores (2010), a coesão 

e a diversidade são os instrumentos através dos quais os artistas devem buscar sua legitimação 

social, independente de leis que regulamentem e restrinjam a atividade artística.  

 Assim, resta clara a impossibilidade da SECULTFOR exigir dos artistas o registro no 

MTE, pois isso vai de encontro às normas da Constituição Federal e ao ordenamento jurídico 

como um todo, conforme todo o exposto. 

 

2. Registro dos técnicos em espetáculos de diversões no Ministério do Trabalho e 

Emprego – Razoabilidade – Desnecessidade dessa exigência constar nos editais 

 

 Quanto ao registro dos técnicos em espetáculos de diversões no Ministério do 

Trabalho e Emprego – MTE, observa-se a presença de ambos os requisitos necessários à 
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limitação do direito à liberdade de profissão, sendo razoável tal exigência. No entanto, não há 

a necessidade de que a SECULTFOR insira essa exigência nos editais destinados à 

contratação de técnicos, pois esta nunca se dá de forma direta. 

 Quando a SECULTFOR necessita dos serviços de técnicos em espetáculos de 

diversões, ela lança edital de licitação para contratação de produtora de eventos que, por 

óbvio, deve ter esses profissionais em seu rol de empregados. Nesse edital, já consta a 

necessidade de comprovar a inexistência de débitos trabalhistas inadimplidos logo no 

oferecimento da proposta, sendo essa documentação analisada na fase de habilitação jurídica. 

Ademais, é obrigação do contratado cumprir fielmente as normas trabalhistas e aquelas 

relativas a acidentes de trabalho aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual, 

conforme cláusula expressa no contrato firmado entre a Secretaria e o contratado. 

 Desta forma, a SECULTFOR exige que as empresas por ela contratadas cumpram toda 

a legislação trabalhista relativa aos seus empregados, sendo o descumprimento causa de multa 

de até 20% sobre o valor do contrato, impedimento de licitar e contratar com o ente municipal 

pelo prazo de até 5 anos e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o 

município de Fortaleza, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação. Portanto, não há necessidade de incluir expressamente nos 

editais da SECULTFOR a exigência de registro dos técnicos no MTE, pois tal obrigação já 

está inserida dentre os deveres da contratada. 

 

3. Da não aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT – nos contratos 

administrativos  SECULTFOR x artistas e SECULTFOR x produtora de eventos. 

 

 De acordo com a definição de Celso Antônio Bandeira de Mello (2012), é possível 

compreender o contrato administrativo como a avença firmada entre a Administração e 

terceiros, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas, na qual a permanência do vínculo e as 

condições estabelecidas estão sujeitas a alterações em virtude do interesse público, 

ressalvados os interesses patrimoniais do contratante privado. A distinção entre este e o 

contrato privado é, portanto, o regime aplicado, pois nos contratos administrativos o regime 

jurídico é de direito público, onde há a supremacia do interesse público sobre o privado. 

 O regime jurídico aplicável aos contratos administrativos está previsto tanto na 

Constituição Federal quanto na legislação infraconstitucional, em especial na lei n.º 8666/93, 
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que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, 

serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Observa-se, portanto, que os 

contratos relativos à prestação de serviços para a Administração Pública serão regidos sempre 

pelo regime jurídico de direito público, não se configurando, por óbvio, relação trabalhista. 

 Conforme dito anteriormente, a SECULTFOR, quando necessita de serviços de 

técnicos em espetáculos de diversões, realiza licitação e contrata pessoas jurídicas, geralmente 

produtora de eventos, que dispõem de profissionais qualificados para o serviço. Já quando a 

necessidade é de contratar artistas, é feita licitação na modalidade concurso ou, quando é o 

caso, a contratação direta por inexibilidade de licitação. Em ambos o casos, o contrato 

firmado é um contrato administrativo, aplicando-se regras de direito público e não regras de 

direito privado, como é o caso da CLT. Assim, não há que se falar em aplicação de regras 

trabalhistas, já que não se trata de relação de trabalho, mas de relação contratual de direito 

administrativo. 

 

Conclusões 

  

 Por todo o exposto, conclui-se pelo indeferimento de todos os pedidos do requerente, 

nos termos acima apresentados. 

 

 

Este é o parecer, salvo melhor juízo. 
 
 

Fortaleza, 19 de agosto de 2014 
 
 
 

Cecilia Nunes Rabelo 

OAB-CE 24.961 

Assessora Jurídica – SECULTFOR 

 
 
DE ACORDO 
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DOMÍNIO PÚBLICO, REGULAMENTAÇÃO, TUTELA AUTORAL: 
IMPLICAÇÕES DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO. 

PUBLIC DOMAIN, REGULATION, TUTELAGE COPYRIGHT: 
IMPLICATIONS OF THE INFORMATION SOCIETY. 

Jaqueline Aparecida Fernandes Sousa 1 
João Victor Rozatti Longhi2 

 

Resumo: As transformações introduzidas pelo uso da Internet produziu uma realidade ainda carente de um 
discurso jurídico capaz de aproximá-la à proteção das pessoas que compõem as relações jurídicas desenvolvidas 
em seu âmbito. Embora haja muitos entusiastas das inegáveis benesses trazidas pela massificação da tecnologia é 
com acuidade que devem ser encaradas algumas transformações. Principalmente pelo jurista. Isto porque, desde 
a abertura ao público e, naturalmente, ao mercado nos anos 1990, são encontradas grandes dificuldades de se 
construir uma regulamentação jurídica das relações travadas em seu âmbito. Uma regulamentação que reflita os 
avanços aquiescidos pela ciência do Direito. Assim, avança-se nas implicações atuais no tocante ao fim da 
proteção autoral, aqui denominado Domínio Público, advindo das muitas discussões da década de 70 e, 
especialmente em 1886, ano em que foi celebrada a Convenção de Berna com o ensejo de regulamentar a 
proteção autoral no contexto internacional. O objetivo era o fortalecimento, uma associação internacional de 
Estados seguindo o paradigma da Convenção da União de Paris, de três anos antes, para disciplinar a 
propriedade industrial. Foi com base no texto da Convenção de Berna no final do século XIX, que todos os 
países signatários tiveram que elaborar suas próprias leis nacionais ao longo do século XX. Assim, a revisão 
mais recente foi impulsionada pela maior revolução tecnológica, a Internet. 

Palavras-Chaves: Internet. Domínio Público. Regulamentação. 

Abstract: The changes introduced by the use of the Internet produced a reality still lacking a legal discourse able 
to bring it to protect the people that make up the legal relations developed in its scope. Although there are many 
enthusiasts of the undeniable blessings brought by massification of technology is accurately what should be seen 
some changes. Mainly by the jurist. This is because, since opening to the public and, of course, to the market in 
the 1990s, are found great difficulty in constructing a legal regulation of relationships nurtured within its scope. 
A regulation that reflects the advances aquiescidos the science of Law. Thus, progress on current implications 
regarding the end of copyright protection, here called Public Domain, arising out of many discussions of the 70s 
and especially in 1886, the year it was celebrated the Berne Convention with the opportunity to regulate 
copyright protection in the international context. The goal was strengthening, an international association of 
states following the paradigm of the Paris Convention, three years before, to discipline the industrial property. 
Was based on the text of the Berne Convention in the late nineteenth century, which all signatory countries had 
to develop their own national throughout the twentieth century laws. Thus, the most recent revision was driven 
by higher technological revolution, the Internet. 

Keywords: Internet. Public Domain. Regulation 

 
                                                           
1 Graduanda em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia 
2 Doutorando em Direito Público pela Universidade de São Paulo – USP. Mestre em Direito Civil pela 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Bacharel em Direito pela UNESP. 
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Introdução 

Quando nos debruçamos empiricamente sobre a análise da tutela jurídica da pessoa 

frente aos desafios trazidos pela Era Digital, não raro é possível se verificar que o inflamado 

discurso entusiasta mais se assemelha à utopia às avessas do Admirável Mundo Novo. Em 

outras palavras, o enaltecimento irrefletido dos benefícios trazidos pela massificação 

mercadológica das novas tecnologias da comunicação ressoa tal como os ecos 

“hypnopédicos”3 de Aldous Huxley. 

Entretanto, não se podem negar os fatos. Um enfoque crítico jamais deve se deixar 

envolver por uma atmosfera meramente ludista. Dessa maneira, neste excerto, pretende-se 

analisar as correntes doutrinárias acerca das formas de regulamentação jurídica da Web e as 

institucionalizações de algumas de suas conclusões, alertando-se para a necessidade de 

fundamentos na legitimação dessa nova forma de expressão do Direito, enfrentando-se os 

desafios impostos à proteção, inclusive, do direito autor. 

 

1 A desobediência civil e a nova ordem da propriedade intelectual na Era da 
Informação 

Brevemente, passa-se a uma análise pontual de alguns aspectos a evidenciar como o a 

popularização da Net faz urgir que se repense o enfoque sobre certos dogmas da ciência 

jurídica até então. O primeiro deles, toca à propriedade intelectual. 

Além disso, insta ressaltar que o sistema brasileiro, em verdade, se assemelha ao francês 

de tutela do droit d’auteur. O sistema anglo, por outro lado é o que cuida propriamente do 

direito de cópia, o conhecido copyright. A grande diferença de enfoque reside no fato de o 

primeiro ter como escopo nuclear a proteção do verdadeiro criador da obra intelectual, ao 

passo que o copyright vela pela tutela dos aspectos patrimoniais, ou seja, dos investimentos 

obtidos no desenvolvimento da obra. (BARBOSA, 2003, p. 110).  

                                                           
3 É a alegoria feita pelo autor para se referir à forma como o alto falante repetia frases como a supracitada às 
crianças Beta, uma casta intermediária, enquanto dormiam. 
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Entretanto, é nítida a penetração da ratio econômica do copyright nos sistemas de 

inspiração europeia continental como o Brasil. Tecem-se, assim, duas indagações. No campo 

específico da Internet, a tutela dos direitos autorais é palco de intermináveis batalhas 

legislativas e judiciais. Isto porque a redução dos custos sociais a praticamente zero pela 

redução dos suportes físicos a meios informáticos e a enorme facilidade na troca de arquivos 

de músicas, vídeos, livros e etc. fez com que os interesses dos detentores dos direitos 

patrimoniais vissem seus interesses econômicos ameaçados. 

À guisa de exemplo, Lawrence Lessig (2004, p. 66) aborda a questão da “pirataria” e a 

guerra entre a Indústria do entretenimento e os usuários da Rede. Trata-se da questão dos 

downloads P2P ou peer-to-peer, casos que chegaram às cortes norteamericanas e européias e 

hoje vem sendo alvo de criminalização em alguns países, tal como no Brasil. O autor conclui 

que a lógica do “se tem ‘valor’ tem direito de propriedade intelectual” não mais se coaduna 

com a necessidade de difusão da informação, de acesso à cultura e à educação no mundo 

atual.4 

Entretanto, chega-se à segunda perquirição: legislações que criminalizem o livre direito 

de reprodução e difusão dos arquivos via P2P, glorificando os interesses da indústria 

fonográfica e afastando o necessário equilíbrio a que deve buscar a lei deverão ou não ser 

cumpridas? 

 John Rawls (2000, p. 404) assevera-nos que a desobediência civil somente é possível 

em uma sociedade democrática. Partindo do pressuposto de uma sociedade ‘bem ordenada’ 

composta de pessoas ‘éticas’ afirma que apenas os cidadãos que aceitam a legitimidade da 

Constituição. Os cidadãos têm, assim, o dever de não cumprir leis injustas. Define a 

desobediência civil “ato público, não violento, consciente e não obstante um ato político, 

contrário à lei, geralmente praticado com o objetivo de promover a mudança na lei e nas 

políticas de governo.”. 

                                                           
4 “Na realidade a questão toda é a seguinte: Enquanto a indústria fonográfica de modo geral diz: ‘Nós perdemos 
esse valor’, nós temos que nos questionar, ‘Quanto a sociedade ganha com o uso de redes P2P? Quais são os 
resultados? Que tipo de conteúdo é esse que de outra forma não estaria disponível? [...] Por pior que eu tenha 
descrito a pirataria [...], muito da ‘pirataria’ que o compartilhamento de arquivo permite é claramente legal e 
boa.” LESSIG, Lawrence. Cultura Livre. Trad. Fábio Emílio Costa. Penguin, 2004. p. 66. 
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Ronald Dworkin (2001, p. 171) ao dissertar sobre a desobediência civil, refuta o 

argumento positivista de que os tribunais são os que devem interpretar a Constituição e sua 

palavra deve ser sempre cumprida. Conclui: 

O argumento que exorto os alemães a adotar, de que o direito, bem compreendido, 
pode apoiar o que chamamos de desobediência civil, só pode ser um argumento 
efetivo quando rejeitamos esse aspecto do positivismo e insistimos em que, embora 
os tribunais possam ter a última palavra, em qualquer caso específico, sobre o que é 
o direito, a última palavra não é por essa razão apenas, a palavra certa. 

Retornando à realidade nacional, uma interpretação literal da legislação sobre Direitos 

de Autor e conexos, induz a pensar que praticamente toda e qualquer forma de cópia seria 

ilícita. Até mesmo livros esgotados não podem ser copiados para a preservação das próprias 

informações. Concluem Pedro Paranaguá e Sergio Branco (2009, p. 70). 

Entendemos que o meio-termo deve ser buscado. Em princípio, e em linhas gerais, 
os direitos autorais têm a nobre função de remunerar os autores por sua produção 
intelectual. [...]. Por outro lado, os direitos autorais não podem ser impeditivos do 
desenvolvimento cultural e social. Conjugar os dois aspectos numa economia 
capitalista, globalizada e, se não bastasse, digital é uma função árdua a que devemos, 
porém, nos dedicar. 

 

2 Breve Análise Acerca do Domínio Público 

O Domínio Público, em primeiro plano, passa a ser entendido como o fim da proteção 

autoral, tendo por um dos fundamentos o acesso às obras intelectuais. Deve-se ter em mente 

que no Direito Comparado, conforme leciona Branco (2011, p. 89), “o instituto do domínio 

público tem as mesmas características básicas em qualquer país ou sistema jurídico, de forma 

que estudar sua estrutura e função em outros países pode ser significativo para entender seus 

contornos no direito brasileiro”. 

Em meio ao século XIX, muito por conta da facilidade em reproduzir obras intelectuais 

em virtude da expansão da indústria, o cenário era de anarquia no tocante à impressão de 

livros fosse na Europa ou na América.  

Pensando em pacificar a matéria, muitos congressos foram organizados nos anos 70 e, 

em 1886, foi celebrada a Convenção de Berna com o ensejo de regulamentar a proteção 
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autoral no contexto internacional. O objetivo era o fortalecimento, uma associação 

internacional de Estados seguindo o paradigma da Convenção da União de Paris, de três anos 

antes, para disciplinar a propriedade industrial. (BASSO, 2000, p. 90). 

A Convenção de Berna foi inicialmente assinada em 9 de setembro de 1886, contando 

com cerca de dez países. Originalmente, o texto não impunha um mínimo de proteção, 

deixando a cargo de cada um dos países signatários para que assim fosse estimulada a adesão 

de outros. Hoje, são 164 os países signatários de Berna, de acordo com informações da 

OMPI.5 

Há, no entanto, desde os primeiros escritos da Convenção, a previsão de que cada país 

deverá dar aos autores estrangeiros o mesmo tratamento que atribui aos seus próprios autores, 

o que denominam de figura do tratamento nacional. 

Foi a partir de 1908, em Berlim, que o conteúdo no tocante ao prazo de proteção autoral 

passou, com cautela, a ser modificado o que não ocorrera em 1896 na revisão de Paris que não 

teceu nenhuma consideração a respeito desse tema. A partir de então, ficou consignado que o 

tempo mínimo de proteção seria a vida do autor mais cinquenta anos. Assim previa o art. 7 da 

Convenção de Berna na revisão de 1908: 

O termo de proteção conferido pela presente Convenção compreende a vida do autor 
mais cinquenta anos após sua morte.  
No caso de este prazo, todavia, não ser uniformemente adotado por todos os países 
da União, a duração da proteção será regulada pela lei do país onde a proteção é 
invocada, e não poderá exceder o prazo conferido pelo país de origem da obra. Os 
países contratantes consequentemente deverão aplicar o previsto no parágrafo 
anterior apenas na medida em que esteja em conformidade com a lei interna. 
Para obras fotográficas e obras realizadas por procedimentos análogos à fotografia, 
para obras póstumas, para obras anônimas ou pseudônimas, o prazo de proteção será 
regulado pela lei do país onde a proteção é invocada, mas o prazo não poderá 
ultrapassar o termo fixado pelo país de origem da obra. 

Nesse contexto, a Convenção de Berna foi revisada posteriormente em outras cinco 

oportunidades sendo respectivamente em Berna (1914), em Roma (1928), em Bruxelas 

(1948), em Estocolmo (1967) e em Paris (1971). 

                                                           
5 Disponível em: http://www.archive.org/stream/internationalco00offigoog#page/n69/mode/1up.  Acesso em 20 
jul 2014. 
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Atualmente, a redação do mesmo art. 7° 6 está assim prevista: 

1) A duração da proteção concedida pela presente Convenção compreende a vida do 
autor e cinquenta anos depois da sua morte. 
2) Entretanto, quanto às obras cinematográficas, os países da União têm a faculdade 
de dispor que o prazo da proteção expira cinquenta anos depois que a obra tiver se 
tornado acessível ao público com o consentimento do autor, ou que, se tal 
acontecimento não ocorrer nos cinquenta anos a contar da realização de tal obra, a 
duração da proteção expira cinquenta anos depois da referida realização. 
3) Quanto às obras anônimas ou pseudônimas, a duração da proteção concedida pela 
presente Convenção expira cinquenta anos após a obra ter se tornado licitamente 
acessível ao público. No entanto, quando o pseudônimo adotado pelo autor não 
deixa qualquer dúvida acerca da sua identidade, a duração da proteção é a prevista 
no parágrafo 
1). Se o autor de uma obra anônima ou pseudônima revela a sua identidade durante o 
período acima indicado, o prazo de proteção aplicável é o previsto no parágrafo 
1). Os países da União não estão obrigados a proteger as obras anônimas ou 
pseudônimas quanto às quais há razão de presumir-se que o seu autor morreu há 
cinquenta anos. 
4) Os países da União reservam-se, nas suas legislações nacionais, a faculdade de 
regular a duração da proteção das obras fotográficas e das obras de artes aplicadas 
protegidas como obras artísticas; entretanto, a referida duração não poderá ser 
inferior a um período de vinte e cinco anos contados da realização da referida obra. 
5) O prazo de proteção posterior à morte do autor e os prazos previstos nos 
parágrafos 
2), 3) e 4) precedentes começam a correr da morte ou da ocorrência mencionada nos 
referidos parágrafos, mas a duração desses prazos não se conta senão a partir do dia 
1º de janeiro do ano seguinte àquele em que ocorreu a morte ou a ocorrência em 
questão. 
6) Os países da União têm a faculdade de conceder uma duração de proteção 
superior àquelas previstas nos parágrafos precedentes. 
7) Os países da União vinculados pelo Ato de Roma da presente Convenção e que 
concedem, nas suas legislações nacionais em vigor no momento da assinatura do 
presente Ato, durações inferiores àquelas previstas nos parágrafos precedentes têm a 
faculdade de conservá-las ao aderir ao presente Ato ou ao ratificá-lo. 
8) Em quaisquer casos, a duração será regulada pela lei do país em que a proteção 
for reclamada; entretanto, a menos que a legislação deste último país resolva de 
outra maneira, a referida proteção não excederá a duração fixada no país de origem 
da obra. 

Em breve síntese, Branco (2011, p. 99-105) afirma que foi com base no texto da 

Convenção de Berna no final do século XIX, que todos os países signatários tiveram que 

elaborar suas próprias leis nacionais ao longo do século XX. A revisão mais recente foi 

impulsionada pela maior revolução tecnológica, a Internet. Aduz ainda que,  

                                                           
6 Íntegra disponível em: http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=122781. Acesso 20 jul. 
2014. 
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A grande vantagem de se tratar o domínio público a partir da perspectiva do direito 
comparado é que sua concepção central é a mesma em todo o mundo. O que pode 
variar é, na verdade, o prazo de proteção aos direitos autorais conferido pelas 
legislações nacionais e a maneira como doutrina e jurisprudência vêm tratando 
aspectos práticos do domínio público. 

 

3 O domínio público na legislação brasileira 

No Brasil, o domínio público na lei autoral brasileira assume os seguintes contornos: A 

LDA não define o que vem a ser domínio público nem determina sua natureza. A concepção 

legal do domínio público no Brasil se concretiza, sobretudo, por meio da indicação dos prazos 

de proteção às obras intelectuais. 

Com a entrada da obra em domínio público, são quatro os efeitos previstos pela LDA a 

partir de seu artigo 14 e assim definidos em célebre análise de Branco (2011, p. 85-86): 

(i) a criação de obra derivada a partir de obra original (em domínio público) gera 
direitos autorais para o autor da obra derivada. Assim, quem reescreve uma peça de 
Shakespeare em linguagem infanto-juvenil ou a transforma em obra audiovisual 
passa a ser detentor dos direitos autorais sobre o novo trabalho. Não poderá se opor 
a uma outra adaptação da mesma peça em linguagem infanto-juvenil ou obra 
audiovisual, a menos que se trate, obviamente, de cópia da sua; 
(ii) as obras em domínio público podem ser livremente reproduzidas; 
(iii) ao Estado competirá defender a integridade e a autoria da obra que tenha 
entrado em domínio público; 
(iv) as obras que se encontravam em domínio público nos termos da lei autoral 
anterior (lei 5.988/73), em razão de ter expirado o prazo de proteção (que era de 
sessenta anos contados da morte do autor), não tiveram sua proteção prorrogada nos 
termos da LDA. Ou seja, uma vez em domínio público, a proteção não poderia 
retroagir. 

Há que se consignar que a definição de domínio público no direito autoral brasileiro é 

diferente daquela conferida ao direito administrativo. Em 1971, em virtude do texto publicado 

pela França a natureza jurídica de tal instituto ficou expressa, segundo Branco (2011, p. 159), 

sendo de utilidade pública. Entretanto, continua o autor que tal definição não se sustenta no 

Brasil porque os bens em domínio público não são do Estado ainda que caiba a ele sua 

proteção.  Tem-se assim que as obras abarcadas pelo domínio público não podem pertencer a 

domínio privado, por isso obtém a classificação de bens públicos constante do artigo 99 do 

Código Civil Brasileiro que expõe: 
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Art. 99. São bens públicos: 
I – os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; 
II – os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou 
estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, 
inclusive os de suas autarquias; 
III – os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito 
público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. 
Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens 
pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de 
direito privado. 

Assim, seguindo o entendimento do autor, a classificação mais adequada seria a de uso 

comum do povo, tendo em vista que os de uso especial nutre relação com a administração 

pública enquanto que os dominicais se subordinam a leis especiais e são alienáveis. 

Consoante Meirelles (2008, p. 526), “bens públicos, em sentido amplo, são todas as 

coisas, corpóreas ou incorpóreas, imóveis, móveis e semoventes, créditos, direitos e ações, 

que pertençam, a qualquer título, às entidades estatais, autárquicas, fundacionais e empresas 

governamentais”.  

Entretanto, o conceito acima elencado pertence ao Direito administrativo e fica 

clarividente que o domínio público no direito autoral em nada se confunde com o do Direito 

administrativo. Ademais,  

o domínio público para o direito autoral significa o conjunto  de bens que não mais 
têm seus aspectos patrimoniais, nem parte dos morais, submetidos  ao monopólio 
legal – quer por decurso de prazo, quer por qualquer dos outros motivos a  que 
iremos nos referir ao longo deste trabalho, de modo que fica livre a qualquer pessoa  
fazer uso da respectiva obra, independentemente de autorização. 
Uma diferença evidente entre o domínio público no direito autoral e seu homônimo 
do direito administrativo é que o primeiro não se encontra regido por normas de 
direito público. Além disso, outra diferença reside no fato de que, no primeiro, é 
impossível sua apropriação por terceiros em decorrência de autorização estatal (em 
regra, e a bem da verdade, essa impossibilidade é absoluta). Já o bem em domínio 
público no direito administrativo poderá, em certas circunstâncias, ser desafetado. 

No tocante ao prazo de proteção, afirma Leonardos (2010, p. 43) que “o primeiro prazo 

de proteção ao direito autoral no Brasil foi estabelecido em 1827, e garantia o direito 

exclusivo do autor por dez anos. Posteriormente, em 1830, o Código Criminal do Império 

tornou a proteção vitalícia, sendo acrescida por mais dez anos após a morte do autor. ” Assim, 

com o advento da Lei 5.988/73, o prazo passou a ser 60 anos contados da morte do autor. Em 
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1998, atingimos o estágio atual, o qual adota como prazo 70 (setenta) anos contados de 

primeiro de janeiro do ano subsequente ao da morte do autor, conforme disposto no artigo 41 

da LDA. 

Consoante Branco (2011, p. 164), o art. 45 é o único da LDA cujo objetivo principal é 

tratar especificamente do domínio público. De acordo com seu texto, portanto, há três 

requisitos distintos e não cumulativos para uma obra ingressar em domínio público: (i) o 

decurso de tempo; (ii) o falecimento de autor sem deixar herdeiros e (iii) ser a obra de autoria 

desconhecida. 

Por fim, chega-se, em apertada síntese ao entendimento de que não há um prazo ideal. 

Para delimitá-lo entraríamos na mesma complexidade do debate acerca da natureza jurídica 

do domínio público (propriedade x monopólio). Os Tratados Internacionais, no entanto, 

impedem que os prazos de proteção autoral sejam inferiores a 50 anos contados da morte do 

autor, mas dificilmente haverá consenso sobre qual o prazo mais adequado, posto que não há 

esforços empreendidos nesse sentido. 

 

Conclusão 

Pelo exposto, ficou demonstrado que a Era da informação modificou as relações 

econômicas, sociais e culturais existentes. Questões como regulamentação, delimitação do uso 

da Internet, tutela autoral foram diretamente afetadas e, em virtude de tal vulnerabilidade, 

urge a necessidade de conferir uma proteção especial. O domínio público foi ainda utilizado 

para demarcar o fim da proteção autoral, e a partir de então, a reprodução de obras em 

domínio público não implicará em nenhuma conduta típica, mas permitida pelo ordenamento. 

A Convenção de Berna mostrou-se de extrema importância uma vez que procura uma união 

em âmbito internacional, ainda que o debate do prazo ideal esteja longe de um consenso. 

Enquanto se espera uma delimitação legal no tocante à Internet, é imprescindível que tais 

questões sejam suscitadas ainda que, inicialmente, para dar voz ao debate. 
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ANÁLISE COMPARATIVA DA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NO 
BRASIL E NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA FACE À 

DISPARIDADE ENTRE AS CULTURAS JURÍDICA DE CADA 
ORDENAMENTO 

COMPARATIVE ANALYSIS OF CONFLICT MEDIATION IN BRAZIL AND THE 
UNITED STATES OF AMERICA FACES THE GAP BETWEEN CULTURES OF 

EACH LEGAL PLANNING 

Jessica Souza Alves1 
Dayse Braga Martins2 

Maria do Carmo Barros3 
 

Resumo: A pesquisa tem como objetivo analisar a mediação de conflitos por meio de um estudo comparado da 
experiência brasileira e da norte-americana, observando a cultura distinta de cada ordenamento jurídico. O tema 
foi abordado inicialmente com a contextualização histórica e suas principais características doutrinárias, para 
depois analisar comparativamente as características da mediação em cada ordenamento jurídico. Estudaram-se a 
norma constitucional, o Código de Processo Civil e o projeto de lei nº 8046/10. Fez-se a averiguação das 
peculiaridades da mediação nos Estados Unidos da América. A metodologia aplicada neste trabalho foi do tipo 
bibliográfica e documental, de abordagem qualitativa com fins descritivos e exploratórios, visando investigar, 
explicar e analisar a experiência brasileira e norte-americana no contexto da disparidade entre as culturas 
jurídicas romano-germânica e anglo-saxão, respectivamente. Conclui-se que, mesmo o Brasil tendo se espelhado 
na experiência americana, inseriu a mediação de conflitos no ordenamento jurídico pátrio, atendendo às suas 
peculiaridades, desenvolvendo doutrina e prática próprias em respeito à cultura jurídica romano-germânica do 
direito brasileiro. 

Palavras-Chaves: Anglo-saxão. Cultura jurídica. Estudo comparado. Mediação de conflitos. Romano-
germânico. 

Abstract: The research aims to analyze conflict mediation through a comparative study of the Brazilian 
experience and the U.S., noting the disparity culture of each legal system. The subject was approached with the 
historical context and main doctrinal distinctives, compared to after analyzing the characteristics of mediation in 
each legal system. We studied the constitutional provision, the Code of Civil Procedure and the draft law No. 
8046/10. There was, to investigate the peculiarities of mediation in the United States. The methodology applied 
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in this work was the bibliographic and documentary sort of qualitative approach with descriptive and exploratory 
purposes, aimed to investigate, explain and analyze the Brazilian and North American experience, in the context 
of the disparity between the legal cultures Germanic Roman and Anglo Saxon respectively. We conclude that, 
even if Brazil has mirrored the American experience, entered the mediation of conflicts in the national legal 
system, given its peculiarities, developing doctrine and practice themselves in respect to the legal culture of the 
Roman Germanic national legal system. 

Keywords: Anglo Saxon. Legal Culture. Comparative Study. Conflict Mediation. Roman  Germanic.  

 
INTRODUÇÃO  

A mediação é um procedimento em que ambas as partes se apresentam para uma 

terceira pessoa imparcial. O mediador agirá de forma a incentivar e facilitar o diálogo, mas 

não proporá opções de acordo, haja vista que as partes serão responsáveis pela decisão que 

deverá ser ponderada, eficaz e satisfatória para as mesmas, determinando o fim do conflito ou 

sua boa administração. 

O instituto da mediação de conflitos nos moldes em que se estuda atualmente surgiu no 

mundo na década de 1970. No Brasil, foi por meio de profissionais advindos dos Estados 

Unidos, França e Inglaterra, para ministrarem cursos e palestras sobre mediação, na década de 

1990; pontapé inicial para a criação do Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, em 

1994. Em 1997, o Brasil já tinha um número expressivo de instituições de mediação e 

arbitragem, impulsionando assim a criação do Conselho Nacional das Instituições de 

Mediação e Arbitragem. E isso entrou no mundo da mediação e arbitragem de forma tão 

espontânea que acabou se tornando um modelo para o restante do mundo. 

Na década de 1970, o desenvolvimento da mediação dividiu-se em duas correntes, a 

saber: a mediação judicial e a mediação extrajudicial. A diferença entre ambas as correntes é 

que a primeira é proposta pelo próprio Judiciário e a outra é utilizada fora do Judiciário. 

Porém, o fato mais interessante é que ambas as correntes surgiram da mesma origem 

histórica, ou seja, surgiram por meio de uma discussão de acadêmicos do Direito, para buscar 

melhorias para o processo legal norte-americano, na Conferência Roscoe Pound, em 1976. 

No Brasil, a mediação chegou de forma tardia, haja vista que veio ter expressividade na 

década de 1990. A mediação foi trazida a solo pátrio por estrangeiros, tais como europeus e 

americanos que vinham ministrar cursos sobre mediação em todo o território brasileiro. O 
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Ministério Público, a Defensoria Pública e as Secretarias de Justiça dos estados passaram a 

oferecer a mediação comunitária atrelada às instituições de arbitragem extrajudicial. 

A pesquisa tem como objetivo analisar a mediação de conflitos por meio de um estudo 

comparado da experiência brasileira e da norte-americana, observando a cultura distinta de 

cada ordenamento jurídico. 

A metodologia aplicada neste trabalho foi do tipo bibliográfica e documental, de 

abordagem qualitativa com fins descritivos e exploratórios, visando investigar, explicar e 

analisar a experiência brasileira e norte-americana, no contexto da disparidade entre as 

culturas jurídicas romano-germânica e anglo-saxão, respectivamente. 

 

1. Um pouco da cultura de cada ordenamento jurídico (brasileiro e norte-americano) 

Ao elaborar um trabalho deste porte, não se pode deixar de falar da parte histórica, uma 

vez que por meio dela obteremos a cultura, as características e os efeitos na prática jurídica. 

Cunha (2000, p. 33) diz que direitos culturais são “aqueles direitos atinentes às artes, à 

memória e à transmissão de conhecimentos; há em todos os direitos listados um forte aroma 

feito com essências de passado, presente e futuro”. 

Primeiramente, o ordenamento jurídico romano-germânico surgiu no século XI, em 

base da interpretação dada pelos glosadores, mas somente no século XII com o 

redescobrimento do corpus juris civilis houve a aplicação do sistema romano-germânico 

tendo como principal característica a razão e o dever. O artigo “Sistema romano germânico” 

(2014, online) mostra as principais características do direito romano e germânico; assim 

sendo, a explicação da junção de dois grandes direitos que baseiam o ordenamento jurídico 

brasileiro. Tem-se assim que: 

Diferencia-se dos outros direitos em seu respeito pelo valor individual, e 
característica psicológica baseada num sentimento de independência pessoal unida 
ao culto de valentia e a força. O direito germânico reflete o caráter dos povos 
manifestando as mais fracas tendências individualistas e subjetivas. Consideravam o 
direito, sobretudo como um poder pertencente ao individuo, à família, à tribo. 
(2004, online). 
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O sistema romano-germânico é organizado em forma de códigos, ou seja, nota-se 

claramente o caráter escrito do direito, assim sendo prevalece a cultura imperativa do que está 

escrito na lei aos costumes e tradições de determinada nação, ou seja, neste sistema o Poder 

Judiciário e o Poder Legislativo possuem funções e competências distintas e regras mais 

rígidas entre o julgar e o legislar.  

Em segundo, o ordenamento jurídico anglo-saxão, que teve sua origem histórica nos 

primórdios no direito do povo bárbaro, tendo em sua essência o direito consuetudinário, é um 

direito em base dos costumes de uma sociedade, sem a necessidade de passar por um processo 

de criação e reduzido a um código. Para Fraga (2014, online), segundo a chamada 

personalidade das leis, o sujeito se submete às leis de seu país pela força da tradição. 

O sistema anglo-saxão atualmente encontra-se na sua forma escrita. Possui como fontes 

do direito os costumes, as leis e os precedentes; este último representa uma decisão judicial 

anterior de um caso semelhante, tendo caráter persuasivo ou vinculativo. Como esse sistema 

utiliza as tradições na sua essência, cada país que utiliza esse tipo de ordenamento jurídico 

poderá elencar por ordem de importância das fontes do direito, do caráter vinculativo dos 

precedentes e qual o procedimento será utilizado para cada caso. O julgar e o legislar se 

confundem, haja vista que o Poder Judiciário norte-americano teve sua estruturação na 

legislação posterior à Constituição; assim os landmark cases são decisões tomadas pela 

Suprema Corte, tendo como base pareceres de como o litígio é interpretado em relação à 

Constituição. 

Segundo Humberto Cunha (2000, p. 31), “Considerar a cultura como embasadora de 

todos os direitos e consequente produto de sua operalização é de suma importância para o 

reconhecimento do quanto é relevante o estudo deste setor para qualquer atividade que se 

desenvolva”. Assim sendo, Cunha quis dizer que, a cultura em geral, englobando tantos os 

costumes e a legislação, deve ser estudada para obter-se um êxito e uma compreensão melhor 

do porquê de o ordenamento jurídico brasileiro e norte-americano serem tão diferentes.  

Observa-se que a principal diferença entre ambos os ordenamentos jurídicos consiste na 

valorização dos precedentes ou jurisprudências, sabendo que estas têm base nos costumes e 

tradições. Contudo, atualmente a jurisprudência está se infiltrando cada vez mais no 
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ordenamento romano-germânico, inclusive fundamentando peças jurídicas e decisões de 

primeira e segunda instância. 

 

2. Mediação de conflitos no ordenamento jurídico brasileiro 

O presente capítulo busca os fundamentos da mediação de conflitos no ordenamento 

jurídico brasileiro. Assim sendo, tem-se o princípio constitucional do acesso à justiça, a 

resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que disciplina sobre a conciliação e a 

mediação de conflitos; há também o Código de Processo Civil, além do projeto de lei 

8046/2010, referente ao “novo” Código de Processo Civil, que irá regulamentar, de forma 

mais rigorosa, os meios consensuais de resolução de conflitos e trará uma sessão inteira, 

falando sobre a mediação de conflitos, justamente para estimular magistrados, promotores, 

advogados e defensores à realização da mediação ou conciliação, inclusive no curso do 

processo judicial. Este estudo inicia-se com a fundamentação constitucional da mediação, ou 

seja, com o princípio do acesso à justiça. 

E o artigo 5º elenca um rol de direitos e deveres assegurados a todos, inclusive aos 

estrangeiros com suas devidas exceções, a saber, que esse rol não é taxativo, e sim 

exemplificativo, pois poderá sofrer acréscimos. O princípio do acesso à justiça se consagra no 

inciso XXXV, in verbis: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito”.  

O princípio do acesso à justiça é considerado um direito humano e supõe que todos 

poderão ter suas demandas apreciadas pelo Poder Judiciário, respeitando as regras 

estabelecidas pela legislação processual para o exercício do direito. Além disso, tal princípio 

está relacionado ao direito à justiça gratuita, vista na Carta Magna, em seu artigo 5º, LXXIV, 

in verbis: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”; justamente para aquelas pessoas hipossuficientes que não possuem 

condições de arcar com as despesas processuais, fazendo com que tenham o acesso à justiça e 

que tenham suas demandas apreciadas no Poder Judiciário. 
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Além disso, o legislador não poderá colocar obstáculos para que o direito lesado ou 

ameaçado seja submetido ao Poder Judiciário, para que seja apreciado, devendo o acesso à 

justiça ser efetivo e material, ou seja, o Estado deverá dirimir o conflito existente ou legitimar 

a situação em tempo razoável. Entretanto, o Poder Judiciário se encontra em crise, tendo em 

vista a quantidade de processos, a demora em julgá-los e, muitas vezes, quando a sentença sai, 

não traz uma satisfação para a parte vencedora, fazendo-a prolongar o fim do seu processo, 

nas instâncias superiores, para obter uma maior satisfação. 

Conforme o artigo retromencionado e a chamada “crise do Poder Judiciário”, uma 

medida tomada para tentar contornar essa crise foi a Resolução 125 do Congresso Nacional de 

Justiça, elaborada em 29 de novembro de 2010, instituindo a Política Pública de Tratamento 

Adequado de Conflitos, considerando a escassez de legislação própria sobre a mediação e a 

conciliação. Ela traz, em seu texto, os princípios e objetivos da mediação e conciliação, além 

de estabelecer que mediadores e conciliadores sejam capacitados em locais reconhecidos pelo 

Instituto de Mediação e Arbitragem. 

A Política Pública de Tratamento Adequado de Conflitos consiste numa padronização 

em todos os tribunais, em âmbito estadual, federal, do trabalho e dos meios consensuais de 

resolução de conflitos. Antes da resolução não havia qualquer organicidade, qualidade e 

controle desses meios. A aplicação da Resolução 125 do CNJ trouxe todos esses elementos, 

além de evitar as disparidades de práticas e orientações em do Brasil e que deverão seguir o 

Código de Ética. 

O estabelecimento de uma política pública de tratamento adequado de conflitos 

permanente, com os devidos aperfeiçoamentos e incentivo aos meios consensuais de solução 

de conflitos, é um dos grandes objetivos que a Resolução 125 do CNJ traz em seu bojo. Além 

de reconhecer que a mediação traz uma pacificação social, a prevenção e a solução de 

conflitos, foi reconhecido que, com a utilização adequada dela, houve diminuição da 

excessiva judicialização dos conflitos. 

A mediação não possui legislação própria, fazendo com que ela seja utilizada mais no 

âmbito extrajudicial que no âmbito judicial. Ela está presente no Código de Processo Civil, 

nos artigos 125, IV, 277, § 1º e 585, VIII. Por ter como princípios a oralidade, a informalidade 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

139



 
 

 

 

e a autonomia das partes, faz com que sua aplicação seja mais difícil, pois o processo 

brasileiro tem base em regras rígidas, tornando-a incompatível com aquele. O mediador é 

considerado um auxiliar da justiça, conforme o artigo 7º, da lei 9099/95, tendo como função 

não só apenas facilitar o diálogo entre as partes, mas também, caso não haja um acordo, 

ajudar na condução do processo, concedendo uma objetivação ao mesmo. 

Conforme o artigo 277, § 1º, do Código de Processo in verbis: “A conciliação será 

reduzida a termo e homologada por sentença, podendo o juiz ser auxiliado por conciliador”. 

Assim sendo, entende-se que uma sessão de mediação ou conciliação é um ato processual, 

sem possuir regras pré-determinadas. Existem princípios considerados norteadores do 

mediador, em processos em que se faz presente a autocomposição: consensualismo 

processual, decisão informada, confidencialidade, empoderamento, validação, simplicidade, 

celeridade, informalidade, economia processual, oralidade e flexibilidade processual. 

Na sessão de mediação, pensa-se que os advogados das partes não se fazem necessários, 

entretanto a presença deles é importante, pois as partes confiam neles e poderão ter apoio para 

ajudar nas cláusulas do acordo. Deve o mediador procurar conciliar os interesses profissionais 

daqueles, pois estes almejam ter um bom desempenho, satisfazendo seus clientes e buscar 

uma nova clientela. Claro que os advogados terão um comportamento diferenciado em relação 

aos processos autocompositivos, pois eles exigem que os advogados ajam de forma distinta, 

haja vista a troca de informações, a promoção do diálogo, a compreensão de forma mais 

objetiva dos sentimentos e questões que não precisam, necessariamente, estarem tutelados 

pela ordem jurídica e a busca com opções criativas para apresentar uma solução para o fim do 

conflito, baseado no interesses das partes. 

Segundo o artigo 585, VIII, do Código de Processo Civil, que versa sobre os títulos 

extrajudiciais, in verbis: “todos os demais títulos a que, por disposição expressa, a lei atribuir 

força executiva”. Assim, tem-se que o acordo feito numa sessão de mediação possuirá força 

executiva quando for assinado por duas testemunhas, contiver certeza, liquidez e 

exigibilidade. Caso o acordo não seja cumprido em todos os seus termos, a parte que saiu 

prejudicada pelo não cumprimento poderá entrar com uma ação de execução para que as 

cláusulas não cumpridas sejam cumpridas em todos os seus termos. 
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O projeto de lei nº 8046/10, referente ao “novo” Código de Processo Civil, vem 

regulamentando, de forma mais rigorosa, sobre os meios consensuais para a solução de 

conflitos, estimulando magistrados, advogados, defensores públicos e membros do Ministério 

Público à realização da mediação ou da conciliação, inclusive no curso do processo judicial. 

Segundo o projeto de lei nº 8046/10, cujo número do Senado Federal é 166/10, trata que 

tribunal poderá criar um setor de mediação ou estimular programas de autocomposição, além 

de determinar quais princípios serão observados na mediação e na conciliação: independência, 

neutralidade, autonomia da vontade, confidencialidade, oralidade e informalidade. Como o 

mediador deverá manter o sigilo, ele não poderá ser chamado como testemunha ou divulgar 

fatos que ocorrerão na sessão de mediação. 

 

3. Mediação de conflitos no ordenamento jurídico norte-americano 

O instituto da mediação surgiu nos Estados Unidos da América, na década de 1970, 

como forma de buscar melhorias para o processo legal norte-americano. Assim, houve o 

reconhecimento da mediação como meio efetivo para melhorar o processo legal. Com isso, foi 

criado o “Multi-door Dispute Resolution Division”, um centro onde os conflitos são 

analisados e encaminhados para terem um procedimento que atenda ao conflito e cuja solução 

seja a melhor forma possível, podendo ser resolvido pela mediação, arbitragem, conciliação e 

outras técnicas que serão denominadas de ADR (“appropriate dispute resolution”). 

O nome “Multi-door” advém do conceito do tribunal multiportas, pois existe uma 

previsão de um tribunal com várias portas ou programas de resolução de conflitos. A 

depender do caso, o conflito será encaminhado pela modalidade de solução de conflitos que 

mais atenda à sua solução. O objetivo desse sistema é oferecer aos seus cidadãos um fácil 

acesso à justiça, redução dos atrasos e fornecimento de links de serviços relacionados, criando 

assim novas oportunidades e opções nas quais os conflitos poderão ser resolvidos. 

O intuito desse sistema é que os mediadores auxiliem as partes a fazer um acordo que 

seja a favor de seus interesses, preservem a relação e economizem tempo e dinheiro. Como a 

mediação é aplicada há mais de 30 anos nos Estados Unidos, ela poderá ser utilizada nos mais 
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diversos tipos de conflitos, a saber, nas relações familiares, nos negócios, no âmbito civil, 

comercial, penal, nas relações de trabalho, dentre outras. 

Como dito anteriormente, os meios consensuais de solução de conflitos poderão ser 

aplicados aos mais diversos tipos de conflitos, sendo os mais comuns os conflitos advindos de 

relações familiares e com os vizinhos. Assim, utilizando-se de tais meios em comparação ao 

processo legal, tem-se: economia de dinheiro e tempo; flexibilidade e informalidade; 

celeridade; preservação das relações; permissão para as partes se manifestarem; obtenção do 

resultado ao fim do processo, caso haja o acordo entre as partes. 

Pergunta-se qual seria o papel dos advogados nos meios consensuais de conflito e se as 

ADR substituem a necessidade dos conselhos legais. A resposta a tais perguntas está clara, 

sabendo que os advogados poderão aconselhar, conceder um suporte ao seu cliente e ajudar na 

elaboração das cláusulas do acordo, além de garantir equilíbrio entre as partes. As ADRs não 

substituem os conselhos legais pelo seguinte motivo: o meio consensual não poderá 

apresentar uma solução para o conflito e conceder uma garantia para a parte de que seu direito 

está assegurado, podendo assim entrar com um processo legal. 

A depender do conflito, do enfoque do mediador e do tempo para sua consecução, a 

mediação poderá ser dividida em quatro formas, a saber: “Evaluative Mediation”, “Interest-

Based Mediation”, “Transformative Mediation” e “Understanding-based model of 

Mediation”, que serão estudadas a seguir. O mediador tem como intuito ajudar para uma 

comunicação efetiva entre as partes. 

Primeiramente tem-se a “Evaluative Mediation”, que poderá ser baseada em uma 

avaliação do mediador na qual constarão vantagens e desvantagens das opiniões de cada 

parte. É o que se denomina de análise do risco do conflito (“litigation risks analysis”), pois 

este concederá uma previsão de como o conflito irá terminar. Uma das ferramentas do 

mediador é a chamada proposta, que consiste num acordo, e o mediador dá uma sugestão para 

as partes. Cohen (2011) diz que: 

It can have a strong impact since it is coming from the mediator, and some parties 
may assume that it is based upon the mediator’s independent knowledge of the law 
and understanding of the case. However, the proposal may not be tied to any 
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particular legal view of the case, but may be a dollar amount that the mediator 
believes will appeal to both parties. 

Segundo Cohen (2011), a proposta apresentada pelo mediador poderá causar certo 

impacto nas partes, pois estas creem que a presente proposta está baseada no conhecimento 

jurídico do mediador, mas o que as partes não sabem é que a referida proposta poderá não 

conter nenhuma ligação legal do caso, sendo que o mediador a apresenta, achando que servirá 

para resolver o conflito envolvido. 

Outro conceito consiste na intervenção do mediador por meio de recomendações e 

concessão de sua opinião sobre o caso, ou seja, sobre o mérito do caso. A mediação avaliativa 

foi desenvolvida na década de 1980 e é mais utilizada quando o conflito envolve valores 

econômicos. Alguns doutrinadores americanos não concordam com esse tipo de mediação, 

pois dizem que não é mediação, haja vista que a liberdade das partes estará reduzida. Já outros 

concordam com esse tipo, mas embasam que deve haver cuidado para não confundir com a 

“neutral evaluation”, que consiste em ouvir atentamente todos os argumentos de ambas as 

partes, encontrar o problema e apresentar uma opinião. Esta é uma técnica aplicada na 

mediação avaliativa. 

Em segundo, tem-se a “Interest-Based Mediation” ou “Facilitative Mediation”. Esse 

tipo de mediação é mais estruturado e mais utilizado. Aqui o mediador não irá fazer 

recomendações ou emitir opiniões. Na década de 1970, era o único estilo praticado e ensinado 

nas instituições. O procedimento da mediação baseada em interesses consiste em perguntas 

feitas pelo mediador, validação dos pontos de vista de cada parte e busca de interesses 

intrínsecos de cada parte, ou seja, o motivo por que elas escolheram defender um determinado 

ponto de vista. 

Como o mediador não irá emitir ou fazer recomendações, ele deverá criar mecanismos 

para que as partes encontrem seus respectivos interesses e assim consigam encontrar uma 

solução satisfatória para ambas. Muitas vezes as avaliações jurídicas não são necessárias por 

um motivo bastante claro: o conflito é estudado do ponto de vista jurídico, e não estudado de 

forma mais complexa, ou seja, os motivos que levam as partes a recorrer à Justiça não são tão 

objetivos. 
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Em terceiro, a “Transformative Mediation”. É o estilo de mediação mais recente e foi 

nomeado de transformador no livro intitulado “The Promise of Mediation”, de Bush e Folger. 

Esse estilo possui um terceiro que irá manter a mesma estrutura da “facilitative”, ou seja, irá 

incentivar a comunicação e o reconhecimento do ponto de vista de cada parte. O diferencial é 

que a “Transformative Mediation” analisa a relação interpessoal e é justamente esse o 

objetivo desse estilo de mediação, ou seja, o mediador não foca no conflito, e sim analisa a 

relação interpessoal e os sentimentos. 

Sales (2012, p. 146) vai além e diz que “existem conflitos nos quais o componente 

emocional é tão importante que se não for trabalhado, o mediador não conseguirá facilitar a 

comunicação”. Completando o pensamento desta autora, a grande jogada desse estilo de 

mediação é a interação e a comunicação entre as partes. Assim, no decorrer da sessão de 

mediação, as partes farão concessões e reconhecerão o motivo do conflito, vendo-o de certa 

distância enquanto se narram os fatos, fazendo com que ocorra a transformação da relação 

entre elas, que utilizarão essa experiência para futuros conflitos que possam vir a existir. 

Por fim, tem-se a “Understanding-based model of Mediation”. Possui quatro diferentes 

fases, a saber: “developing understanding”, “going underneath the problem”,” party 

responsibility” e “working together”. A primeira fase consiste numa profunda compreensão 

das partes, do ponto de vista de cada uma, assim analisando suas respectivas prioridades e 

suas preocupações para que possam entender o conflito e trabalhar em conjunto para sua 

solução. Compreendendo todo o conflito em todos os aspectos, criarão uma solução criativa e 

mútua que afetarão suas vidas pessoais, negócios e interesses econômicos.  

Friedman e Himmelstein, em seu artigo intitulado “Resolving Conflict Together: The 

understanding-based model of Mediation”, de 2006, publicado no Jornaul of Dispute 

Resolution, dizem que: “We want everything to be understood, from how we will work 

together, to the nature of conflict in which the parties are enmeshed, where it came from, how 

it grew and how they might free themselves from it”. Em síntese, os doutrinadores quiseram 

dizer que irão trabalhar de forma conjunta, ou seja, o mediador e as partes, na compreensão do 

conflito em sua forma mais ampla, observando a natureza do conflito, de onde ele veio, como 

chegou a essa dimensão e como as partes poderão ser libertadas dele. 
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Na segunda fase, representada por “going underneath the problem”, serão analisadas as 

mentiras que está cobrindo o conflito, pois o conflito raramente é sobre dinheiro, e o que as 

partes fizeram uma a outra, mas o caráter subjetivo é extremamente importante, haja vista que 

envolve verdades, suas crenças, seus sentimentos de raiva e medo, a necessidade de culpar a 

outra pessoa e o desejo da autojustificação. Isso se torna importante para a natureza do 

conflito, pois tudo isso pode estar contribuindo para o aumento da dimensão do mesmo. 

Tal fase está ligada com a primeira, pois necessita-se de calma, tempo, para entender e 

romper esses sentimentos para que a solução seja a mais satisfatória, segundo os autores 

acima mencionados. Isso se chama “conflict trap” e muitas vezes, quando se descobre ou se 

rompe a parte subjetiva, percebe-se que se atinge o coração do conflito, o que geralmente 

causa surpresa para as partes. E assim elas se tornam mais livres para fazer um acordo. 

A terceira fase representa as responsabilidades das partes. Somente elas poderão chegar 

à melhor decisão para ambas, pois são elas que estão envolvidas no conflito e estão vivendo 

nele. Assim sendo, elas são livres, fortalecendo o princípio da autonomia das partes. A quarta 

fase está relacionada a trabalhar juntos, ou seja, nas sessões de mediação, deverão estar 

presentes todas as partes envolvidas no conflito e o mediador. Caso as partes tenham 

advogados, estes também estarão presentes, para que possa ocorrer um diálogo efetivo e, 

como consequência, a resolução do conflito. 

Nos Estados Unidos, como é do conhecimento de todos, cada Estado regulamenta suas 

próprias leis, não tendo, por exemplo, um Código de Processo Civil ou Penal aplicado em 

todo o território norte-americano. Cada Estado é autônomo, embora deva respeitar a 

Constituição Federal norte-americana, a qual disciplina a composição do Poder Legislativo, 

Poder Executivo e Poder Judiciário e as alterações, mostrando os demais direitos 

fundamentais, tais como liberdade de expressão religiosa e o direito de cada cidadão possuir 

armas de fogo, dentre outros. 

“Civil Justice Reform Act”, aprovado em 1990, consistia em um pedido que requeria 

que as cortes criassem planos para a redução de custos e demora nos processos judiciais, 

ensejando uma solução mais satisfatória, ou seja, a aplicação de meios consensuais de 

conflitos. Já em 1998 entrou em vigor o “Alternative Dispute Resolution Act”, onde houve o 
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reconhecimento dos meios consensuais de conflito como parte da política de administração 

judicial e requereu que cada “district court” implementasse seus próprios programas de meios 

consensuais de solução de conflitos.  

A mediação não possuía uma legislação uniforme em cada Estado, para tanto criou-se o 

“Uniform Mediation Act”, fazendo com que o instituto ganhasse uma uniformização legal e 

desse uma segurança para as partes que recorressem a esse tipo de solução consensual de 

conflitos. Assim sendo, tal uniformização ocorreu em 17 de agosto de 2001 e foi elaborada 

pela “National Conference of Commissioners on Uniform State Laws”, aprovada e 

recomendada para ser aplicada em todos os Estados.  

O “Uniform Mediation Act” é dividido em 16 sessões e cada sessão conterá um assunto 

específico. Para que não ocorra erro de definições, a sessão dois traz todas elas tais como o 

conceito de “mediation”, “mediation communication”, “mediator”, “non-participant”, 

“mediation party”, “person”, “proceeding”, “record” e “sign”. As definições são 

respectivamente: um processo em que o mediador facilitará a comunicação e a negociação 

entre as partes, auxiliando a encontrar uma solução para seu conflito. Em segundo, consiste 

numa declaração oral ou verbal que move a inicialização e continuação da mediação, para que 

se chegue a uma solução satisfatória. 

O processo da mediação poderá ocorrer de duas formas, podendo ser no âmbito judicial, 

administrativa ou arbitral, para descobrir o real conflito, ou em uma audiência legislativa ou 

um processo similar. Para que o acordo não fique apenas verbalmente, os termos deste serão 

reduzidos a termos, lidos para as partes e estas assinam o acordo, pois é sempre bom 

autenticar todos os documentos. O acordo deverá ser registrado ou levado ao Poder Judiciário 

para que este o homologue, fazendo com que em caso de descumprimento. 

 Antes de cada audiência, o juiz requererá um relatório das partes com os argumentos 

previamente ditos para a otimização do tempo e na obtenção de resultados; com isso busca-se 

a objetividade e o viés prático das discussões nas audiências. Caso não haja acordo, a 

mediação, ainda assim, faz-se útil nas demais fases do procedimento judicial, pois pode 

facilitar a produção de provas, além de que o contato das partes com a autocomposição poderá 
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fazer que o conflito seja resolvido de forma mais rápida ou que as partes cheguem mais 

preparadas para um julgamento final. 

 

4. Análise comparativa entre o sistema de mediação brasileiro e o norte-americano 

O presente quadro busca analisar de forma sucinta a mediação de conflitos por meio de 

um estudo comparado da experiência brasileira e da norte-americana, observando a cultura 

distinta de cada ordenamento jurídico. Analisa-se, assim, o quadro abaixo: 

MEDIAÇÃO BRASILEIRA MEDIAÇÃO NORTE-AMERICANA 

Surgiu na década de 1990, com 

profissionais estrangeiros que vieram 

ministrar cursos sobre mediação no 

território brasileiro. E aquilo que entrou 

no mundo da mediação e arbitragem, de 

forma tão espontânea, acabou se tornando 

um modelo para o restante do mundo. 

Surgiu na década de 1970, por meio da 

Conferência de Roscoe Pound, onde se 

buscaram melhorias para o processo legal 

norte-americano. Assim desenvolveu-se a 

mediação judicial e extrajudicial. 

No Brasil, a partir da Resolução nº 125 de 

2010 do CNJ, os fóruns estão em processo 

de instalação dos Centros e Núcleos de 

mediação e conciliação, como prevê a 

Resolução citada.  

Além dos Centros e Núcleos criados no 

âmbito do Poder Judiciário, algumas 

universidades e núcleos de petição inicial 

da Defensoria Pública Estadual têm 

núcleos de mediação e conciliação há 

mais de 10 anos. 

A Corte norte-americana concede a 

oportunidade do sistema multi-door, ou 

seja, um centro onde os conflitos serão 

analisados e encaminhados para ter um 

procedimento que atenda ao conflito e 

cuja solução seja a melhor possível. 

Existe apenas um tipo de mediação, mas No território norte-americano, existem 
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esse único tipo engloba quase todos os 

estilos norte-americanos, com exceção da 

“evaluative mediation”, pois até mesmo 

entre os doutrinadores norte-americanos 

vê-se divergência. 

quatro estilos de mediação, a saber: 

“evaluative mediation”, que poderá ser 

baseada em uma avaliação do mediador, 

na qual constarão as vantagens e 

desvantagens das opiniões de cada parte; 

“interest-based mediation”, baseada em 

interesses e busca de interesses intrínsecos 

de cada parte; “transformative mediation”, 

procedimento que irá analisar a relação 

interpessoal e os sentimentos envolvidos; 

“understanding-based model of 

mediation”, que possui quatro fases 

distintas: “developing understanding”, 

“going underneath the problem”, “party 

responsability” e “working together”. A 

primeira fase é em referência a uma 

profunda compreensão das partes; a 

segunda, análise do que está encobrindo o 

conflito; a terceira refere-se à 

responsabilidade das partes e a quarta é 

que todas as partes envolvidas no conflito 

tem de estar presentes. 

No Brasil, a legislação sobre o instituto 

não existia. Somente a partir de 2010, com 

a Resolução 125 do Conselho Nacional de 

Justiça, houve uma regulamentação do 

instituto, fundamentada na previsão 

constitucional do princípio de acesso à 

justiça. 

Nos Estados Unidos, cada Estado cria 

suas próprias leis, por meio do 

“Alternative Dispute Resolution Act,” os 

meios consensuais de conflito fazem parte 

da política de administração judicial e em 

2001, houve a criação do “Uniform 

Mediation Act”, onde houve uma 
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O Código de Processo Civil diz que a 

sessão de conciliação é apenas um ato 

processual, mas com o advento do projeto 

de lei nº 8046/10, sobre o “novo” Código 

de Processo Civil, irá regulamentar de 

forma mais específica os meios 

consensuais de conflito, incluindo-se a 

mediação ao lado da conciliação. 

uniformização entre todos os Estados. 

 

No território nacional, conciliação é 

proposta como uma audiência preliminar, 

sem possuir regras pré-determinadas e 

ocorre após a fase postulatória. 

No âmbito extrajudicial, mediação e 

conciliação ocorrem nos centros, casas e 

núcleos de mediação e conciliação ligados 

a instituições tais como Defensorias 

Públicas, Universidades, Ministério 

Público, Governo do Estado, etc. Podendo 

ser ou não homologado o acordo firmado 

em sede de mediação e conciliação 

extrajudiciais e a depender da logística de 

cada instituição e de cada caso mediado. 

No território norte-americano, a fase 

postulatória tem prazo legal pré-

estabelecido; o juiz determinará por meio 

de decisão sobre o planejamento, frisando 

os prazos limites para que terceiros 

possam intervir ou para alterarem os 

pedidos ou complementarem as provas, e 

a pretrial conference é uma audiência 

preliminar que ocorre após a fase 

instrutória e possui como objetivo de 

melhorar o julgamento por meio do 

gerenciamento da demanda.  

Os advogados ficaram um pouco receosos 

por não saberem qual seria seu papel, 

entretanto a presença deles é importante, 

uma vez que as partes necessitam muitas 

vezes de assessoria jurídica, tanto no 

momento da sessão de mediação ou 

conciliação como para elaboração e 

Os advogados auxiliaram no programa 

piloto do sistema multi-door. Os 

operadores do direito tiveram de se 

adaptar e aprender como funcionam esses 

tipos consensuais de conflito. 
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assinatura do “Termo de Acordo 

Extrajudicial” e/ou da “Ação 

Homologatória de Acordo”. 

Os juízes não requerem nenhum tipo de 

relatório antes de qualquer audiência, pois 

não há a obrigatoriedade da sessão de 

mediação ou conciliação antes de iniciar o 

processo judicial. 

Os juízes, antes de qualquer audiência, 

requerem um relatório contendo os 

argumentos de ambas as partes para a 

otimização do tempo e obtenção de 

resultados, sendo obrigatória em alguns 

estados norte-americanos a mediação 

prévia ao processo judicial. 

 

A implementação da mediação no Brasil foi tão bem-sucedida que os próprios 

estrangeiros que vinham ministrar os cursos resolveram residir em território brasileiro. A 

mediação brasileira se espelhou na mediação norte-americana, entretanto após a análise do 

quadro apresentado observa-se que a brasileira não está tão desenvolvida quanto a norte-

americana. 

A mediação norte-americana possui diferentes estilos, conforme aponta o quadro, já a 

brasileira possui um único estilo englobando quase todos os estilos norte-americanos, com 

exceção da “evaluative mediation”. Como foi observado, o ordenamento jurídico pátrio não 

regulamentou os meios consensuais de conflito, apesar de a norma constitucional trazer em 

seu bojo o princípio do acesso à justiça, cabendo à Resolução 125 do Conselho Nacional de 

Justiça tentar regulamentar, ainda que de forma frágil, a política de tratamento adequado do 

conflito. Já o Código de Processo Civil traz a mediação e a conciliação como um ato 

processual e com o advento do Projeto de Lei nº 8046/10, que visa à mudança do referido 

código e irá regulamentar de forma mais coercitiva os meios consensuais de conflito, além de 

permitir que os tribunais criem um setor de mediação e conciliação e o cadastramento dos 

mediadores e conciliadores, caso descumpram suas funções, serão punidos. 

No ordenamento jurídico norte-americano, por meio de “Alternative Dispute Resolution 

Act”, os meios consensuais começaram a fazer parte da política de administração judicial. Já 
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em 2001, houve uma uniformização entre todos os estados norte-americanos do processo de 

mediação, por meio do “Uniform Mediation Act” criado em 2001. 

A princípio os advogados brasileiros ficaram receosos com a aplicação dos meios 

consensuais, entretanto atualmente eles estão buscando aplicar tais meios devido aos 

benefícios que os meios consensuais trazem, como menor tempo, menos custo e humanização 

dos conflitos. A experiência na advocacia norte-americana desses meios foi bem-sucedida, 

inclusive na participação do piloto do sistema “multi-door”, onde é um centro em que os 

conflitos serão analisados e encaminhados para o procedimento ao qual melhor se adaptem. 

Os juízes norte-americanos têm o hábito de requerer antes de qualquer audiência um 

relatório contendo todos os argumentos de ambas as partes, como forma de otimização do 

tempo e obtenção de resultados. No Brasil, não existe esse tipo de recurso. 

 

CONCLUSÃO 

Diante do estudo comparado entre os sistemas de mediação brasileiro e norte-

americano, verificou-se que as determinantes culturais influenciaram no desenvolvimento e 

aceitação do instituto da mediação de conflitos no ordenamento jurídico pátrio. As adaptações 

feitas por cada país foram necessárias para se adequar à aplicação da mediação, conforme as 

peculiaridades de cada ordenamento. O que também fez com que a mediação se consolidasse 

no Brasil de forma tardia, por haver resistência em razão da sua cultura jurídica adversarial 

romano-germânica. 
O direito fundamental constitucional do acesso à Justiça é fundamento da mediação e da 

conciliação, que vai além do simples direito de demandar em juízo ou de ter uma razoável 

duração do processo. Prima-se, na teoria dos mecanismos consensuais de solução de conflitos 

(mediação e conciliação), pela qualidade na solução de conflitos, sobretudo daqueles onde as 

partes irão continuar se relacionando. Nestes casos, a solução construtiva e participativa do 

conflito é salutar para a manutenção da paz social, ao prevenir a má administração dos 

conflitos futuros.  
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Neste sentido, pode-se concluir que, mesmo o Brasil tendo se espelhado na experiência 

norte-americana, o desenvolvimento da mediação de conflitos no ordenamento jurídico pátrio 

atende às suas peculiaridades, que diferem do ordenamento norte-americano anglo-saxão. Isso 

quer dizer que boas experiências de ordenamentos alienígenas podem sim ser modelo a serem 

seguidos pelo ordenamento jurídico pátrio, desde que se respeitem as diferenças e amoldem-

se à cultura do país tomador da experiência, que foi o que aconteceu com a experiência da 

implementação da mediação de conflitos no ordenamento jurídico brasileiro. 

Por fim, registra-se que, além da mediação de conflitos ter se amoldado à cultura 

jurídica romano-germânica pátria, também representa uma quebra de paradigmas quando se 

afasta da cultura adversarial para a cultura consensual de solução de conflitos, quando se 

afasta da apatia e submissão do jurisdicionado para a condição participativa do mediado. 
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A CAPACIDADE CIVIL INDÍGENA:  
DESAFIOS HISTÓRICOS E A NOVA PERSPECTIVA 

CONSTITUCIONAL 

CIVIL INDIGENOUS CAPACITY: 
HISTORICAL CHALLENGES AND A NEW CONSTITUTIONAL PERSPECTIVE 

Julianne Holder da Câmara Silva Feijó1 

 

Resumo: Não é de hoje que o Estado Brasileiro se vê as voltas com a questão da capacidade civil indígena, seja 
para catequizar, seja para ‘civilizar’, o índio sempre fora considerado uma categoria social transitória, fadada à 
extinção e conseqüente incorporação à sociedade envolvente, em abandono do seu estilo de vida tradicional. A 
incapacidade civil indígena se fez uma constante na legislação nacional, condição que somente se modificaria 
com a inserção perfeita do silvícola na vida ‘civilizada’, quando passaria a gozar da plena capacidade civil ao 
mesmo tempo em que perderia sua condição de índio, quadro esse modificado apenas com o advento da 
Constituição Federal de 1988. Dessa forma, partindo de relevantes transformações introduzidas pela atual 
Constituição Federal no direito indigenista pátrio, o presente ensaio se debruça sobre a delicada questão da 
capacidade civil indígena, através de uma análise evolutiva da legislação histórica, perpassando pelo processo de 
redemocratização brasileira, onde correntes políticas e filosóficas pluralistas, tais como o multiculturalismo e o 
neoconstitucionalismo, influenciaram uma revolução sem precedentes no tratamento jurídico destinado ao ser 
indígena pelo Estado brasileiro.  Sob essa forte influência, a atual Constituição Federal estruturou um sólido 
sistema de reconhecimento e proteção à diversidade sócio-cultural brasileira, reconhecendo aos índios o direito a 
continuar reproduzindo seu estilo de vida tradicional, ao mesmo tempo em que lhes reconhece como importante 
segmento social formador da identidade cultural do povo brasileiro, abandonando definitivamente a necessidade 
de aculturação do indígena como pressuposto necessário para o exercício pleno de sua capacidade civil. 

Palavras-Chaves: Índios. Multiculturalismo. Capacidade civil.  

Abstract: It is not today that the Brazilian State sees grappling with the issue of indigenous civil capacity, is to 
catechize, is to 'civilize' the Indians had always considered a transitory social class, doomed to extinction and 
subsequent incorporation into the surrounding society, in abandonment of their traditional lifestyle. Indigenous 
civil disability became a constant in national legislation, only condition that would change with the perfect 
integration of forestry in the 'civilized' life, when he was to enjoy the full civil capacity while would lose their 
status as Indians, this framework modified only with the advent of the Federal Constitution of 1988 Thus, 
starting from relevant changes introduced by the current Federal Constitution in indigenous parental rights, this 
essay focuses on the delicate issue of Indian civil capacity, through an evolutionary analysis of historic 
legislation , passing by the Brazilian democratization process where current political and philosophical pluralists 
such as multiculturalism and the neoconstitutionalism influenced an unprecedented revolution in the legal 
treatment to be indigenous to the Brazilian State. Under this strong influence, the current Federal Constitution 
structured a solid system of recognition and protection of Brazilian socio-cultural diversity, recognizing the 
Indians the right to continue playing their traditional lifestyle, while recognizing them as important social 
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segment trainer the cultural identity of the Brazilian people, definitely abandoning the need for acculturation of 
indigenous as necessary precondition for the full exercise of their civil capacity. 

Keywords: Indians. Multiculturalism. Civil capacity. 

 
1 INTRODUÇÃO 

A questão da capacidade civil indígena atormenta os juristas brasileiros desde a época 

colonial, entretanto nem sempre fora dado ao tema uma solução adequada. A verdade é que, 

desde a Coroa portuguesa, o Estado nunca soube ao certo que tratamento deferir aos 

ameríndios, se reconhecia eficácia e validade aos usos e costumes tradicionais ou se exigia a 

prática do ‘direito oficial’ pelos gentios.  

O fato é que a tradição civilista brasileira fazia confusão a cerca da diferença cultural, 

entre índios e não-índios, e a capacidade para o exercício dos atos da vida civil, como se não 

pertencer a cultura dominante fosse sinônimo de incapacidade para conduzir a própria vida e 

o seu patrimônio. Concluía-se, até bem pouco tempo atrás, que enquanto o indígena não 

estivesse integrado à civilização, em abandono de suas tradições para viver como um perfeito 

cidadão brasileiro, ele não possuiria o discernimento apropriado para gerenciar, por si só, a 

própria vida ou seus pertences, necessitando, pois, ser representado, o que acabava 

reclamando a necessária intervenção de um órgão estatal que lhe assistisse nos atos da vida 

civil. 

Dessa forma, toda a legislação tutelar do índio possuía como objetivo específico 

promover sua integração à comunhão nacional, civilizando-o, de modo que a condição de 

índio era compreendida como transitória, fadada a extinção, posto que todo autóctone se 

integraria, abandonando seu modo de vida ‘primitivo’. A assistência estatal perduraria apenas 

enquanto a civilização não fosse alcançada pelo tapuio.  

Era o chamado paradigma da assimilação cultural, verdadeira política oficial do governo 

brasileiro que visava a integração e aculturação gradativa dos povos indígenas. No entanto, 

uma vez civilizado e integrado à sociedade envolvente, perderia a condição de índio e 

poderia, enfim, exercer plenamente os atos da vida civil, tornando-se senhor de sua vida e de 

seus pertences. 
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Este cenário somente se modificaria com a Constituição Federal de 1988, onde o 

vetusto paradigma assimilacionista deu lugar à garantia de reprodução física e cultural, 

assegurando-se às comunidades indígenas, dentre outros, o direito à perpetuidade de suas 

tradições milenares, línguas, religiosidade e costumes, abandonando-se definitivamente o 

fantasma da integração. Após a Constituição de 88 o índio brasileiro ganhou o direito a 

continuar sendo índio, sem que sua condição cultural diferenciada acarrete qualquer prejuízo 

ao gozo de todos os direitos inerentes a qualquer integrante do povo brasileiro, e sem que o 

uso desta cidadania culmine na perda de sua identidade tradicional. 

Dessa forma, o presente artigo visa demonstrar como esse contexto de transformações 

filosóficas, políticas e jurídicas, introduzidas no Ordenamento Pátrio pela novel Carta 

constitucional, permitiu ao indígena se tornar plenamente capaz para o exercício dos atos da 

vida civil, abandonando decisivamente a tutela- incapacidade inaugurada desde o período 

colonial, demonstrando que a garantia de reprodução cultural anda de mãos dadas com o 

reconhecimento da capacidade civil plena dos tapuios.  

Do contrário estar-se-ia trazendo novamente à baila a necessidade de aculturação e 

incorporação como condição para que os silvícolas possam usufruir direitos inerentes à 

cidadania, postura totalmente rechaçada pela atual Constituição que assegura não só aos 

indígenas, mas a todas as minorias étnicas nacionais, o direito de continuar reproduzindo suas 

tradições seculares ao mesmo tempo que os reconhece como legítimos integrantes do povo 

brasileiro, destinatários de qualquer direito conferido a qualquer de seus membros. 

 

2 CATEQUESE, CIVILIZAÇÃO E DOMINAÇÃO SÓCIO-CULTURAL: O TRISTE 
HISTÓRICO DO DIREITO INDIGENISTA NO BRASIL  

Desde a chegada dos colonizadores portugueses e, a partir de então, por todo o período 

que se segue, até a promulgação da Constituição Federal (CF) de 1988, percebe-se que a 

aculturação do indígena fez-se uma constante no ordenamento jurídico brasileiro. De início 

com a finalidade de catequizar para ‘salvar a alma do bom selvagem’ (a dominação religiosa), 
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em seguida objetivando a ‘civilização’ dos indígenas, dado o seu estado de ‘primitividade’, e 

conseqüente integração ao modo de vida ‘civilizado’ (a dominação cultural).  

De uma forma ou de outra, a política oficial do Governo brasileiro sempre se dedicou à 

integração do indígena à comunidade envolvente, com a conseqüente perda das características 

tradicionais dos tapuios2. Em razão desse fato, considerava-se o indígena uma condição 

transitória, fadada à extinção3. Acreditava-se sinceramente que o índio desejaria e necessitaria 

se integrar, que seria seu objetivo abandonar a vida primitiva que levava.  

Não era permitido ao índio continuar sendo índio, ele deveria ser ‘civilizado’ e, 

alcançando essa civilização, perderia sua condição de índio e todos as prerrogativas que essa 

qualidade poderia propiciar. Percebe-se claro tal objetivo a partir de uma análise da legislação 

histórica brasileira, o que passaremos a analisar. 

2.1 Legislação histórica 

Cartas Régias de 1808 (maio, novembro e dezembro) declaravam guerra aos índios 

Botocudos do Paraná, então província paulista, aos índios Bugres de São Paulo e aos 

Botocudos do vale do Rio Doce, Minas Gerais, que não se submetessem às Leis reais, 

permitindo aos milicianos que os aprisionassem para fins de servidão, por 15, 15 e 10 anos, 

respectivamente, podendo o cativeiro se estender até a sua pacificação. As referidas Cartas 

Régias explicavam que não se tratava de escravizar os gentios, mas de educá-los à 

convivência da sociedade ‘doce e pacífica’4. 

O fim da escravidão indígena, fruto das guerras de 1808, veio através da Lei de 27 de 

outubro de 1831 que, no entanto declarou a orfandade dos índios cativos, que deveriam ser 

entregues a um Juiz de órfãos que fornecer-lhes-ia educação e sustento, até que viessem a ter 

                                                           
2 Sem negligenciar as diferenças conceituais entre os termos índios, silvícolas, tapuios, aborígenes, autóctones,  
gentios, íncolas dentre outras formas utilizadas para designar o indígena, utilizaremos todas essas expressões 
como sinônimas, apenas para fins didáticos. 
3 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. O direito envergonhado – o direito e os índios no Brasil. 
Revista IIDH, vol 15.  Costa Rica: Instituto Interamericano de Direitos Humanos, 1990. pag. 158. Disponível 
em: http://www.corteidh.or.cr/tablas/R06852-5.pdf. Acesso em 17 jul 2014.  
4 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. O renascer dos povos indígenas para o direito. Curitiba: Juruá 
Editora, 2008. pag. 56. 
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um trabalho remunerado5. Mais tarde, um Decreto de 03 de junho de 1833, encarregou os 

juízes de órfãos da administração dos bens dos silvícolas libertos do cativeiro.  Esses dois 

Atos conduziram à equivocada interpretação de que todos os índios do País seriam incapazes 

de gerir o seu patrimônio e a sua vida, necessitando da assistência estatal para tanto, 

inaugurando a malfadada tutela orfanológica.  

Observe que a Lei de 1831 e o Decreto de 1833, se destinavam unicamente aos gentios 

liberados da servidão iniciada nas guerras de 1808, não contemplando os silvícolas que 

viviam em liberdade. Entretanto, os juristas da época acharam por bem enquadrar todo e 

qualquer índio sob a tutela orfanológica6. 

A Constituição do Império (1824) de início nada previu acerca dos índios, tendo, 

posteriormente, um Ato Adicional (1832) introduzido a competência do Governo quanto à 

catequização e civilização dos tapuios (art. 11, §5º, Lei 16 de 12 de agosto de 1832). 

O Decreto 8.072/1910, responsável pela criação do SPI (sistema de proteção ao índio)7, 

altera profundamente a política indigenista do País, deixando de lado as preocupações 

religiosas, substituiu a catequese por uma política integracionista, fundada na crença 

evolucionista da humanidade, onde a condição de índio seria algo primitivo, fadado à 

civilização, estágio mais ‘avançado’ da evolução humana.  

Acreditava-se sinceramente que a “civilização” era o melhor para o índio e por ele 

desejada. Então toda a legislação brasileira a partir deste momento, até o período anterior à 

Constituição Federal de 1988, voltava-se à gradativa incorporação do indígena à civilização, o 

que fatalmente conduziria ao desaparecimento dos aborígenes do País. É o que a doutrina 

convencionou chamar de paradigma da assimilação cultural, ou paradigma assimilacionista, 

ou integracionista8. A idéia era tornar o índio um autêntico cidadão brasileiro. 

                                                           
5 SOUZA FILHO, OP. Cit. 1990. pag. 155. 
6 SOUZA FILHO, OP. Cit. 2008. pag. 94 
7 O SPI fora inicialmente designado Serviço de proteção aos índios e localização de trabalhadores nacionais, 
transformou-se simplesmente em SPI em 1918, era ligado ao Ministério da Agricultura, indústria e comércio, 
tendo sua direção conferida ao Marechal Candido Mariano Randon. 
8 SOUZA FILHO, OP. Cit. 1990. pag. 161. 
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  Neste particular, a criação do SPI baseava-se na política de integração dos povos 

indígenas à cultura nacional, na expectativa de suplantar as culturas indígenas ‘primitivas’. 

Observe que a dizimação da cultura tapuia era, então, uma política oficial do Governo! 

Entretanto, e contraditoriamente, o diploma (Decreto 8.072/1910) previa a demarcação das 

Terras Indígenas (TI) (art.11) e o respeito às terras, à organização interna, hábitos e 

instituições das tribos (art. 2, §2 e §4). 

O Código Civil de 1916 (art. 6, IV e parágrafo único) preconizando à incapacidade civil 

relativa do indígena9, enquanto não integrados à civilização, criou o regime tutelar, a ser 

disciplinado em lei especial. Essa regulação se deu através do Decreto 5.484 de 27/06/1928, 

que dentre outras coisas previu a necessária representação dos índios pelo Estado (na figura 

do SPI) a fim de validar os atos por eles praticados, sob pena de nulidade. A incapacidade 

cessaria a medida que os aborígenes fossem se integrando à civilização (art. 5º e 7º).  

A Constituição brasileira de 1934 foi a primeira a tratar dos direitos indígenas, 

assegurando-lhes a posse de suas terras10 e atribuindo à União a competência para legislar a 

cerca da incorporação do silvícola à comunhão nacional11. A Constituição de 1946 retoma o 

dispositivo, retirado na CF de 1937, que defere à União a competência para legislar sobre a 

incorporação do silvícola à comunhão nacional (art. 5, XV, ‘r’), dispositivo este mantido nas 

Constituições de 1967 (art. 8, XVII, ‘o’) e na Emenda nº1 de 1969. Claro então, que a 

incorporação do indígena à cultura dominante tratava-se de política oficial do Governo 

brasileiro, assegurado em instrumento constitucional. 

Foi somente com a promulgação da Constituição Federal de 1988 que esse quadro se 

modificou, representando um marco decisivo para o direito indigenista do País, operando uma 

transformação sem precedentes no relacionamento índio-Estado brasileiro.  

                                                           
9 Frise-se que desde o início, Clovis Beviláqua, mentor do CC de 1916 fora veementemente contra ao regime 
tutelar instituído pelo diploma uma vez tratar-se de instituto do direito de família, em nada compatível com a 
situação indígena, um universo jurídico aparte, que deveria ser regulado em legislação específica (SOUZA 
FILHO, Op. Cit. 2008, pag. 98). 
10  Art 129 - Será respeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se achem permanentemente localizados, 
sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las.  
11 Art. 5º - “Compete privativamente à União: (...) XIX - legislar sobre: (...) m - incorporação dos silvícolas à 
comunhão nacional”. 
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A novel Carta constitucional rompe definitivamente com o paradigma da assimilação 

cultural e civilização dos indígenas, estruturando um sólido sistema de proteção à diversidade 

cultural brasileira, valorizando os diversos grupos étnicos responsáveis pela construção do 

patrimônio cultural brasileiro. A partir de 88 as preocupações do Estado não objetivam mais a 

civilização e engajamento dos silvícolas à comunhão envolvente, mas sim a proteção de sua 

identidade cultural.  

A Constituição de 88 foi a primeira Carta brasileira a dedicar um capítulo12 à regulação 

dos direitos e interesses indígenas, estruturando um sólido sistema de proteção à sua 

singularidade cultural, reconhecendo sua organização social, seus costumes, religião, línguas, 

crenças e tradições, assegurando-lhes o direito a reprodução física e cultural. Trocando em 

miúdos, a CF de 88 garantiu ao índio o direito a ser índio e a continuar reproduzindo seu 

modo de vida particular, tal como sempre fez, vivendo seus costumes e tradições sem o 

fantasma da aculturação forçada13. 

2.2 A Constituição brasileira de 1988: O Brasil nos caminhos do multiculturalismo 
libertário 

O Estado Liberal de Direito, inaugurado com o pós revolução francesa e independência 

norte-americana, arrimava-se nas idéias iluministas de objetividade científica, individualismo 

e racionalismo, compreendendo a sociedade como algo homogêneo, estático e uniforme, sem 

espaço para a alteridade nem para o culturalmente diferente. Tudo o que era diverso dos 

padrões de uma sociedade “moderna” capitalista estaria fadado ao gradativo desaparecimento 

e compulsiva absorção pela “sociedade envolvente”.  

Neste contexto o ser indígena era compreendido como uma condição provisória, 

destinada ao desaparecimento e à assimilação social. Foi dentro desta perspectiva que grande 

parte da legislação brasileira, voltada à tutela do ser indígena, se estruturou. Vigorava o 

paradigma da assimilação cultural, arrimado em uma ideologia político-filosófico de que o ser 

                                                           
12 Capítulo VIII, art. 231-232, dentro do título VIII ‘da ordem social’ 
13 SOUZA FILHO, OP. Cit. 2008. pag. 107. 
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humano se apresentava em diferentes níveis evolutivos, sendo a civilização o Estado mais 

avançado e caminho natural a ser trilhado pelos povos tribais ‘primitivos’14. 

No entanto, com a gradativa transformação do Estado de Direito em Estado 

Constitucional de Direito, e conseqüente positivação constitucional de um catálogo de direitos 

fundamentais, o princípio da dignidade humana foi alçado a valor nuclear do Ordenamento 

Jurídico, perpassando todos os aspectos do universo jurídico e social, realizando neles uma 

revolução sem precedentes.  

Materializar a dignidade humana passou a significar mais do que garantir liberdades 

individuais e a igualdade formal, objetivos perseguidos pelas revoluções liberais, passando a 

expressar o exercício da diferença. Dignidade é poder ser diferente sem que isso acarrete a 

perda de direitos. Foi então que se compreendeu a necessidade de dar proteção as formas 

culturais diferenciadas de certos grupos tradicionais, percebendo-se que garantir a dignidade 

humana para esses grupos significava dar proteção ao seu especial modo de vida, assegurando 

sua perpetuidade cultural. 

Foi a partir daí que se passou a questionar o caráter universal dos direitos humanos, 

surgindo a dicotomia universalismo x relativismo cultural. O primeiro, correspondendo à 

visão clássica, compreendia que o conteúdo dos direitos fundamentais, seu significado, seria 

universal, válido para qualquer ser humano em qualquer contexto. Já os relativistas apontam a 

tendência da uniformidade como um aspecto da dominação cultural, imposta pela 

compreensão norte-americana e eurocentrista de mundo15.  

Deixando as polêmicas de lado, o fato é que a nossa Carta constitucional, inspirada nas 

tendências de constitucionalização dos direitos culturais16, estruturou uma seção dedicada a 

                                                           
14 Inclusive, lembre-se que o Estatuto do Índio, Lei 6.001/1973, em vigor até hoje, adota o paradigma 
assimilacionista de aculturação indígena, com “o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e 
harmoniosamente, à comunhão nacional” (art. 1º). 
15 PIOVERSAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 11ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010. Passim. 
16 Neste cenário de transformações ideológicas, políticas e jurídicas, a Constituição Federal de 1988, ao nascer 
no Ordenamento Pátrio, vai dar seguimento a uma tendência surgida no início do século passado de elevar os 
direitos culturais ao status constitucional. Primeiramente positivada na Constituição mexicana de 1917 e em 
seguida na de Weimer (Alemanha) de 1919, os direitos culturais resumiam-se à proteção aos direitos autorais e a 
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cultura (arts. 215 e 216), estendendo sua proteção as manifestações das culturas populares 

indígenas e afro-brasileiras e de outros grupos formadores do processo civilizatório nacional, 

reconhecendo expressamente que as formas de expressão e manifestação cultural desses 

grupos consubstanciam o patrimônio cultural brasileiro, merecedor de proteção pelo Estado 

brasileiro. 

A nova dogmática constitucional visa preservar a diversidade cultural do País, 

reconhecendo que o Brasil é uma nação multicultural e pluriétnica, formada por uma 

riquíssima variedade de populações tradicionais que merecem ter seu modo de vida secular e 

sua cultura singular preservados uma vez que contribuíram, e ainda contribuem, para a 

formação da identidade do povo brasileiro. Aliás, o reconhecimento de que compomos uma 

“sociedade pluralista e sem preconceitos” resta expressamente evidenciada em seu preâmbulo 

que, apesar de desprovido de força normativa possui uma incontestável função hermenêutica 

integradora do texto constitucional, revelando seus valores mais contundentes17. 

Da mesma forma, reconhecendo a necessidade de preservação de uma minoria étnica 

nacional, a Constituição Federal estipulou uma série de direitos e garantias em prol da 

conservação da singularidade cultural indígena, perfilhando em seu art. 231 e parágrafos18, o 

direito dos índios em manter sua organização social, seus costumes, línguas, crenças e 

tradições, além de resguardar os direitos originários19 sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam, assegurando-os o usufruto exclusivo das riquezas nelas existentes. 

                                                                                                                                                                                     
liberdade de expressão, bem aos moldes liberais de liberdades individuais. Vide SILVA, José Afonso da. 
Ordenação constitucional da cultura. São Paulo: Malheiros, 2001.pag. 39). 
17 O papel do preâmbulo como instrumento de interpretação constitucional fora reconhecido pelo Supremo 
Tribunal Federal em sede da ADI 2.649, relatora Min. Carmem Lúcia, julgamento em 08/05/2008. 
18 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. § 1º - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas 
em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos 
recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus 
usos, costumes e tradições. § 2º - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse 
permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes (...)”. 
19A expressão “Direitos originários sobre as terras que habitam” liga-se ao reconhecimento, pelo Ordenamento 
Jurídico brasileiro, da tradicional ocupação da terra pelos autóctones desde épocas imemoriais, que remontam à 
colonização do País, quando em 1° de abril de 1680 o Alvará Régio os outorgou tal legitimidade. De lá para cá, a 
tendência nacional em todas as Constituições, foi a manutenção do reconhecimento de que o direito da posse 
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A proteção constitucional das minorias étnicas brasileiras vai mais além do que o 

simples reconhecimento da identidade cultural singular, garantindo aos membros de tais 

grupos sociais os mesmos direitos, deveres e oportunidades conferidas a qualquer cidadão 

brasileiro, dado que são integrantes do ‘povo brasileiro’, destinatários do rol de direitos e 

garantias fundamentais do ser humano, assegurados pelo Estado Brasileiro a qualquer de seus 

membros, sem que o gozo desses direitos implique qualquer perda de identidade cultural ou 

prerrogativas inerentes à sua condição jurídica especial20. 

Percebe-se, então, que o maior direito assegurado pela Carta aos silvícolas foi o direito a 

ser índio, reproduzindo sua cultura e tradições seculares, perpetuando21 seu estilo de vida 

tradicional sem que isso acarrete qualquer prejuízo ao gozo de direitos enquanto membro do 

povo brasileiro. 

 

3 A CAPACIDADE CIVIL INDÍGENA: EVOLUÇÃO E PERSPECTIVAS 

A capacidade jurídica plena das pessoas naturais relaciona-se à possibilidade de adquirir 

direitos e assumir obrigações pessoalmente, sem a intervenção de quem quer que seja para 

tanto. Nos ensina Nelson Rosenvald22 que a capacidade jurídica se divide em duas vertentes: a 

Capacidade de direito (ou de gozo), relacionada a aptidão para titularizar relações jurídicas 

(ser sujeito de direitos), conferida à todas as pessoas naturais nascidas com vida; e a 

                                                                                                                                                                                     
indígena sobre suas terras é congênito, restando o Alvará de 1680 ainda em vigor, posto que nunca fora 
revogado. 
20 Neste Particular, reza a Declaração da ONU sobre Povos Indígenas, de 2007, assinada pelo Brasil: “Artigo - 2 
Os povos e as pessoas indígenas são livres e iguais a todos os demais povos e pessoas e têm o direito a não ser 
objeto de nenhuma discriminação no exercício de seus direitos fundado, em particular, em sua origem ou 
identidade indígena”. 
21 Aqui abro um parêntese para esclarecer que a perpetuidade cultural não significa uma intangibilidade ou um 
apartheid cultural, a convivência, mistura e influência de culturas diversas sempre foi um fato histórico, 
responsável pela reprodução cultural e pelo enriquecimento humano. A proteção constitucional à identidade 
cultural indígena não almeja a estagnação e o engessamento de culturas milenares como se fossem um museu 
vivo, mas apenas livrar da interferência ruinosa com que o Estado brasileiro atuou sobre esses grupos forçando 
um choque cultural e uma dominação vertical. Liberta-se enfim, o índio deixando que ele escolha o seu caminho. 
22 ROSENVALD, Nelson. DE FARIAS, Cristiano Chaves. Direito Civil – Teoria Geral. 8ª Ed., Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2010. pag. 248. 
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capacidade de fato (ou de exercício), correspondente à aptidão para, pessoalmente, praticar os 

atos da vida civil, exercendo por si só seus direitos23. 

As limitações à capacidade jurídica das pessoas naturais se dão justamente através da 

capacidade de exercício, quando determinadas condições pessoais do indivíduo (orgânicas ou 

psicológicas) impedem a realização pessoal dos atos da vida civil, conduzindo à necessidade 

de integração dessa falta de capacidade de exercício, através dos institutos jurídicos da 

assistência e da representação. Dessa forma, a incapacidade civil seria a ausência da 

possibilidade de exercício dos próprios direitos por si só ou por procurador habilitado (dado 

que não teria capacidade para outorgar poderes de representação). 

Pessoas com capacidade jurídica plena não necessitam ser assistidos ou representados 

para que possam exercitar seus direitos. Já pessoas sem capacidade jurídica plena, muito 

embora possuam a capacidade de gozo, não poderão praticar sozinhas os atos da vida civil, 

sob pena de invalidade de tais atos. Vale dizer que as pessoas incapazes merecem um 

tratamento especial, em virtude de sua falta de compreensão total, ou relativa, dos atos da vida 

civil, de modo que essa incompreensão seja suprida, igualando-o aos sujeitos plenamente 

capazes. 

É o Código Civil quem estabelece as limitações à capacidade de exercício das pessoas 

naturais, elencando em seu art. 3 os absolutamente incapazes, que precisam ser representados; 

e os relativamente incapazes (art. 4) cuja incapacidade se circunscreve apenas a determinados 

atos, quando se faz necessária a assistência. Os atos praticados pelos absolutamente incapazes, 

sem a necessária representação, padece do vício da nulidade desde sua origem; já os atos 

praticados pelos relativamente incapazes sem a necessária assistência conduz à anulabilidade 

de tais atos, desde que declarados pelo Poder Judiciário, em decisão com efeitos ex nunc. 

Exposto os contornos gerais do instituto da capacidade civil das pessoas naturais, 

passemos à análise da capacidade civil dos indígenas. 

                                                           
23 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil – Parte geral. Vol. 
I. São Paulo: Saraiva, 2010. pag. 132. 
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Conforme demonstrado alhures, a política oficial de relacionamento entre o Estado 

brasileiro e seus indígenas sempre fora a dominação cultural, uma aculturação forçada. De 

início com finalidades religiosas, através da catequização, posteriormente por meio do 

processo de civilização. Tal opção política lançava seus reflexos em diversos aspectos 

jurídicos do direito indigenista: 

Em primeiro lugar fora responsável pela instituição da tutela-incapacidade24 do Estado 

sobre os silvícolas existentes no território nacional. Compreendia-se que, sendo os índios uma 

categoria não civilizada, não pertencente ao processo de comunhão nacional, não possuiriam 

capacidade para gerir suas próprias vidas e a de seus bens, sendo, pois, incapazes frente à 

legislação civil, motivo pelo qual deveriam ser assistidos pelo Estado, na figura de um órgão 

especialíssimo, inicialmente o juiz de órfão, posteriormente o SPI (Sistema de Proteção ao 

Índio), substituído, finalmente, pela FUNAI (Fundação Nacional do ìndio) em 1967.  

A noção de tutela-incapacidade teve início com os Decretos de 03/06/1833 e 27/10/1831 

(Brasil império), aliado ao Regulamento 143 de 15/03/1842, que criou o sistema da tutela 

orfanológica25, atribuindo aos juízes de órfãos poderes especiais em relação à pessoa e aos 

bens dos índios26, capaz de elidir, inclusive, o pátrio poder (atual poder familiar)27. Os juízes 

de órfão, além de poderes para gerir o patrimônio e a pessoa dos silvícolas, possuíam 

atribuições jurisdicionais, de primeira e segunda instância, com poderes para conhecer e 

julgas as causas envolvendo questões indígenas. 

O Decreto nº 426, de 24/07/1845, chamado de Regulamento acerca das Missões de 

Catequese e Civilização dos índios, assim dispunha: Art. 5º - “A capacidade, de fato, dos 

                                                           
24 Se faz de bom alvitre não confundir a tutela incapacidade – presente na legislação anterior e que não fora 
recepcionada pela novel Carta, por se arrimar no paradigma da assimilação cultural – com a tutela proteção, 
ainda presente na CF, em seu art. 231, ao determinar o dever da União (na figura da FUNAI) de zelar pelos 
direitos e bens dos indígenas. 
25 Para maiores detalhes, consultar item 2.1. 
26 MIRANDA, A. Gursen de. Coordenador. O direito e o índio. Belém: Editora Cejup, 1994. pag. 34. 
27 Carlos Frederico Marés (OP. Cit. 2008, pag. 92) conta a triste história da índia Helena que, considerada 
incapaz de gerir a própria vida apenas pelo fato de ser índia, perdeu a guarda de seu filho menor, Antônio 
Solimões, para um Juiz de Órfãos, em 25 de outubro de 1898, sob o argumento de que “era uma selvagem”, “não 
dominando o português” e, “como conseqüência, não poderia gerir a sua própria vida, muito menos a de seu 
filho”. 
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índios sofrerá restrições prescritas nesta lei, enquanto não se incorporarem eles à sociedade 

civilizada.”28.  

O Código Civil de 1916 passa a determinar expressamente a incapacidade relativa dos 

índios para os atos da vida civil (art. 6, IV), sujeitando-os ao regime tutelar, que deveria ser 

regulada em legislação específica, salientando que esta incapacidade cessaria a medida que 

fossem se adaptando à civilização do País (parágrafo único). Esse novo regime tutelar não se 

confundia com a tutela orfanológica, dado que esta apresentava feição nitidamente privatista, 

arrimado em institutos do direito de família, sendo o tutor aquele que decide e administra os 

bens, enquanto que a tutela estabelecida pelo CC de 1916 possuía cunho publicista, 

relacionado a devida representação do Estado para dotar de validade os atos praticados pelos 

índios, o tutor seria aquele que assiste29. 

A regulação específica exigida pelo Estatuto civil veio em 1928, através do Decreto 

5.484, que expressamente liberava os silvícolas da tutela orfanológica vigente nas Ordenações 

do Reino, reputando nulos os atos praticados pelos índios sem a devida assistência do Estado, 

que na época se dava através do SPI. Frise-se que a extinção da tutela orfanológica pelo 

referido Decreto não afastou o equivoco da assimilação. 

Quando foi editado o Estatuto do Índio (Lei 6001/1973), revogando o Decreto 

5.484/1928, fora mantido o regime tutelar previsto no CC de 1916, que tratava o silvícola 

como relativamente incapaz30, cessando a sua incapacidade a medida que fosse se adaptando à 

civilização do País, revelando a transitoriedade com que a condição indígena era tratada na 

época31. Protegia-se para integrar, acreditando-se sinceramente que a integração fosse o 

                                                           
28 O referido Decreto criou nas Províncias o cargo de Diretor Geral de Índios, além do cargo de diretor de aldeia. 
Estes últimos possuía competência para demarcar as terras indígenas, representar os índios na qualidade de 
procurador legal, passando, ainda, a deter as atribuições e poderes dos juízes de órfãos, com exceção da 
competência jurisdicional, (SOUZA FILHO, Op. Cit. 2008, pag. 96). 
29 SOUZA FILHO, Op. Cit. 2008, Pag. 101-105. 
30 Pablo Stolze Gangliana (Op. Cit. 2010, pag. 144) defende que o regime tutelar estabelecido pelo estatuto do 
índio considerava o indígena absolutamente incapaz e que, tendo o Código civil de 2002 deixado a regulação da 
capacidade civil indígena para a legislação especial, estando o EI em pleno vigor, vigoraria hoje a incapacidade 
absoluta dos aborígenes. 
31 Lei 6001/1973: Art. 7º Os índios e as comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional ficam 
sujeito ao regime tutelar estabelecido nesta Lei.    § 2º Incumbe a tutela à União, que a exercerá através do 
competente órgão federal de assistência aos silvícolas.   
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melhor para o índio, e uma vez integrado o tapuio deixaria de ser índio e perderia os direitos 

inerentes a esta condição32.  

Destaque-se que o EI condiciona, inclusive, o gozo de direitos civis e políticos pelos 

tapuios à integração deste à comunhão nacional (art. 5º, parágrafo único): “O exercício dos 

direitos civis e políticos pelo índio depende da verificação das condições especiais 

estabelecidas nesta Lei e na legislação pertinente”. Esses requisitos não estão expressos no 

diploma, o que nos leva a crê que sejam as condições necessárias para se obter a liberação do 

regime tutelar e aquisição da plena capacidade civil, conforme veremos adiante. 

O EI expressamente dividia os indígenas em ‘isolados’, ‘em vias de integração’ e 

‘integrados’, de acordo com o grau de contato que mantivessem com a sociedade envolvente e 

conseqüente assimilação de seus hábitos, sendo certo que conferia plena capacidade para os 

atos da vida civil apenas ao indígenas reconhecidamente integrados, mantendo sob o regime 

tutelar os ainda não integrados (art. 7). 

A liberação do regime tutelar dependia de solicitação do interessado junto ao órgão de 

assistência, dependendo de homologação judicial e do preenchimento dos seguintes requisitos 

(art. 9): Ser maior de 21 anos, ter conhecimento da língua portuguesa, ter habilitação para o 

exercício de atividade útil na comunhão nacional e razoável compreensão dos usos e costumes 

da comunhão nacional33. 

Saliente-se que, no famoso caso da demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, 

o Supremo Tribunal Federal (STF) se posicionou no sentido de que a integração do indígena 

não faz cessar sua condição de índio, permanecendo os direitos inerentes a esta condição34. A 

integração tem apenas o condão de afastar a necessidade de perícia a fim de averiguar a 
                                                                                                                                                                                     
Art. 8º São nulos os atos praticados entre o índio não integrado e qualquer pessoa estranha à comunidade 
indígena quando não tenha havido assistência do órgão tutelar competente. 
32 Perceba que, uma vez integrados, os índios deixariam de ser índios e, conseqüentemente, suas terras deixariam 
de ser indígenas, o que fatalmente conduziria à sua reversão ao domínio público. 
33 A tutela do EI conduziu à absurdos tamanhos que acabavam por justificar verdadeiros cerceamentos do direito 
à locomoção, como aconteceu com o cacique Mário Juruna que, convidado no exterior, por entidades defensoras 
dos direitos humanos, para expor a situação indígena no Brasil, teve sua saída do País obstada pelo Ministro do 
Interior, então chefe hierárquico do presidente da FUNAI, tendo o caso ido parar no judiciário que, por fim, 
autorizou o líder indígena à sair do Território brasileiro, (SOUZA FILHO, Op. Cit. 2008, pag. 105). 
34 Pet 3388, Relator:  Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2009, DJe-181. 
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capacidade penal do silvícola. De fato, julgados da Suprema Corte, bem como do Superior 

Tribunal de Justiça, apontam alguns elementos como identificador da integração do indígena, 

o que conduz à sua plena imputabilidade penal, apuráveis de pronto pelo magistrado, sem a 

necessária realização de laudo antropológico, tais como: grau de escolaridade, título de 

eleitor, liderança criminosa, habilitação para dirigir, dentre outros.  

A partir de 05 de outubro de 1988, quando o índio no Brasil passou a ter o direito a ser 

índio, não há mais o que se falar em incapacidade civil35, primeiramente em virtude do 

abandono do paradigma assimilacionista em favor da garantia de reprodução física e cultural 

de minorias étnicas, restando garantido aos indígenas a manutenção de seu estilo de vida 

tradicional sem o fantasma da ‘civilização’36.  

Em segundo lugar por ser conferido aos silvícolas, sem qualquer exigência adicional, 

todos os direitos fundamentais destinados a qualquer integrante do povo brasileiro, dentre eles 

a cidadania. Em terceiro, por não ter a novel Constituição exigido qualquer representação ou 

assistência a fim de legitimar os atos praticados pelos índios. 

 E finalmente, em face do art. 232 que assegura aos índios, suas comunidades e 

organizações, legitimidade para ingressar em juízo na defesa de seus direitos e interesses, não 

exigindo representação ou assistência de quem quer que seja37.  

As associações indígenas surgem nesse contexto como uma forma alternativa de 

articulação política dos silvícolas, uma nova maneira de organizar suas demandas de modo a 

se relacionar com o Governo e suas políticas, bem como com entidades da sociedade civil 

comprometidas com a questão indígena do Brasil38. As associações e organizações indígenas 

ainda cumprem um importante papel de inserção dos tapuios na cultura não indígena, 

                                                           
35 Registre-se que, em suas justificativas, o PL 2057, voltado a regular o Estatuto das Sociedades Indígenas, 
ainda não aprovado pelo Congresso Nacional, expressamente abandona a concepção de incapacidade civil do 
indígena para compreendê-lo como apto plenamente ao exercício dos atos da vida civil. 
36 Vide decisão do STJ neste sentido: Rec. Especial Nº 1.026.942 - SC Relatora: Min. Denise Arruda. 
03/02/2010). 
37 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”. 
38 INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (ISA). Almanaque socioambiental - Parque Indígena do Xingu 50 
anos. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2011. pag. 191. 
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realizando a intercessão entre os dois universos culturais distintos em que o aborígene 

necessita transitar39. 

Com as associações indígenas a FUNAI deixa de ser a única instituição responsável por 

atender as demandas e necessidades dos índios brasileiros que passam a se organizar 

legalmente e, com respaldo na Constituição, e a pleitear seus interesses, em juízo e fora dele, 

sem necessitar ficar à mercê de órgão do Governo que nem sempre atua em sintonia com os 

anseios e aspirações dos gentios. 

Voltando à questão da capacidade civil, se extrai do artigo 7° do Código de Processo 

Civil que toda pessoa que se achar no exercício de seus direitos (capacidade de exercício!), 

tem capacidade para estar em juízo na defesa de seus interesses. Partindo do pressuposto de 

que 'quem pode o mais, pode o menos' - ou seja, se podem os indígenas estar em juízo sem a 

assistência do Estado é porque possuem capacidade para exercer, por si só, os atos da vida 

civil - o STJ decidiu, em julgado recente, pela plena capacidade civil do indígena40, uma vez 

que, não sendo permitido aos incapazes estar em juízo sem a devida representação, em 

possuindo os silvícolas a prerrogativa de estar em juízo por si só, claro está sua plena 

capacidade civil (de exercício e de gozo). 

O STJ, inclusive, se posicionou expressamente no sentido de que não cabe mais à 

FUNAI responder pelos atos praticados pelos silvícolas que causem danos à terceiros, nem 

cabe-lhe mais tutelar os bens dos silvícolas posto que são eles plenamente capazes para os 

atos da vida civil. 

É bem verdade que o Código civil, em seu art. 4, parágrafo único, deixou a regulação da 

capacidade civil dos indígenas para a legislação específica, o que conduz os intérpretes 

desavisados ao Estatuto do Índio (Lei 6.001/73) por ser a Lei de regência especial dos tapuios. 

No entanto, esquecem que o EI fora editado em momento anterior à promulgação da CF de 

88, quando ainda vigorava o malfadado paradigma da integração cultural, presente no 

                                                           
39 Merece destaque a Atix (associação Terra Indígena Xingu) que representa os povos habitantes do Parque 
Indígena do Xingu nas demandas de seu interesse; a IPEAX (Instituto de Pesquisa Etno Ambiental do Xingu) 
voltada para a gestão do atendimento à saúde dos povos do Alto-Xingu (ISA, 2011, pag. 195). 
40 STJ – RE Nº 1.026.942- SC. Publicação em 03/02/2010 Rel. Denise Arruda. 
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ordenamento jurídico brasileiro desde o período colonial e que fora suplantado apenas com a 

Novel Constituição e seu paradigma de reprodução física e cultural das minorias étnicas 

nacionais. 

À guise do exposto, tendo a CF de 88 abandonado o modelo integracionista, temos que 

toda a legislação indigenista anterior a 5 de outubro de 1988, deverá ser interpretada segundo 

seus ditames e, em sendo contrária a ela, por óbvio, estará revogada por falta de recepção na 

nova Ordem Constitucional. Dessa forma, fácil concluir que diversos dispositivos do Estatuto 

do índio, por estarem atrelados ao padrão assimilacionista, não foram recepcionados pela 

Constituição hodierna, não tendo, pois, qualquer aplicação.  

Quanto a legislação especial destinada à regulação da capacidade civil dos índios, como 

exigiu o Código Civil de 2002, forçoso concluir pela inconstitucionalidade do referido 

dispositivo, uma vez que a própria CF de 1988 não exigiu qualquer representação ou 

assistência aos índios para que estes possam estar em juízo, ou seja, reconhecendo sua 

capacidade civil plena, não poderia um Código, legislação infraconstitucional, impor 

restrições ao que não sofreu limitação pela própria Carta Constitucional. Compreender de 

outra forma seria um atropelo às decisões políticas e jurídicas assumidas pelo Constituinte de 

88, numa flagrante inconstitucionalidade. 

Percebe-se, pois, mais uma grande inovação perpetrada pela Constituição brasileira de 

1988 no que tange ao direito indigenista pátrio, rompendo com uma tradição histórica de 

nossa legislação: a (in)capacidade civil dos silvícolas. O art 232 da CF inaugura uma nova 

fase do direito indigenista brasileiro, onde o índio não necessita mais se fazer representar por 

órgão estatal especial (hoje a FUNAI) para que os atos por ele praticados se revistam de 

legitimidade. A partir de 1988 o índio não só ganhou o direito constitucional a ser índio como 

também ganhou a plena capacidade civil para gerir sua própria vida e a de seus bens. 

Ressalte-se que a capacidade civil é a regra, enquanto a incapacidade civil é a exceção, 

devendo ser estabelecida por lei justamente por afetar o pleno exercício dos direitos da 

personalidade da pessoa natural41. No entanto, independente de existir regulação da matéria, o 

                                                           
41 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro – Teoria geral do Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 
2005. Pag. 148. 
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fato é que a própria Constituição não exigiu representação ou assistência para o exercício dos 

direitos conferidos aos povos indígenas.  

Pelo contrário, possibilitou aos índios e suas organizações o ingresso no judiciário sem 

a representação ou assistência de quem quer que seja. Se a própria CF não limitou a 

capacidade civil dos autóctones, não seria concebível que um ato normativo 

infraconstitucional o fizesse, dado que o ingresso de indígenas no judiciário, por si só, fora 

opção do próprio constituinte originário, um direito da personalidade que não poderá ser 

limitado por norma hierarquicamente inferior.  

O artigo 232 ainda determina que caberá ao Ministério Público intervir em todos os atos 

do processo, como custos legis.  

É de salientar que, fora os índios e suas comunidades e organizações, também a União 

(através da FUNAI) e o Parquet, possuem legitimidade para defender em juízo os interesses 

das comunidades indígenas. A primeira em razão da tutela-proteção estabelecida no caput do 

art. 231, o segundo em virtude do dever institucional previsto no art. 129, V. 

Não se objetiva mais a incorporação do silvícola ao nosso modus vivendi, pelo 

contrário, protege-se o seu direito de viver conforme suas tradições culturais, a viver como 

índio, sem que isso acarrete qualquer perda dos direitos conferidos a qualquer brasileiro. Não 

é mais necessário deixar de lado a condição de índio a fim de que se possa gozar das 

prerrogativas inerentes à vida civil. Cidadania e condição indígena não são mais qualidades 

excludentes, mas agregadoras. 

 

4 CONCLUSÕES 

A Constituição Federal brasileira de 1988, inspirada em valores pluralistas e 

multiculturais, que rondavam o cenário internacional em plena consolidação do 

Neoconstitucionalismo, operou uma revolução jurídica, filosófica e ideológica no tratamento 

ao ser indígena, sem precedentes na história constitucionalista pátria. Abandonando o 
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paradigma da assimilação cultural, onde a política oficial do Governo voltava-se à 

‘civilização’ e gradativa incorporação do silvícola à sociedade envolvente, a novel Carta 

política estruturou um sólido sistema de proteção à diversidade cultural brasileira, 

reconhecendo e protegendo a identidade cultural de minorias étnicas, dentre elas os povos 

indígenas, negligenciadas por séculos de imposição social, garantindo, antes de tudo, a sua 

reprodução física e cultural, o direito a viver conforme suas tradições e costumes imemoriais. 

Dentre as garantias asseguradas aos indígenas pela atual ordem constitucional ressalta-

se o direito a ser índio e a continuar reproduzindo seu modo de vida tradicional sem que essa 

identidade cultural diferenciada acarrete qualquer perda de direitos, reconhecendo não só que 

os índios encontram-se aptos a gozar de todas as prerrogativas conferidas à qualquer 

integrante do povo brasileiro, sem a necessidade de se ‘civilizar’, ao mesmo tempo em que 

continuam usufruindo das prerrogativas inerentes ao status jurídicos de indígena, conciliando 

definitivamente cidadania com singularidade cultural, conceitos até bem pouco tempo atrás 

excludentes. 

Dessa forma, se antes da Constituição de 88 o índio precisaria perder suas origens 

culturais, se ‘civilizando’, para, em fim, alcançar a cidadania, o que trazia implicações diretas 

para o reconhecimento jurídico de sua capacidade civil, agora o ordenamento pátrio deixa de 

exigir a aculturação do silvícola como condição para que possa gerir seu patrimônio e sua 

pessoa, bem como para usufruir de direitos civis e políticos, tornando despiciendo qualquer 

representação ou assistência de quem quer que seja, dado a plena capacidade civil que 

alcançou após a Constituição de 88. 

Afora o abandono do paradigma da assimilação cultural, outro forte argumento a favor 

da plena capacidade civil do índio liga-se ao disposto do artigo 232 da Carta constitucional, 

que os possibilita, sem exigir qualquer representação, ingressar por conta própria no judiciário 

na defesa de seus direitos e interesses. Com arrimo neste argumento do STJ, em recentes 

julgados, vêm decidindo pela plena capacidade civil dos indígenas, uma vez que, ostentar a 

capacidade ativa processual implica necessariamente na presença da capacidade civil plena da 

pessoa natural. Concluir de outra forma acabaria por fazer letra morta da Constituição da 
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República que optou por reconhecer a legitimidade processual dos tapuios para estar em juízo 

sem a representação do Estado, outrora exigida. 
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AS DIMENSÕES CONSTITUCIONAIS DA CULTURA 

CONSTITUTIONAL DIMENSIONS OF CULTURE 
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Resumo: A cultura é um todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou 
qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade, em outras 
palavras, todo comportamento aprendido, que independe de transmissão genética, constituindo seu modo de 
vida. Este complexo envolve um conjunto de elementos inter-relacionados e interdependentes, que proporciona 
uma convivência harmônica em sociedade. A construção do significado do direito à cultura realiza-se com base 
em dimensões, as quais se dividem em simbólica ou antropológica, cidadã e econômica. Depreende-se, desses 
fundamentos teóricos, a relação entre constituição e o direito à cultura, com a análise histórica e estrutural da 
previsão deste direito e de suas dimensões. Maneja-se o método indutivo, com a utilização da pesquisa 
bibliográfica, tendo como suporte a documentação indireta como técnica de pesquisa, verificando em marcos 
legais e literatura a historicidade da previsão do direito à cultura e a constitucionalização das suas dimensões. A 
partir da análise da evolução constitucional do Brasil, infere-se que as constituições anteriores limitavam-se à 
prevê-lo como um direito negativo, exigindo do Estado uma abstenção. É a partir da Constituição Federal de 
1988 que o Estado passa a garantir não só o pleno exercício do direito à cultura em suas dimensões de forma 
conexa, mas assegurar, por meio de políticas públicas, sua efetivação. 

Palavras-Chaves: Constituição. Direito à cultura. Dimensões da Cultura.  

Abstract: Culture is a complex which includes knowledge, beliefs, art, moral, law, customs and any other 
capabilities and habits acquired by man as a society member, in other words, all learned behavior, which is 
independent of genetic transmission, constituting his way of life. This complex involves interrelated and 
interdependent elements, which sets a harmonious coexistence in society. The cultural rights meaning 
construction is accomplished based on dimensions, which are divided into symbolic or anthropological, 
economical and citizen. From these theoretical foundations, is inferred the relationship between constitution and 
cultural rights, with historical and structural analysis of this right and its dimensions legal provision. The 
inductive method handled, beside bibliographical research, supported by indirect documentation as a research 
technique, verifying legal frameworks and literature the cultural rights historicity and its dimensions 
constitutionalisation. From Brazil constitutional evolution analysis, it is implied that prior constitutions were 
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confined to providing them as a negative right, requiring the state abstention. It is from the 1988 Federal 
Constitution that the state begins not only ensure cultural rights full exercise in its dimensions in a connected 
way, but also to ensure, through public policies, their enforcement. 

Keywords: Constitution. Cultural Rights. Dimensions of culture.  

 

Introdução 

Com a evolução nos dispositivos constitucionais desde o surgimento do estado 

democrático de direito, e sua importância no convívio social e na estruturação da ordem 

jurídica vigente, a cultura vem sendo mecanismo importante de difusão de conhecimento para 

a coletividade. Acompanhando tal evolução, a cultura teve sim adequação a evolução dos 

direitos constitucionais, tal qual observa-se no ordenamento jurídico brasileiro, no qual as 

mudanças constitucionais estiveram de maneira instrínseca ligados a essa evolução cultural. 

Em uma história de avanços e retrocessos, fomentou-se o direito à cultura, cujos instrumentos 

de proteção estiveram presentes nas cartas constitucionais desde a primeira constituição.  

O presente trabalho, tem como objetivo elucidar, com base em revisão bibliográfica, 

conceitos, princípios acerca da previsão das dimensões constitucionais anexas ao direito à 

cultura, alcançando a proteção, o acesso, a difusão, a produção e o fomento à cultura. Com 

base nesse estudo, torna-se possível aprofundar o debate acerca da temática, bem como 

fornecer uma perspectiva de maneira ampla aos mecanismos de acesso à cultura.  

 

1 Constituições e o Direito à Cultura 

A primeira constituição do Brasil, a Constituição Política do Império do Brazil de 1824, 

elencava em seu texto um rol de direito civis e políticos, por influência das Revoluções 

Americana e Francesa, configurando a ideia de constitucionalismo liberal. Nela, a soberania 

era da nação, conforme art. 12, contudo, as eleições para seus representantes eram indiretas 

(art. 90). Consolidava, portanto, os direitos de primeira geração, referindo-se às liberdades 

negativas clássicas como limites da atuação do Estado. E, no art. 179, inciso XXIV, afirmou 

que nenhum gênero de cultura pode ser proibido, desde que não se opusesse aos costumes 
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públicos, à segurança e a saúde dos cidadãos. Iniciando, portanto, a previsão do Direito à 

cultura, embora ainda em um aspecto formal e como apenas um status negativus  

(BONAVIDES, 2004, p. 564).  

Com o enfraquecimento da monarquia a partir de 1860, por causa do descontentamento 

dos militares durante e após a Guerra do Paraguai, do ataque à vitaliciedade dos Senadores 

por meio dos Manifestos do Centro Liberal (1868) e Republicano (1870) e das disputas 

ideológicas entre a Igreja Católica e a Monarquia, é publicado o Decreto nº 1 de 15 de 

Novembro de 1889, que institui um governo Republicano Provisório, presidido pelo Marechal 

Deodoro da Fonseca, com a finalidade de consolidar o novo regime e promulgar a nova 

constituição do Brasil, garantindo a soberania à nação, que deveria escolher seus 

representantes por meio do sufrágio popular (art. 7º).  

A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891, influenciada pela 

Constituição norte-americana de 1787, consagrou o sistema de governo presidencialista, a 

forma de Estado Federal, adotando a forma republicana em substituição à monárquica, 

inaugurando o processo de democratização do Brasil. A eleição passou a ser direta, conforme 

art. 28. Com a nova conformação do estado, avançou na garantia dos direitos previstos na 

outra Carta Constitucional, não implantando, entretanto, novas gerações, nem prevendo em 

nenhum de seus dispositivos questões concernentes à cultura.  

A República Velha, instituída com a Constituição de 1891, chega ao fim com a 

Revolução de 1930, decorrente dos conflitos existentes entre Minas Gerais e São Paulo na 

sucessão do cargo de Presidente da República, tendo base a Política do Café com Leite; da 

grave crise econômica e financeira de 1929, que ficou conhecida como a Grande Depressão; 

da fraude eleitoral institucionalizada, com diversas eleições a bico de pena; da ascensão da 

pequena burguesia e do surgimento de uma classe operária, decorrente do processo de 

industrialização; e do Tenentismo, movimento contra o domínio das oligarquias no Brasil; 

tendo como marco inicial o assassinato de João Pessoa, dia 26 de julho de 1930 

(CARVALHO, 2002, p. 100). 

Por intermédio do Decreto nº 19.398/30, é instituído o Governo Provisório, que tem 

como Chefe do Executivo Getúlio Vargas. Nos devidos termos do art. 1º, este governo 
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exerceria discricionariamente “as funções e atribuições, não só do Poder Executivo, como 

também do Poder Legislativo, até que, eleita a Assembleia Constituinte, estabeleça esta a 

reorganização constitucional do país”, ou seja, o Governo exerceria duas funções 

originariamente independentes: o Poder Executivo e Legislativo, ferindo a Teoria da 

Separação dos Poderes. No seu art. 12, afirma a permanência da forma republicana federativa 

e a não restrição dos direitos dos municípios e dos cidadãos brasileiros, somada a das 

garantias individuais constantes da Constituição de 1891 (Decreto nº 19.398/30).  

A Revolução Constitucionalista de 1932, realizada em São Paulo, exigiu a convocação 

de uma Assembléia Nacional Constituinte, instituída pelo Decreto nº 22.621/33, responsável 

por estabelecer o número de deputados da sua composição e lhes atribuir garantias e 

imunidades. Ao todo, foram 254 deputados, sendo 214 eleitos na forma do Código Eleitoral e 

outros quarenta por sindicatos legalmente reconhecidos, pelas associações de profissionais 

liberais e as de funcionários públicos, nos termos da lei civil (art. 3º do Decreto nº 22.621/33).  

A partir da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934, os direitos 

de 2ª dimensão passaram a incorporar o texto constitucional, por influência da Constituição de 

Weimar da Alemanha de 1919. Ela consagra a soberania popular, em que o titular do poder é 

o povo (art. 2º), e constitucionaliza o voto feminino e secreto, já previstos no Código Eleitoral 

de 1932. A Constituição estabelece sufrágio universal, igual e direto para a Câmara dos 

Deputados e para o Senado Federal (art. 23 c/c art.89), exceto para os deputados 

representantes das associações profissionais, em que o sufrágio seria indireto (art. 23, § 3º).  

A Constituição da República foi a primeira a prever um título abrangendo o Direito à 

Cultura. Garantiu, dentro da representação dos círculos, instrumento utilizado na eleição dos 

Deputados das profissões, assegurava as das atividades culturais do país (art. 22, § 7º). E, por 

fim, no Título V – Da Família, da Educação e da Cultura, dispôs o Capítulo II – Da Educação 

e Da Cultura, atribuindo à União, aos Estados e aos Municípios favorecer e animar o 

desenvolvimento da cultura em geral e proteger o patrimônio histórico e artístico do País (art. 

148). 

Em razão de uma rebelião político-militar, que tinha o objetivo de derrubar Getúlio 

Vargas e instalar o socialismo no Brasil, conhecida como Intentona Comunista, ocorrida em 
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novembro de 1935, em Natal, em Recife e no Rio de Janeiro, o estado de sítio foi decretado, 

com base no art. 56, § 13 da CF/34 e aprovado pela Câmara dos Deputados em colaboração 

com o Senado Federal, marcando o início de um movimento de repressão ao comunismo. Em 

30 de setembro de 1937, os jornais noticiaram a descoberta do Plano Cohen, um plano 

comunista para a tomada do Poder, sendo este o motivo pelo qual o governo decretou um 

golpe para afastar o país do Comunismo.  

A partir do Golpe, conhecido como Golpe do Estado Novo, foi outorgada a nova 

constituição. Influenciada por ideias autoritárias e fascistas, a Constituição dos Estados 

Unidos do Brasil de 1937, apelidada de “Polaca”, foi responsável pelo enfraquecimento dos 

direitos políticos e dos direitos e garantias fundamentais, além de extinguir a Justiça Eleitoral. 

Com o Decreto-lei nº 37, de 02 de dezembro de 1937, foram dissolvidos todos os partidos 

políticos (art. 1º). Conquanto afirma, no art. 1º,  que “O poder político emana do povo e é 

exercido em nome dele e no interesse do seu bem-estar, da sua honra, da sua independência e 

da sua prosperidade” (CF/37). O Poder Legislativo era exercido pelo Parlamento Nacional, 

composto pela Câmara dos Deputados e Conselho Federal, em colaboração do Conselho da 

Economia Nacional e Presidente da República (art. 38, § 1º da CF/37). As eleições para 

Câmara dos Deputados, Conselho Federal e Conselho de Economia Nacional eram realizadas 

mediante sufrágio indireto (art. 46 c/c art. 51 e art. 57 e ss da CF/37). Apesar das restrições 

quanto aos direitos civis e políticos, também dispôs, a exemplo da Constituição da República 

de 1934, um Título sobre Educação e Cultura, afirmando ao Estado o dever de contribuir, 

direta e indiretamente, para o estímulo e desenvolvimento da arte, utilizada como sinônimo de 

cultura.  

A entrada na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos Aliados, formado pela China, 

França, Grã-Bretanha, União Soviética e Estados Unidos, fez com que Vargas perdesse apoio, 

concretizado com a publicação do Manifesto dos Mineiros em 24 de outubro de 1943, 

apontando a contradição entre a luta contra um regime fascista e a existência de uma realidade 

fascista no constitucionalismo brasileiro.  

Esse embaraço político levou Vargas a assinar a Lei Constitucional nº 9, de 28 de 

fevereiro de 1945, dando nova redação a artigos da Constituição de 1934. Sobre as eleições 
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para a Câmara dos Deputados, para o Conselho Federal e para o cargo de Presidente da 

República, seriam a partir de agora realizadas de maneira direta, sendo revogado, dentre 

outros, o art. 84, que dispunha sobre o Colégio Eleitoral do Presidente da República. 

Ademais, foram convocadas novas eleições presidenciais a realizar-se noventa dias antes do 

término do período presidencial, levando a termo o “Estado Novo”. 

Durante as novas eleições para a presidência, surge o movimento intitulado 

queremismo, que buscava apoiar Getúlio para que este continuasse no poder. Após realizar 

mudanças nas chefias de alguns órgãos, Vargas foi expulso do poder pelos generais Eurico 

Gaspar Dutra e Góis Monteiro, passando o executivo a ser exercido pelo Presidente do STF, 

Ministro José Linhares, que governou até a eleição, por meio do voto direto, do novo 

presidente, General Eurico Gaspar Dutra. A Lei Constitucional nº 13, de 12 de Novembro de 

1945, atribuiu poderes constituintes ao Parlamento, que seria eleito a 2 de dezembro de 1945, 

reunindo-se no Distrito Federal, sessenta dias após as eleições, em Assembleia Constituinte, 

para votar, com poderes ilimitados, a Constituição do Brasil (art. 1º).  

Inaugurando o processo de redemocratização do Brasil, a Constituição dos Estados 

Unidos do Brasil de 1946 foi promulgada no dia 18 de setembro de 1946, buscando as ideias 

liberais da Constituição de 1891 e as ideias sociais da Constituição de 1934. No art. 134, 

estabelece que “O sufrágio é universal e, direto; o voto é secreto; e fica assegurada a 

representação proporcional dos Partidos Políticos nacionais, na forma que a lei estabelecer” 

(CF/46). Por conseguinte, estavam garantidos os direitos políticos dos cidadãos de participar 

do processo democrático. 

A Constituição de 1946 trouxe inúmeros avanços no que tange o direito à cultura. A 

primeira delas foi a instituição de repasse constitucional da União aos Municípios de 15% 

 dos negócios de sua economia, atos e instrumentos regulados por lei federal, vinculando 

metade, pelo menos, aos benefícios de ordem rural, que inclui no seu rol a cultura (art. 15, § § 

5º e 6º). Dispõe, em continuidade aos marcos legais anteriores, o Título VI - Da Família, da 

Educação e da Cultura, com o Capítulo II – Da Educação e da Cultura, afirmando que as artes 

são livres (art. 173), e usando-a como sinônimo de Cultura; e que o amparo seria dever do 

Estado (art. 174).  
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Após a renúncia do Presidente Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961, o Congresso 

Nacional aprova a Emenda Constitucional nº 4, em 2 de setembro de 1961, instituindo o 

regime parlamentarista. Após um referendo, realizado em 6 de janeiro de 1963, o povo 

determinou o retorno ao presidencialismo, formalizado pela Emenda Constitucional nº 6, de 

23 de Janeiro de 1963, que revogou a Emenda Constitucional nº 4 e restabeleceu o sistema 

presidencial de governo. 

Dia 31 de março de 1964 eclode um movimento militar que instaura uma nova ordem 

no País, comandada pelo Supremo Comando da Revolução, formalizada com o Ato 

Institucional nº 1, em 9 de abril de 1964, que traz novamente as eleições indiretas para 

Presidente e Vice-Presidente da República, através do Congresso Nacional, por maioria 

absoluta. O Ato Institucional nº 2, em 27 de outubro de 1965, institui as eleições indiretas 

para Presidente e Vice-Presidente da República pela maioria absoluta dos membros do 

Congresso Nacional, em sessão pública e nominal (art. 9º). O Congresso Nacional foi 

fechado, sendo convocado nos termos do Ato Institucional nº 4, em 04 de dezembro de 1966, 

para aprovar a Constituição de 1967, tento em vista que a Constituição de 1946 havia sido 

emendada diversas vezes e não mais atendia às exigências nacionais.  

Na mesma linha da Carta de 1937, a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1967 concentrou poderes no âmbito federal, fundada na preocupação acerca da segurança 

nacional. No seu art. 1º, § 1º afirmava que “Todo poder emana do povo e em seu nome é 

exercido”, instituindo o sufrágio universal e o voto direto e secreto, e assegurando a 

representação proporcional dos partidos políticos no art. 143. Sobre a cultura, repetiu apenas o 

Título e a obrigação do estado em amparar a cultura (art. 172). 

Com o fim da Ditadura Militar, ocorreu a promulgação da Constituição Cidadã, ou 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. A previsão da soberania popular 

encontra-se no art. 1º, Parágrafo único, estando ligado ao pluralismo político, fundamento da 

república (art. 1º, inciso V), e no art. 14 da CRFB/88, que institui o sufrágio universal, direto, 

secreto e igual. É a primeira Constituição a assegurar a terceira geração de direitos e a abarcar 

as seguintes.  
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A cultura, dentro da atual constituição, alcançou um novo patamar, garantindo não só 

direitos negativos, que impedem a limitação por parte do Estado desse Direito, mas também 

positivos, pois informa uma série de competências aos entes federativos para consagrar este 

direito, tornando-o efetivo. 

No art. 4º, parágrafo único da CRFB/88, propõe como objetivo a integração cultural, 

dentre outras, dos povos da américa latina, visando formar uma comunidade, colocando a 

cultura como um instrumento de união entre nações. No art. 5º, inciso LXXIII, legitima o 

cidadão para propor ação popular para anular ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural. No 

art. 23, atribui competência comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios de proteger, preservar e democratizar a cultura. No Capítulo III - Da educação, da 

cultura e do desporto, Seção II - Da cultura, inova em matéria legislativa, inaugurando uma 

série de instrumentos de proteção e de efetivação deste direito, em sua maioria trazidas pelas 

Emendas Constitucionais nº 42/2003, 48/2005 e 71/2012.  

O Estado passa a garantir o pleno exercício dos Direitos Culturais, doravante 

reconhecendo a cultura como direito, e estimula sua democratização, apoiando e incentivando 

a valorização e difusão das manifestações culturais, ampliando a proteção às culturas 

populares, indígenas e afro-brasileiras. O desenvolvimento da cultura no Brasil tem por 

fundamentos a defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; a produção, promoção e 

difusão de bens culturais; a formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas 

múltiplas dimensões; a democratização do acesso aos bens de cultura; e à valorização da 

diversidade étnica e regional. Por fim, institui o Plano Nacional de Cultura e o Sistema 

Nacional de Cultura (art. 215 e ss da CRFB/88). 

 

2 Dimensões constitucionais da cultura 

O homem, independente de tempo e espaço, transforma a natureza e é transformado por 

ela, criando constantemente símbolos representativos de sua atividade. Esses símbolos se 

exteriorizam de diversas formas: mitos, lendas, costumes, crenças e valores, que constituem o 

homem e constroem sua identidade, compondo seu patrimônio cultural.  
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A cultura é um todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, 

costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de 

uma sociedade, em outras palavras, todo comportamento aprendido, que independe de 

transmissão genética, constituindo seu modo de vida. Este complexo envolve um conjunto de 

elementos inter-relacionados e interdependentes, que proporciona uma convivência harmônica 

em sociedade (TYLOR, 1871). 

Desde o seu nascimento, o homem recebe um conjunto de elementos simbólicos, 

criados e recriados na linha tempo-espaço, os quais aprende e continua esse processo, além de 

construir sua identidade. Todo indivíduo, através do processo de aprendizagem consciente e 

inconsciente e de interação com outros, passa a incorporar uma tradição cultural mediante o 

processo de endoculturação (KOTTAK, 1999). 

Esse processo de aprendizagem e construção da identidade envolve diversas instituições 

sociais, responsáveis por ensinar desde a linguagem, hábitos e costumes a regras de trato 

social. E é através dele que o homem passa a se enxergar como parte da sociedade, pois 

vislumbra seu papel dentro dela, transcendendo o processo de aprendizagem,  passando a 

participar do processo de construção da cultura. Por ser um processo, a cultura se desenvolve 

e se modifica, continuadamente. O processo cultural é o reflexo das alterações da própria 

sociedade, objetivando não só a adaptação do homem ao meio ambiente, mas também 

satisfazer suas necessidades sociais. 

Fundamento desse processo, a construção do significado do direito à cultura de dá com 

base em dimensões. Apontam-se, basicamente três: simbólica ou antropológica, cidadã e 

econômica, cujos aportes se encontram na própria constituição.  

A dimensão simbólica da Cultura constitui-se pelas formas de expressão e modos de 

criar, fazer e viver dos grupos formadores da sociedade brasileira (art. 216, incisos I e II da 

CRFB/88). A cultura, por esse viés, se produz através da interação social, na elaboração de 

modos de pensar e sentir, construindo suas identidades. Funda-se na capacidade de criar 

símbolos que exteriorizem sua atividade, seja por línguas, crenças, rituais, práticas, modos de 

produção, relações familiares, entre outras. Toda e qualquer ação humana constrói-se 
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socialmente por meio de símbolos, que, entrelaçados, formam uma rede de significados 

variáveis conforme contexto (BOTELHO, 2001).  

Para análise de sua dimensão cidadã, convém, a priori, definir o que seria cidadania. 

Conforme Marshall (1967), a cidadania plena exige, por parte do indivíduo, a titularidade dos 

seus direitos, que se desdobram em direitos civis, políticos, sociais e culturais. Em ordem 

cronológica de conquista histórica, podem ser explicados da seguinte forma: os direitos civis 

são os direitos fundamentais à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade perante a lei; já 

os direitos políticos se referem à participação do indivíduo no governo da sociedade; e, por 

fim, os direitos sociais, que garantem a participação da sociedade na riqueza coletiva. Os 

direitos culturais, apesar de ainda não previstos por Marshall, incluem este rol, pois fazem 

parte do exercício da cidadania. Estes referem-se aos relativos à produção simbólica do 

homem dentro do seu percurso histórico, assegurando ao homem a construção da sua 

identidade. Dentro da constituição, exterioriza-se pela positivação do pleno exercício dos 

direitos culturais e da democratização do acesso à cultura (art. 215, caput e inciso IV da 

CRFB/88). Assim, assegura o acesso os bens culturais produzidos pelo homem e à própria 

produção, garantindo a construção da identidade.  

Consoante Cunha Filho (2004), os direitos culturais são aqueles relativos às artes, à 

memória coletiva e à transmissão de saberes, que garantem aos seus titulares o uso e 

conhecimento do passado, e sua interferência ativa no presente, possibilitando a previsão de 

questões referentes ao futuro, fundado na dignidade da pessoa humana.  

 Por fim, há a dimensão econômica da cultura. A partir desta dimensão, entende-se a 

cultura de três formas: como sistema de produção, dividido em cadeias produtivas; como 

elemento estratégico de uma economia do conhecimento; e como um conjunto de valores e 

práticas cuja referência é a identidade e diversidade dos povos (BRASIL, 2011).  

As ações do poder público devem conduzir à produção, promoção e difusão de bens 

culturais (art. 215, inciso II, c/c art. 216-A, inciso III, da CRFB/88), afirmando, assim, a 

dimensão econômica da Cultura. A produção e a reprodução técnica da obra de arte, em 

verdade, emancipa-a da sua existência parasitária no ritual, modificando sua função social, e 
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essa emancipação, do âmbito do culto, aumenta a possibilidade de exposição do produto, 

democratizando a arte (BENJAMIN,1985).   

Concluindo, estas dimensões são alicerces em que a cultura se apoia, e, por isso, devem 

ser concebidas de maneira integrada e conexa, não isoladas e independentes. Sem a 

democratização do acesso, e/ou o direito à produção da cultura, ou ainda, a titularidade desse 

direito, não há como falar em Direito à cultura.  

 

Considerações Finais 

A cultura em suas dimensões, possibilita que o homem se insira na sociedade e 

constitua parte dela, ou seja, é um complexo formador da identidade humana, tal qual crenças, 

arte, costumes, ideologias, entre outros, sendo, desta forma, um processo ininterrupto de 

construção da identidade cultural do cidadão. 

As dimensões intrínsecas ao direito à cultura, sejam elas a antropológica, cidadã ou 

econômica, e fundamentam-se na criação da identidade, na possibilidade de democratização 

da cultura e a na práticas e atividades humanas.  

A análise constitucional do direito à cultura e suas dimensões permitiu desconstruir todo 

o processo de evolução constitucional e seus desdobramentos, que, de previsão de abstenção 

estatal, adquiriu o status de prestação positiva do Estado para assegurar este direito. 
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A FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO COMO UM NOVO 
PARADIGMA PARA A DEFESA DO PLURALISMO LINGUÍSTICO NO 

BRASIL. 

THE NORMATIVE POWER OF THE CONSTITUTION AS A NEW 
PARADIGM FOR THE DEFENSE OF THE MULTILINGUALISM IN BRAZIL. 

Ricardo Nascimento Abreu1 
 

Resumo: O desenvolvimento dos estudos em Políticas Linguísticas, ainda que de forma bastante tardia no 
Brasil, vem possibilitando novos olhares acerca das minorias linguísticas existentes no território brasileiro, 
buscando encontrar caminhos para a salvaguarda da diversidade linguística como patrimônio cultural da nação, 
bem como garantir os mínimos direitos para as comunidades falantes de línguas indígenas e de imigração. O 
mito do Estado monolíngue, fundado nas ações de defesa e fomento da língua portuguesa durante o século XIX, 
mas consolidado firmemente pelo trabalho dos republicanos, a partir, principalmente, do despontar dos primeiros 
raios do século XX, fez com que a maioria hegemônica, falante da língua portuguesa, sequer desconfiasse da 
existência de falantes de outras línguas e, portanto, crendo, por um longíssimo tempo, que não havia a 
necessidade de se pensar em políticas públicas que garantissem a cidadania plena àqueles não falantes do 
português. A tessitura argumentativa deste texto aponta para o fato de que o momento epistemológico da ciência 
jurídica, vinculada às análises neoconstitucionalistas, que dão força normativa à constituição, e, portanto, aos 
seus princípios, seja propício para o desenvolvimento de uma doutrina de proteção dos direitos dos falantes das 
minorias linguísticas e, portanto, do plurilinguismo, a exemplo do que foi feito no Direito Internacional dos 
Direitos Humanos e, em alguns estados nacionais que vivenciam os conflitos linguísticos de forma mais 
ostensiva que o Brasil. 

Palavras-Chaves: Constituição. Plurilinguismo. Políticas linguísticas. 

Abstract: The development of studies in Linguistic Policies, albeit rather belatedly in Brazil, has enabled new 
insights about existing linguistic minorities in Brazil, seeking to find ways to safeguard linguistic diversity and 
cultural heritage of the nation and ensure the minimum rights for speakers of indigenous languages communities 
and immigrants. The myth of monolingual state, founded on the actions of the defense and promotion of the 
portuguese language during the nineteenth century, but firmly consolidated throughout the work of republicans, 
made the hegemonic majority of Portuguese speakers, even suspect the existence of speakers of other languages 
and therefore believing for a time, there was the need to consider policies that could guarantee full citizenship for 
those who do not speak portuguese. The arguments of this text points to the fact that the epistemological moment 
of  the Law science, linked to the neoconstitucionalism analyzes that give normative force to the constitution, 
and therefore to its principles, are able to the development a doctrine of rights for  the protection of linguistic 
minorities speakers and therefore multilingualism, the way it has been done in the International Law of Human 
Rights and in some nation states who experience linguistic conflicts more prominently than Brazil. 

Keywords: Constitution. Multilingualism. Language Policy. 
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Introdução 

O desenvolvimento dos estudos em Políticas Linguísticas, ainda que de forma bastante 

tardia no Brasil, vem possibilitando novos olhares acerca das minorias linguísticas existentes 

no território brasileiro, buscando encontrar caminhos para a salvaguarda da diversidade 

linguística como patrimônio cultural da nação, bem como garantir os mínimos direitos para as 

comunidades falantes de línguas indígenas e de imigração. 

O mito do Estado monolíngue, fundado nas ações de defesa e fomento da língua 

portuguesa durante o século XIX, mas consolidado firmemente pelo trabalho dos 

republicanos, a partir, principalmente, do despontar dos primeiros raios do século XX, fez 

com que a maioria hegemônica, falante da língua portuguesa, sequer desconfiasse da 

existência de falantes de outras línguas e, portanto, crendo, por um longíssimo tempo, que não 

havia a necessidade de se pensar em políticas públicas que garantissem a cidadania plena 

àqueles não falantes do português. 

O imaginário monolíngue brasileiro foi deveras fomentado pela recém-criada 

República, como um dos caminhos de criação e fortalecimento da identidade do povo 

brasileiro e da unidade nacional. Num país com as dimensões continentais, tal qual o Brasil, 

era preciso encontrar os elementos, que fossem capazes de criar laços identitários entre os 

integrantes da população, morassem esses no norte ou no sul do território. Cumpriram essa 

função, de forma material, por exemplo, a Bandeira Nacional e, de forma imaterial, a 

propagação de uma alegada homogeneidade linguística do povo brasileiro. Coadunamos com 

a lição do historiador José Murilo de Carvalho, para quem: 

A elaboração de um imaginário é parte integrante da legitimação de qualquer regime 
político. É por meio do imaginário que se podem atingir não só a cabeça mas, de 
modo especial, o coração, isto é as aspirações, os medos e as esperanças de um 
povo. É nele que as sociedades definem suas identidades e objetivos, definem seus 
inimigos, organizam seu passado, presente e futuro. O imaginário social é 
constituído e se expressa por ideologias e utopias, sem dúvida, mas também, mas 
também por símbolos, alegorias, rituais, mitos. Símbolos e mitos podem, por seu 
caráter difuso, por sua leitura menos codificada, tornar-se elementos poderosos de 
projeção de interesses, aspirações e medos coletivos. Na medida em que tenham 
êxito em atingir o imaginário, podem também plasmar visões de mundo e modelar 
condutas. (CARVALHO, 1990, p. 11).  
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 Somente a partir da segunda metade do século XX, principalmente com o 

desenvolvimento dos estudos em sociolinguística e em políticas linguísticas é que a percepção 

do multilinguísmo brasileiro começa a invadir as academias e, aos poucos, a ser propagada 

para a sociedade. Ainda assim, contemporaneamente, o homem médio brasileiro, 

seguramente, recebe com grande surpresa a notícia de que existem outras línguas faladas por 

comunidades inteiras no nosso país.  

Modernamente há ao menos dois caminhos que precisam ser percorridos para que os 

efeitos da mitologia do Brasil monolíngue possam ser superados. O primeiro caminho já vem 

sendo trilhado e diz respeito ao fato de serem, as línguas brasileiras, parte do patrimônio 

cultural imaterial brasileiro. Um excelente trabalho de registro e catalogação desenvolvido 

pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN que, certamente, trará 

um primeiro reconhecimento do Estado brasileiro de que estas línguas existem, e são parte 

integrante do conjunto de elementos constitutivos da cultura brasileira. 

Por outro flanco, existe uma latente necessidade de fazer com que as minorias 

linguísticas brasileiras sejam reconhecidas e protegidas não apenas como patrimônio cultural 

imaterial do povo brasileiro, mas sim, que possam ser exigidos direitos aos falantes destas 

minorias para que os mesmos possam gozar da condição de cidadãos, da mesma forma que os 

falantes da língua majoritária e oficial. Este último aspecto será o foco principal deste texto. 

A tessitura argumentativa deste texto aponta para o fato de que o momento 

epistemológico da ciência jurídica, vinculada às análises neoconstitucionalistas, que dão força 

normativa à constituição, e, portanto, aos seus princípios, seja propício para o 

desenvolvimento de uma doutrina de proteção dos direitos dos falantes das minorias 

linguísticas e, portanto, do plurilinguismo, a exemplo do que foi feito no Direito Internacional 

dos Direitos Humanos e, em alguns estados nacionais que vivenciam os conflitos linguísticos 

de forma mais ostensiva que o Brasil. 
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1. O estatuto jurídico das línguas no Direito Internacional 

Historicamente, as primeiras noções oficiais acerca do reconhecimento dos direitos 

linguísticos, num cenário interfronteiras, remontam ao Império Austro-Húngaro, que fez valer 

uma série de medidas protetivas para as comunidades linguísticas coexistentes em seu 

território. Este processo germinal foi fundamental para que a Constituição alemã de Weimar, 

em 1919, e a Constituição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, de 1936, fossem as 

pioneiras na garantia de alguns direitos linguísticos. Apesar disso, ainda são poucas as 

constituições dos Estados que reconhecem deliberadamente os direitos linguísticos dos 

indivíduos e das suas comunidades linguísticas. 

Entretanto, o tratamento dado às questões linguísticas, no bojo do Direito Internacional, 

inaugura-se, de forma inequívoca, através da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 

1948. No conjunto dos seus artigos, encontramos o gérmen das possibilidades de tratamento 

das questões linguísticas. No Art. II, temos que: 

Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos 
nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua,  
religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, 
nascimento, ou qualquer outra condição. (ONU, 2008, 36).  

Desse modo, todos são possuidores de direitos linguísticos e estes direitos configuram-

se como Direitos Humanos ou Linguistic Human Rights. Tais direitos linguísticos podem ser, 

resumidamente, apresentados como um conjunto básico de direitos coletivos e individuais aos 

quais os falantes e as comunidades fazem jus. São eles: 

1. Todo e qualquer grupo tem o direito de ser identificado positivamente com 

uma ou mais línguas e de ter tal identidade linguística aceita e respeitada pelos demais grupos. 

2. Toda criança tem o direito de aprender integralmente a língua do seu grupo 

3. Toda e qualquer pessoa tem o direito de utilizar a linguagem do seu grupo em 

qualquer situação oficial. 

4. Toda pessoa tem o direito de aprender integralmente ao menos uma língua 

oficial no país em que é residente, de acordo com a sua escolha. 
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O termo Linguistic Human Rights (LHRs) foi criado pela pesquisadora dinamarquesa 

Tove Skutnabb-Kangas, em 1983, e apresentado oficialmente para a comunidade científica no 

ano de 1987, no Seminário Internacional sobre Direitos Humanos e Direitos Culturais que 

ocorreu no Brasil, mais precisamente na cidade do Recife, sob a coordenação da UNESCO e 

da International Association for Cross-cultural Comunication. 

Um traço importantíssimo dos direitos linguísticos é que, para que sejam reconhecidos 

como tal, necessitam obrigatoriamente de dois perfis claramente definidos: um individual e 

outro coletivo. 

Observing LHRs implies at an individual level that everyone can identify positively 
with their mother tongue, and have that identification respected by others, 
irrespective of whether their mother tongue is a minority language or a majority 
language. It means the right to learn the mother tongue, including at least basic 
education through the medium of the mother tongue, and the right to use it in many 
of the (official) context exemplified below. It means the right to learn at least one of 
the official languages in one´s country of residence. It should therefore be normal 
that teachers are bilingual. Restrictions on these rights may be considered an 
infringement of fundamental LHRs. 
Observing LHRs implies at a collective level the right of minority groups to exist. It 
implies the right to enjoy and develop their languages and the right for minorities to 
establish and maintain schools and other training and educational institutions, with 
control of curricula and teaching in their own languages. It also involves guarantees 
of representation in the political affairs of the state, and the granting of autonomy to 
administer matters internal to the groups, at least in the fields of culture, education, 
religion, information, and social affairs, with the financial means, through taxation 
or grants, to fulfill these functions. Restrictions on these rights may also be 
considered an infringement of fundamental LHRs. (SKUTNABB-KANGAS; 
PHILLIPSON; 1995, 2)2. 

                                                           
2 Observar os LHRs implica, em um nível individual, que todos podem se identificar positivamente com a sua 
língua materna, e ter a identificação respeitada pelos outros, independentemente de sua língua materna ser uma 
língua minoritária ou uma língua majoritária. Isso significa que o direito de aprender a língua materna, incluindo 
pelo menos o ensino básico por meio deste lingua, bem como o direito de usá-lo em muitos dos contextos 
(oficiais) exemplificados abaixo. Isso significa ter o direito de aprender pelo menos uma das línguas oficiais de 
seu país de residência. Deve, portanto, ser normal que os professores sejam bilíngües. Restrições a esses direitos 
podem ser consideradas violações dos LHRs fundamentais. 

Observar LHRs implica, em um nível coletivo, o direito de grupos minoritários de existirem. Implica também o 
direito de desfrutar e desenvolver as suas línguas e o direito das minorias de estabelecer e manter escolas e outras 
instituições de formação e de educação, com o controle dos currículos e do ensino em seus próprios idiomas. 
Envolve também a garantia de representação nos assuntos políticos do Estado, e a concessão de autonomia para 
administrar questões internas aos grupos, pelo menos nas áreas de cultura, educação, religião, informação e 
assuntos sociais, com os meios financeiros, através de impostos e subvenções estatais, para cumprir estas 
funções. Restrições a esses direitos também pode ser consideradas violações do LHRs fundamentais. 
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As bases nas quais se sustentam os Direitos Humanos Linguísticos são, 

majoritariamente, os princípios da dignidade da pessoa humana e da cidadania. Isto porque 

estes princípios estão presentes em quase a totalidade dos ordenamentos jurídicos dos Estados 

vinculados à ONU. Sobre a dignidade da pessoa humana coadunamos com a visão da Profª 

Jussara Jacintho. 

A dignidade da pessoa humana, hoje, não é mais um conceito transcendental, 
expressão de uma necessidade metafísica. Expressa isso sim, uma 
imprescindibilidade da condição humana. A sua concretização é uma imposição dos 
tempos atuais, do grau de desenvolvimento das sociedades, do nível de 
aprofundamento da investigação científica a que se propõe a nascente dogmática dos 
direitos fundamentais. (JACINTHO, 2009, p. 25). 

Desse modo, por exemplo, quando os Estados declaram que possuem como um dos 

princípios fundamentais a dignidade da pessoa humana, estão obrigando-se a zelar também 

pelos direitos linguísticos das suas populações falantes das línguas oficiais e/ou não oficiais. 

Deverão, do mesmo modo, tratar com a devida importância aspectos que afetem ao indivíduo, 

na sua relação com o Estado, bem como os aspectos que envolvam as relações das 

comunidades deste território. 

Há, ainda no Direito Internacional, outros instrumentos que também apresentam a 

defesa dos direitos linguísticos como condição basilar de fruição da cidadania e de uma vida 

digna. Os mais significativos deles foram o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e 

Políticos (1966) e a Declaração sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias 

Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas (1992), que passaram a considerar a proteção 

de uma categoria até então pouco visualizada pelos ordenamentos jurídicos, qual seja, a noção 

de minoria linguística. Este último instrumento, conforme vemos abaixo, fora elaborado 

exclusivamente para dar cabo do tratamento das questões das minorias. 

O único instrumento autônomo das Nações Unidas especificamente dedicado aos 
direitos das minorias é a declaração sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes a 
Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas. O texto da Declaração, ao 
estabelecer um equilíbrio entre, por um lado, os direitos das pessoas pertencentes a 
minorias de manter e desenvolver a sua própria identidade e as suas próprias 
características e, por outro lado, as correspondentes obrigações dos Estados, 
salvaguarda em última instância a integridade territorial e a independência política 
do conjunto da nação. Os princípios consagrados na Declaração aplicam-se Às 
pessoas pertencentes a minorias a par dos direitos humanos universalmente 
reconhecidos e garantidos por outros instrumentos internacionais. (ONU, 2008, 9). 
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A Declaração sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou 

Étnicas, Religiosas e Linguísticas, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas na sua 

resolução 47/135, de 18 de dezembro de 1992, traz consigo o mérito de ser um documento 

que verticaliza as discussões acerca dos direitos das minorias. Mas, por outro lado, possui a 

desvantagem de buscar resolver os problemas das minorias “por atacado”, não sendo, a nosso 

ver, pontual na defesa dos objetos que se propõe a defender. Isto é nítido, principalmente no 

que tange às questões vinculadas aos aspectos linguísticos das minorias, uma vez que as 

violações dos direitos linguísticos muitas vezes não são do conhecimento do Estado violador 

e nem dos indivíduos ou grupos linguisticamente violados. 

Artigo 4º 
 
1.Os Estados adotarão as medidas necessárias a fim de garantir que as pessoas 
pertencentes a minorias possam exercer plena e eficazmente todos os seus direitos 
humanos e liberdades fundamentais sem discriminação alguma e em plena igualdade 
perante a Lei. 
2. Os Estados adotarão medidas para criar condições favoráveis a fim de que as 
pessoas pertencentes a minorias possam expressar suas características e desenvolver 
a sua cultura, idioma, religião, tradições e costumes, salvo em casos em que 
determinadas práticas violem a legislação nacional e sejam contrárias às normas 
internacionais. 
3. Os Estados deverão adotar as medidas apropriadas de modo que, sempre que 
possível, as pessoas pertencentes a minorias possam ter oportunidades adequadas 
para aprender seu idioma materno ou para receber instruções em seu idioma 
materno. 
4. Os Estados deverão adotar quando apropriado, medidas na esfera da educação, a 
fim de promover o conhecimento da história, das tradições, do idioma e da cultura 
das minorias em seu território. As pessoas pertencentes a minorias deverão ter 
oportunidades adequadas de adquirir conhecimentos sobre a sociedade em seu 
conjunto. 

No que diz respeito às questões étnicas, religiosas, por exemplo, essa limitação de 

eficácia é complementada por instrumentos preexistentes e de eficácia bastante plena. 

Entretanto, para as questões linguísticas, que majoritariamente ainda são tratadas de forma 

pouco científica no momento de elaborar políticas de proteção das línguas minoritárias, uma 

lacuna foi deixada e somente de forma muito lenta e regionalizada vem sendo suprida. 

Um caso emblemático e ilustrativo dessa relação entre os Estados e suas línguas pode 

ser visto em Singapura diz respeito a uma língua crioula de Singapura chamada Singlish. Esta 
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língua é o resultado do contato linguístico dos falantes de línguas locais, tais quais, o Hokken 

e o Malaio, com falantes de língua inglesa em meados do século XX. 

A própria população de Singapura, majoritariamente falante do crioulo Singlish, 

mantém uma relação de auto discriminação, como podemos cotejar deste depoimento público 

dado pelo Primeiro Ministro de Singapura em 1999. 

Singlish is not English. It is English corrupted by Singaporeans and has become a 
singapore dialect. Singlish is broken ungramatical English sprinkled with words and 
phrases from local dialects and Malay which English speakers have difficulties in 
understanding. Let me emphasize that my message that we must speak Standard 
English is targeted primarily at the younger generation. We should ensure that the 
next generation does not speak Singlish (Wee; 2005, 58).3 

Por iniciativa do próprio governo de Singapura, foi criado o Movimento para se Falar o 

Bom Inglês (Speak Good English Movement – SGEM), em 29 de abril de 2000, e que 

conforme seu coordenador, o então Coronel David Wong. 

We are trying to build a sense of pride, that as Singaporeans, we can speak good 
English as opposed to pride that we can speak Singlish. We are trying to check a 
trend in which younger Singaporeans are beginning to feel that it is perhaps a way of 
identifying themselves if they speak Singlish (Wee; 2005, 58)4    

Dois anos mais tarde, surge, dentro da própria esfera administrativa de Singapura, um 

segundo movimento para salvar a língua singlish e torná-la mais participativa nos negócios do 

Estado. A campanha Salve o nosso Singlish, lançada em 2002, buscava modificar o 

sentimento de autodepreciação que rondava o imaginário de grande parte da população. Em 

entrevista, o responsável pelo contra ataque esclarece: 

Why we´re fighting for Singlish? Because it´s simply a part of our culture. In fact, it 
may be the ONLY things that makes us uniquely Singaporeans. It mixes all various 

                                                           
3 Singlish não é o Inglês. É Inglês corrompido por Singapura e tornou-se um dialeto de Singapura. Singlish é 
Inglês quebrado e agramatical,polvilhado com palavras e fases de dialetos locais e malaios que os falantes de 
inglês têm dificuldades de compreensão. Deixe-me enfatizar  que a minha mensagem é de que devemos falar 
Inglês Padrão e isto deve ser direcionado principalmente para a geração dos jovens. Devemos assegurar que a 
próxima geração não fale o Singlish (Wee, 2005, 58). 
4 Estamos tentando construir um sentimento de orgulho, que, como Singapura, podemos falar um bom Inglês em 
oposição ao orgulho de que podemos falar Singlish. Estamos tentando construir uma tendência em que os jovens 
de Singapura comecem a perceber que serão identificados como Singapuriano se eles falarem o Singlish (Wee, 
2005, 58) 
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languages which to me, seems to spread multi cultural understanding. I thought way 
something to be proud of. We are not asking you to switch to teaching Singlish in 
school as a subject. We´re just saying, don´t wipe out our culture by preventing it 
from being depicted on TV or radio. Don´t be afraid of it. Don´t be afraid of letting 
our radio and TV depict speech as normal people speak it. (Wee; 2005, 59)5.    

 
O caso do Singlish, apesar de não ser único, é um dos mais representativos no que diz 

respeito à total falta de conhecimento acerca dos debates sobre os diretos das minorias 

linguísticas por parte daqueles que representam a população nos Estados Nacionais. 

 

2. As línguas brasileiras como direito das comunidades falantes. 

O Estado brasileiro, signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos desde a 

1968, bem como do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, desde 1992, no 

que tange à defesa dos direitos das minorias, vem avançando na elaboração de uma série de 

instrumentos jurídicos que visam garantir, no bojo de outras questões, que sejam assegurados 

os princípios fundamentais da cidadania e da dignidade da pessoa humana, a promoção do 

bem de todos, sem preconceitos de origem de raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 

de discriminação, além, obviamente, do tão festejado princípio da igualdade, expresso em sua 

Constituição, especialmente no caput do art. 5º. 

A Lei 7.716, de 05 de janeiro de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito 

de raça ou de cor, teve a redação do seu art. 1º alterada pela Lei 9.459/97, sob a clara 

influência dos instrumentos jurídicos do direito internacional dos direitos humanos, com o fito 

de ampliar o seu escopo, incluindo também os crimes resultantes de discriminação étnica, de 

religião ou de procedência nacional. 

                                                           
5 Por que estamos lutando pelo Singlish? Porque é simplesmente uma porta de nossa cultura. Na verdade, pode 
ser a única coisa que nos torna singularmente cingapurianos. Mistura-se todos os idiomas diferentes, o que para 
mim, parece espalhar compreensão multi cultural. Eu pensei que de alguma maneira isto tudo é algo para se 
orgulhar. 

Não estamos pedindo que você adote o Singlish na escola como uma disciplina. Estamos apenas dizendo para 
não acabar com a nossa cultura, impedindo-o de ser retratado na TV ou rádio. Não tenha medo dele. Não tenha 
medo de deixar que o nosso rádio e TV retratem o discurso tal qual as pessoas normais o falam. (Wee, 2005, 59). 
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Desse modo, um grave problema claramente identificado reside no fato de o Estado 

brasileiro não reconhecer, de forma direta, em seus principais instrumentos jurídicos, na 

esfera constitucional e infraconstitucional, que haja em seu território discriminação oriunda de 

conflitos linguísticos. 

No Brasil, atualmente, são falados em torno de 210 idiomas. Obviamente que a maioria 

esmagadora destas línguas, por volta de 180, é constituída pelas chamadas línguas autóctones 

e são faladas pelas comunidades indígenas pulverizadas em todo o território nacional. As 

outras 30 línguas, aproximadamente, denominadas de línguas alóctones, são faladas pelas 

comunidades de descendentes de imigrantes europeus que vieram para o Brasil na transição 

dos séculos XIX e XX, por ocasião da substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre. 

Não há, portanto, como se chegar a uma conclusão distinta de que o Brasil é, como a 

maioria dos países do mundo, uma nação multicultural e multilíngue. 

Não é essa, entretanto, a imagem que o país faz de e para si mesmo. O estado 
português e depois o brasileiro, que o sucedeu, tentaram construir um país cultural e 
linguisticamente unitário, admitindo apenas variações que pudessem ser subsumidas 
no conceito mais ou menos estreito de “cultura brasileira” [...]. Aceita como pilar da 
“construção da nacionalidade”, a política gloticida, em suas diversas formulações, 
contou e conta com amplo apoio nos diversos setores do espectro político brasileiro. 
(OLIVEIRA, 2003, p. 8). 

A visão de Gilvan Muller de Oliveira é corroborada por José Honório Rodrigues quando 

afirma que 

Numa sociedade dividida em castas, em raças, classes, mesmo quando é evidente o 
processo de unificação da língua, especialmente num continente como o Brasil, onde 
durante três séculos combateram várias línguas indígenas e negras contra uma 
branca, não havia nem paz cultural, nem paz linguística. Havia sim um permanente 
estado de guerra. [...] O processo cultural que impôs uma língua vitoriosa sobre as 
outras não foi tão pacífico, nem tão fácil. Custaram esforços inauditos, custou 
sangue de rebelados, custou suicídio, custaram vidas. (RODRIGUES, 1985, p. 42). 

Após a promulgação da Constituição de 1988, o Brasil concedeu alguma proteção às 

comunidades autoctófonas. Aos índios foram reconhecidos, por exemplo, o direito sobre as 

suas terras, mas também o direito à sua cultura e às suas línguas – Arts. 210 e 231 CF/88. Este 

registro constitucional não vem, no entanto, garantindo a vitalidade das línguas de diversas 
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comunidades indígenas que, por omissão do Estado, estão sendo gradativamente substituídas 

pelo português6. 

Por outro lado, a situação das línguas das comunidades aloctófonas pouco ou nada se 

alterou. Não lhes foram concedidos direitos culturais e linguísticos e o porvir acena para uma 

continuidade da política de mascaramento da diversidade linguística do Estado brasileiro. 

No arranjo arquitetônico constitucional, a questão linguística é abordada 

especificamente no Capítulo III, que trata dos direitos da nacionalidade. O Art. 13 e seus 

incisos, de forma bastante estranha, equiparam a complexa questão linguística aos símbolos 

nacionais como a bandeira, o hino, as armas e o selo nacional. No campo doutrinário, esta 

reunião é vista de forma bastante pacífica, não havendo debate algum na maioria dos livros de 

Direito Constitucional que remeta aos conflitos linguísticos existentes no Brasil e, em alguns 

textos doutrinários, o artigo 13 sequer é comentado. 

 

3. A constitucionalização do direito e força normativa da constituição e dos seus 
princípios como possibilidades de defesa dos direitos das minorias linguísticas no Brasil. 

          

Conforme aponta Barroso (2007), o processo de constitucionalização do Direito emerge 

a partir da segunda metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, motivado pela 

proliferação de constituições rígidas nos Estados, bem como da multiplicação das Cortes 

Constitucionais em detrimento a um passado de alta concentração de poderes nas mãos do 

legislativo. 

                                                           
6 Novos estudos acerca da vitalidade da diversidade linguística no mundo vêm mostrando que as dez línguas 
mais faladas no planeta são aquelas que mais contribuem para o genocídio linguístico (gloticídio) e, por isso, já 
estão sendo chamadas de killer languages (línguas assassinas). São elas: o chinês, o inglês, hindu, o espanhol, o 
árabe, o português, o russo, o bengali, o japonês e o alemão. Estas línguas representam apenas 0,15% das 
línguas faladas na Terra, porém, são detentoras de quase 50% da população mundial. Onde existe uma killer 
language instalada, a diversidade linguística é praticamente exterminada. As consequências culturais são 
inestimáveis, pois com a morte de uma língua, além da perda do patrimônio cultural que a língua representa de 
per si, um conjunto de saberes e significações acerca do mundo também desaparece. 
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O Estado constitucional de direito desenvolve-se a partir do término da 2ª Guerra 
Mundial e se aprofunda no último quarto do século XX, tendo por característica 
central a subordinação da legalidade a uma constituição rígida. A validade das leis já 
não depende apenas da forma de sua produção, mas também da compatibilidade de 
seu conteúdo com as normas constitucionais. Mais que isso: a Constituição não 
apenas impõe limites ao legislador e ao administrador, mas lhes determina, também, 
deveres de atuação.  A ciência do direito assume um papel crítico e indutivo da 
atuação dos Poderes Públicos e a jurisprudência passa a desempenhar novos papéis, 
dentre os quais se incluem a competência ampla para invalidar atos legislativos ou 
administrativos e para interpretar as normas jurídicas à luz da Constituição. 
(BARROSO; 2007, 205). 

Em suas argumentações Barroso entende que o processo de constitucionalização do 

direito precisa ser compreendido a partir dos seus três marcos fundamentais: o marco 

histórico, o marco filosófico e o marco teórico. 

O marco histórico que desencadeou o processo de constitucionalização do Direito está 

intimamente relacionado ao constitucionalismo do pós-guerra e tem como paradigmas o 

processo de reestruturação do Direito Constitucional na Alemanha e na Itália com as 

respectivas criações do Tribunal Constitucional Federal, em 1951 e da Corte Constitucional 

italiana, que passaram a subordinar, especialmente os seus diplomas cíveis às normas e aos 

princípios constitucionais. No Brasil, este processo foi desencadeado concomitantemente com 

a promulgação da Constituição da República, em 1988. 

O segundo marco apontado por Barroso diz respeito às questões epistemológicas ou 

filosóficas que influenciavam o Direito entre os séculos XIX e XX. A transição do 

positivismo jurídico para o que se convencionou chamar de pós-positivismo é a chave para a 

compreensão desse processo. Sobre este aspecto, Paulo Ricardo Schiler faz uma leitura 

bastante hiperbólica, porém elucidativa. 

Viveu-se, no Direito, por longos e longos anos, sob o quarto escuro e empoeirado do 
positivismo jurídico. Sob a ditadura dos esquemas lógico-subsuntivos de 
interpretação, da separação quase absoluta entre direito e moral, da ideia do juiz 
neutro e passivo, da redução do direito a enunciados linguísticos, da repulsa aos 
fatos e à vida em relação a tudo que se dissesse jurídico, da separação metodológica 
e cognitiva entre sujeito de interpretação, da prevalência sempre inafastável das 
opções do legisladorem detrimento das opções da constituição e da criatividade 
hermemêutica do juiz, da negação de normatividade aos princípios e, assim, em 
grande parte, à própria Constituição. 
Precisou o Neoconstitucionalismo trazer a luz e as aguas reparadoras ao mundo do 
Direito. Agora, fala-se do pós-positivismo, da inevitável intervenção da moral na 
solução dos casos difíceis, da técnica da ponderação na aplicação do direito, no 
ingresso dos fatos e da realidade na própria estrutura da norma jurídica, reconhece-
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se certa liberdade interpretativa criativa dos magistrados, a intervenção de sala 
esfera de pre-compreensão no processo decisório, a união linguística entre sujeito e 
objeto e, dentre outras conquistas, a afirmação da especial normatividade dos 
princípios. (SCHILER; 2007, 255). 

Apesar de não coadunar com a polarização escuridão x luz, proposta por Schile, pois 

esta sempre remonta a um olhar anacrônico do presente sobre o passado, entendemos que a 

enumeração e o contraste entre as características pertencentes ao período de orientação 

epistemológica do positivismo jurídico e do pós-positivismo serve-nos como um bom 

exemplo de como o marco filosófico neoconstitucionalista contribuiu para a consolidação do 

fenômeno da constitucionalização do Direito. Assim, de volta a Barroso, podemos afirmar que 

um dos grandes avanços referentes ao fortalecimento do paradigma pós-positivista é a 

reaproximação entre o Direito e a Filosofia, permitindo repensar a hermenêutica jurídica, 

como um dos grandes instrumentos de materialização do novo direito constitucional. 

Por fim, completando a tríade proposta por Barroso (2007), cumpre-nos a apresentação 

do marco teórico que, segundo o importante jurista brasileiro, pode ser compreendido a partir 

de três aspectos: a expansão da jurisdição constitucional, o desenvolvimento de uma nova 

dogmática constitucional e, por fim, o reconhecimento da força normativa da constituição. 

No que diz respeito ao processo de expansão da jurisdição constitucional, conforme já 

abordamos, figurou como um fenômeno endêmico encaixado num recorte temporal que vai de 

1951, na Alemanha até a década de 1988 no Brasil, perpassando pela Itália (1956), Rússia 

(1991) e África do Sul (1996), para citar apenas alguns. 

A herança trazida por essa expansão constitucional e que contribuiu sobremaneira para 

o fortalecimento da constitucionalização do direito no mundo foi, sem dúvida o advento do 

controle de constitucionalidade. Imediatamente, houve uma redução do poder discricionário 

da administração pública, bem como uma redistribuição dos poderes que se concentravam de 

forma bastante intensa no âmbito do poder legislativo de alguns Estados. 

O segundo elemento que pode ser reconhecido como catalisador do fenômeno da 

constitucionalização do Direito reside, sem dúvidas no que se convencionou chamar de nova 

interpretação constitucional, ou nova hermenêutica. Neste sentido, as bases da interpretação 

constitucional positivista estavam ancoradas em aspectos demasiadamente estáticos e que, 
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passaram a não dar conta de resolver as demandas complexas da contemporaneidade. Para 

além deste aspecto, uma ordem jurídica que se assentou fortemente numa dogmática 

principiológica fez com que os modelos interpretativos tradicionais encontrassem os seus 

limites, escancarando a necessidade de uma reaproximação do Direito e da Filosofia. 

A ideia de força normativa da constituição com a qual operamos tem sua origem na 

divergência epistemológica e nocional acerca do papel das Cartas Magnas nas sociedades, que 

se fundou entre Ferdinand Lassalle e Konrad Hesse. 

Na visão lassaliana, uma constituição necessariamente, para poder exalar eficácia a 

partir da sua existência, deveria ser o reflexo absoluto dos “fatores do poder”, quais sejam, a 

burguesia, a aristocracia, os banqueiros, o exército ou ainda qualquer outra força que possua 

relação com este poder constituído. Sem essas implicaturas as constituições não passariam de 

folhas de papel amontoados sem valor algum. 

Essa visão, que guarda uma intima relação com uma análise sociológica do conceito de 

constituição, conduz o raciocínio, obrigatoriamente, para o fato de serem, as constituições 

elaboradas para tratar de assuntos mais vinculados às dinâmicas do poder, que para dedicar-se 

aos assuntos jurídicos que interessam ao Estado. 

Na visão de Bruno Vainer, esse modelo apresentado por Lassalle, apresenta, dentre 

outras, duas consequências muito graves para a busca da estabilidade normativa dos estados 

nacionais. São elas: o fato de que sempre que houver alteração nas relações de poder ou, 

sempre que houver alterações nos grupos que se encontrem no poder, as constituições serão 

necessariamente reformadas e/ou substituídas; e o fato de que esse modelo de constituição, 

fatalmente conduzirá a um processo de formação e exclusão de minorias de todas as naturezas 

dos processos decisórios do Estado. 

Segundo esse raciocínio, chega-se à conclusão que, para Lassalle, os assuntos 
constitucionais possuem mais a ver com assuntos diretamente ligados ao poder do 
que a assuntos jurídicos propriamente ditos. Assim, sua análise trata da Constituição 
como sendo, mais do que uma relação jurídica, uma relação de poder, podendo-se 
afirmar que um texto que não se refira a tais relações é um texto natimorto, que já 
nasce sem eficácia, nem durabilidade. 
Contudo, a primeira restrição a esse raciocínio encontra-se no fato de que, se uma 
determinada constituição somente levar em consideração os assuntos ligados 
diretamente ao poder, ter-se-á a maior parte da população – aquela que não participa 
efetivamente do poder – discriminada. (VAINER; 2007, 91). 
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Na contramão deste pensamento, Konrad Hesse, em sua festejada obra, “A força 

normativa da Constituição” tece severas críticas às proposituras de Lassalle e argumenta no 

sentido de que as constituições dos estados não devem e nem podem ser submetidas ao poder, 

ou às relações de poder que são estabelecidas entre os grupos. Deve, pois, ao contrário, ser 

carta capaz de ordenar as relações, criando normas que adiram em todos os setores sociais, 

protegendo os direitos e os interesses daqueles que se encontram às margens do poder e, 

sendo capaz de moldar-se às novas conjunturas sociais, dar respostas às demandas que 

surgirão no porvir. 

Buscando um diálogo com Giddens (1991) podemos certamente afirmar que a 

Constituição vista pela ótica de Hesse figura como um grande sistema perito do ordenamento 

jurídico de um dado Estado, conferindo a este a segurança jurídica necessária para a 

construção de um projeto de nação no longo prazo. 

Essa ideia está presente em Fernandes (2011) que argumenta no sentido de que Hesse: 

Partindo desse ponto, reconhecerá que a Constituição deve ser compreendida como 
ordem jurídica fundamental de uma sociedade, que se estrutura a partir de certos 
princípios fundamentais. Logo, ao se falar em sua concretização, levantam-se as 
exigências no sentido de (1) fixar princípios diretores que conduzam à ideia de 
unidade política e de desenvolvimento estatal; (2) fixar procedimentos capazes de 
solucionar controvérsias internas à comunidade; (3) fixar uma disciplina de 
organização e de formação da unidade política e da atuação estatal; e (4) criar bases 
dos princípios componentes da ordem jurídica. (FERNANDES; 2011, 67). 

A nosso ver, o ponto fulcral para se pensar na expansão do reconhecimento dos direitos 

das minorias linguísticas perpassa, de forma intensa, pelo fenômeno do reconhecimento da 

força normativa da constituição proposto por Konrad Hesse. Como já dissemos anteriormente, 

as cartas constitucionais dos Estados do pós-guerra passaram a ser vistas como leis dotadas de 

força normativa e não mais como meras cartas políticas que pouco ou nada influenciava as 

relações entre os particulares e entre o Estado e os particulares. 

Uma grande evolução no processo de reconhecimento da força normativa das 

constituições diz respeito à atribuição desta força normativa tanto às regras constitucionais 

quanto ao fortalecimento de uma dogmática de princípios. Compreendeu-se que uma carta 

constitucional é um instrumento dotado de regras de aplicação mais objetiva, mas também 
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deve possuir, em seu bojo, aspectos principiológicos que permitam aos interpretes uma 

flexibilidade hermenêutica para dar respostas às demandas sociais que sempre se modificam 

com a própria sociedade. 

Sob o ponto de vista da vigência e coercitividade, regras e princípios não diferem. 
São ambos, comandos normativos vinculantes, imperativos, decorrentes da vontade 
do poder constituinte. Possuem a mesma dignidade formal: são em sentido lato, 
normas constitucionais e, por isso dotadas de autoridade que lhes conferem rigidez e 
supremacia da Constituição. Constituem, portanto, em diferentes medidas, 
verdadeiros parâmetros para o controle de constitucionalidade. (SCHIER; 2007, 
256). 

Essa diferenciação entre princípios e regras também é alvo da valoração barrosiana. 

O reconhecimento de normatividade aos princípios e sua distinção qualitativa em 
relação às regras é um dos símbolos do pós-positivismo. Princípios não são, como as 
regras, comandos imediatamente descritivos de condutas específicas, mas sim 
normas que consagram determinados valores ou indicam fins públicos a serem 
realizados por diferentes meios. A definição do conteúdo de clausulas como 
dignidade da pessoa humana, razoabilidade, solidariedade e eficiência também 
transfere para o interprete uma dose importante de discricionariedade. Como se 
percebe claramente, a menor densidade jurídica de tais normas impede que dela se 
extraia, no seu relato abstrato, a solução completa das questões sobre as quais 
incidem. Também aqui, portanto, impõe-se a atuação do intérprete na definição 
concreta de seu sentido e alcance. (BARROSO; 2007, 214). 

 Indubitavelmente a ascensão normativa dos princípios deu novo fôlego hermenêutico 

para os intérpretes da constituição, proporcionando também uma nova vitalidade 

constitucional no que diz respeito aos processos de mudança social. Relações sociais que 

antes não encontravam abrigo e proteção do Estado passam, agora, a tê-los. Para além disso, 

as minorias e os grupos vulneráveis, que na acepção de Wolkmer (2013), compõem os 

“novos” direitos, passaram a ter tratamento protetivo diferenciado mas, principalmente, 

passaram a exigir do Estado o reconhecimento dos seus direitos. 

Não há dúvidas de que estamos vivenciando um apogeu principiológico capitaneado, 

principalmente pelo destaque que a dignidade da pessoa humana vem recebendo nas últimas 

décadas. É possível afirmar que este princípio vem sendo a força motriz de ambos os 

fenômenos vistos neste texto, quais sejam, o processo de fortalecimento da legislação 

internacional de proteção dos direitos humanos, bem como o processo de constitucionalização 

do direito através do reconhecimento da força normativa da constituição. 
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Dentre os princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana vem assumindo ares 

de protagonista e, na concepção de Schier (2007), em especial no Brasil, o referido principio 

tornou-se eixo gravitacional de todo o sistema jurídico já que nada escapa ao “imune toque 

mágico da dignidade humana”. 

Cumpre ressaltar, neste momento, que a dignidade da pessoa humana é um princípio 

que pertence à humanidade, mas reside no indivíduo. Assim, o desrespeito ao referido 

princípio materializado em apenas um indivíduo atinge a humanidade inteira. Desse modo, 

justifica-se o seu caráter de protagonismo em relação à formação de um discurso de proteção 

das minorias, tanto no direito interno, quanto no direito internacional. 

Esse protagonismo, tão sedutor na elaboração das estratégias discursivas de proteção 

das minorias em geral e, das minorias linguísticas em particular, além dos grupos vulneráveis 

possui, no entanto, um efeito colateral devastador, que consiste num relativo abandono do uso 

dos demais princípios, tão importantes quanto o da dignidade. 

Assim que, é de se considerar que no plano da Constituição de 1988, ao lado da 
dignidade humana tem-se, com idêntico status jurídico-constitucional, a soberania, a 
cidadania, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo. Todos 
estes princípios possuem a mesma fundamentalidade, a mesma hierarquia, a mesma 
importância, a mesma dignidade constitucional. 
Logo, verifica-se, em nosso sistema, também uma outra nova abertura para a a 
definição de fundamentalidade de direitos. Abertura que, diga-se de passagem, 
permitirá a adoção de uma dinâmica mais adequada dos direitos fundamentais, eia 
que poderá autorizar a projeção do conceito de fundamentalidade a outros 
importantes aspectos da vida contemporânea. Novos direitos fundamentais sociais 
poderão ser desenvolvidos não sob a égide da dignidade da pessoa humana, mas, 
sim, pelo manto da cidadania. Outros novos direitos, sociais ou individuais, na 
tradicional classificação, poderão emergir da vinculação aos valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa. Isso tudo possibilitará que se poupem esforços teóricos 
muitas vezes inconsistentes para demonstrar a vinculação de certos direitos sociais 
fora do catálogo, na constituição ou em tratados internacionais, com a dignidade da 
pessoa humana. (SCHIER; 2007, 266). 

  Coadunamos com a visão de Schiler no que diz respeito ao possível desperdício de 

esforço teórico ao se buscar, quase que exclusivamente, a fundamentação para a elaboração de 

um discurso de proteção das minorias através da via da dignidade da pessoa humana. 

Obviamente que existe, neste cenário, uma influência bastante severa do sucesso que o 

referido princípio galgou no Direito Internacional. Entretanto, as possibilidades de exploração 

das potencialidades contidas na dogmática principiológica constitucional, por vezes podem se 
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mostrar muito mais produtivas e convincentes que a visão monolítica da dignidade da pessoa 

humana. 

Neste sentido alguns estudos, a exemplo de Sadek (2012), começaram a utilizar-se das 

possibilidades oferecidas por outros princípios. Segundo a autora, os preceitos filosóficos que 

mais foram capazes de combater injustiças e garantir a proteção dos direitos das minorias, no 

caso brasileiro, foram as noções principiológicas de igualdade e cidadania. 

No que diz respeito à questão da igualdade, Sadek ressalta que:  

À lei igual para todos incorpora-se o princípio de que desiguais devem ser tratados 
de forma desigual. Cresce a força de movimentos segundo os quais a lei, para 
cumprir suas funções, deve ser desigual para indivíduos que são desiguais na vida 
real. Assim, passam a ser defendidas a elaboração e a adoção de políticas que 
tenham por finalidade diminuir a desigualdade. Politicas afirmativas que traduzem a 
ideia de que cabe à lei e também ao poder público interferir na desigualdade 
concreta. (SADEK; 2012, 34). 

 A noção de cidadania guarda em si uma surpresa bastante positiva no processo de sua 

exegese. Primeiramente o seu caráter eminentemente mutante, adequando-se naturalmente às 

novas formatações da sociedade. Desse modo é um principio dinâmico e pancrônico que 

sempre demanda por mais elementos para se sentir pleno. Assim, se a ideia de minoria está 

intimamente ligada ao acesso limitado a diferentes direitos, pode-se dizer que os integrantes 

de minorias linguísticas que não possuam seus direitos reconhecidos, garantidos e protegidos 

estão sempre com o seu estatuto de cidadania mitigado. 

O princípio da igualdade, por sua vez, já vem sendo bastante utilizado no Brasil e, pode-

se até dizer que ao lado do princípio da dignidade da pessoa humana, este tem demonstrado 

uma produtividade riquíssima na defesa dos direitos das minorias e dos grupos vulneráveis. 

Desse modo, vimos experimentando interpretações acerca da igualdade que tem permitido, 

nas últimas décadas, principalmente no campo do Direito Civil, assegurar que os grupos 

minoritários e os vulneráveis possam ser protegidos pelo Estado e comprovando a força 

normativa dos princípios constitucionais na resolução de casos concretos. 

Entendemos que não restam dúvidas que o princípio da igualdade desenvolverá um 

papel de protagonismo na elaboração de um pensamento jurídico de proteção das minorias 

linguísticas no Brasil. 
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Resta-nos agora torcer para que este debate mostre-se fecundo e possa se desenvolver, 

em caráter de cooperação entre aqueles que elaboram políticas linguísticas, aqueles que as 

estudam e, principalmente aqueles que possuem um domínio mais verticalizado acerca das 

potencialidades constitucionais de defesa dos direitos das minorias linguísticas. 

 

Considerações Finais 

Entendemos que o processo de análise da proteção dos direitos das minorias linguísticas 

não pode mais ser visto apenas sob a ótica do Direito Internacional dos Direitos Humanos, 

como normalmente é realizada e vinculada. Há que se considerar outro processo que ocorre 

fora das luzes dos holofotes que brilham para a lendária Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, que é a constitucionalização do direito, que trouxe consigo a possiblidade de se 

atribuir força normativa aos princípios constitucionais. Desse modo, abre-se um leque de 

oportunidades para se pensar na proteção e defesa dos direitos das minorias linguísticas, de 

forma a garantir, para esses grupos, os direitos linguísticos que os possibilitem exercer a sua 

condição de cidadãos de forma irrestrita. 
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A NÃO-INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 
QUALQUER NATUREZA NA CESSÃO DE DIREITOS DO AUTOR, A 

PARTIR DE POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA: INCENTIVO INDIRETO À CULTURA? 

NO IMPACTO DEL IMPUESTO DE SERVICIOS DE CUALQUIER TIPO EN LA 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR, DE POSICIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA: INCENTIVOS CULTURALES INDIRECTOS? 

Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior* 
Núbia Maria Crispino Leite Borges** 

Maria Lírida Calou de Araújo e Mendonça*** 
 

Resumo: Os Direitos do Autor alcançaram respaldo, enquanto direitos fundamentais, na Constituição da 
República Federativa de 1988, legitimando-se, portanto, como um dos meios de produção, fomento e divulgação 
cultural, sendo classificado por parte da doutrina como a própria cultural, para a comunidade. Assim, o 
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, quando decidiu pela não-incidência do Imposto sobre Serviços 
de qualquer natureza na cessão de Direitos do Autor, incentivou, indiretamente, a produção cultural. Para tanto, o 
presente trabalho, a partir de utiliza-se uma metodologia que discute disposições legais, bem como uma análise 
doutrinária e por intermédio de casos concretos, visando demonstrar como, não somente pelo que fora decidido, 
como, também, se a uma eventual interpretação sistemática, incluísse o licenciamento de Direito Autor, 
incentivar-se-ia, ainda mais, a cultura.  

Palavras-Chaves: Cessão de Direitos do Autor. Não-incidência tributária. ISSQN. 

Abstract: Derechos del Autor alcanzaron apoyo como derechos fundamentales en la Constitución de la 
República Federal de 1988, legitimando así como uno de los medios de producción, promoción y difusión de la 
cultura, está clasificada por la doctrina como el cultural, comunidad. Por lo tanto, el Tribunal Superior decidió 
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que la no recaudación del impuesto sobre los servicios de ningún tipo sobre la cesión de los Derechos de Autor, 
animó indirectamente la producción cultural. Por lo tanto, el presente trabajo, el uso de una metodología que 
analiza las disposiciones legales, así como doctrinal y mediante el análisis de casos reales, con el objetivo de 
demostrar cómo, no sólo por lo que se decidió, como también a una cualquier interpretación sistemática, 
incluyen la ley de licencia por, que alentaría aún más la cultura. 

Keywords: Cessión de los Derechos de Autor. No Impacto de Impuestos. ISSQN. 

 

INTRODUÇÃO 

A ampliação da compreensão de patrimônio cultural, promovida de forma expressa pela 

promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88), por 

intermédio dos seus artigos 215 e 216, abriu uma série de novas possibilidades de preservação 

para aquela categoria de bens culturais.  

Da mesma forma, a inclusão, entre os incisos elencados no artigo 216, da proteção, 

enquanto patrimônio cultural, de obras artísticas e literárias, permitiu que os Direitos do Autor 

e seus direitos conexos, permitiu a sua caracterização como elemento de expansão, fomento, 

divulgação e promovação de cultura. 

Entretanto, a regulamentação desses direitos, que encontram suas principais disposições 

específicas na Lei de nº. 9.610, de 1998, a Lei dos Direitos do Autor (LDA), por maior 

número de incentivos que forneçam à dimensão cultural da comunidade, podem, ainda, ser 

auxiliados por outros atos típicos da atividade estatal, tal como verifica-se a partir da 

tributação, quando os direitos do autor e seus conexos encontram-se em movimento. 

A partir de jurisprudência selecionada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em casos 

singulares e, da mesma forma, diferenciados, o presente trabalho almeja demonstrar como a 

não-incidência de alguns tributos, tal como, por exemplo, o Imposto sobre Serviços de 

qualquer natureza (ISSQN ou, simplesmente, ISS), sobre a cessão de direitos do autor e 

conexos, pode auxiliar na promoção e fomento à cultura. 

Para tanto, divide-se em duas partes distintas. Na primeira, discutir-se-á a configuração 

dos direitos do autor e conexos enquanto promovedores de cultural, tendo em vista, por 

disposição expressa, serem considerados, pelo texto constitucional vigente, como bens 
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culturais protegidos (artigos 215 e 216), e, também, como direitos fundamentais de seus 

criadores (artigo 5º, incisos XXVII e XXIX).  

Finalmente, na segunda parte, analisar-se-á a não-incidência enquanto fenômeno 

tributário válido, a ser exercido pelo Estado, por intermédio do texto constitucional, e como a 

inexigência de ISSQN sobre a cessão de direitos do autor pode auxiliar no fomento cultural, 

ainda que, conforme se verificará mais adiante, o STJ pudesse adotar técnica diversa para 

atingir esses objetivos. 

 

1 OS CONTORNOS CONSTITUCIONAIS DOS DIREITOS DO AUTOR NO 
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO: RELEVÂNCIA ENQUANTO 
PATRIMÔNIO CULTURAL E MEIOS DE TRANSMISSÃO 

A manifestação da inteligência do homem e sua atividade inventiva, impulsionada por 

sua imaginação criadora, no domínio das artes e das ciências, encontram proteção no 

ordenamento jurídico e originam as mais variadas relações sociais e econômicas.  

Formas naturais, por mais belas que possam ser, não consistem em obras literárias ou 

artísticas ou, ainda, invenções. Dessa maneira, um quadro, quando pintado por um animal, ou 

formas caprichosas moldadas pela neve, não formam conteúdo passível de proteção. As obras 

intelectuais consistem em produtos humanos, e são estes que receberão a proteção pelo 

ordenamento jurídico (ULMER: 1980; 79). 

Todos aqueles indivíduos que se dedicam a uma determinada atividade intelectual, 

tenha esta maior ou menor valor artístico, científico ou industrial, adquirem, em regra, o 

direito de exclusividade sobre suas criações ou invenções ou, ainda, sobre o modo como são 

reproduzidas ou comercializadas. Em decorrência dessa exclusividade, podem os criadores ou 

inventores publicar, reproduzir e explorar suas obras e, ainda, evitar contrafações, auferindo 

as vantagens provenientes de sua produção. 

Com a formação de sua obra, o autor atinge a satisfação de sua vocação artística, de sua 

curiosidade científica ou de seu espírito inventivo. Pode, ainda, alcançar, se assim o quiser, a 

fama que almeja, proveniente do sucesso de sua realização. Assim, a lei assegura-lhe, além da 

satisfação moral, o proveito material, consistente na recompensa pecuniária de seu trabalho. 
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Dá-se ao conjunto de regras resultantes das concepções da inteligência e do trabalho 

intelectual a denominação genérica de Propriedade Intelectual, abrangendo os direitos 

relativos à produção intelectual no domínio literário, científico e artístico – indicadas como 

pertentences ao ramo do Direito do Autor e, também, os que têm por objeto as invenções, 

modelos de utilidade, marcas e os desenhos industriais – classificadas como pertencentes ao 

ramo da Propriedade Industrial (CERQUEIRA: 2010; 33-34).  

Por maior relevância que tenham os direitos de Propriedade Industrial, tanto em meio 

econômico, quanto político e social, é na seara dos Direitos do Autor que poderão ser 

encontrados os elementos necessários para a uma reflexão acerca da estreita relação entre 

Propriedade Intelectual e Cultura. Mais precisamente, nas obras literárias ou artísticas, 

enquanto patrimônio cultural. 

1.1 Os direitos do autor enquanto patrimônio cultural brasileiro. 

As regras atinentes aos Direitos do Autor podem ser conceituadas como as prerrogativas 

concedidas, pelo ordenamento jurídico, a todo criador intelectual sobre suas produções 

literárias, artísticas ou científicas, desde que apresentem teor de originalidade. Por isso, 

tradicionalmente, os direitos concedidos ao autor, enquanto exclusivos por determinado 

período de tempo, são classificados em  duas ordens distintas: a) patrimonial ou econômica; e 

b) de ordem moral, durante toda a sua vida, com o acréscimo, para os sucessores indicados em 

legislação própria, do prazo por ela fixado (CHAVES: 1995; 28). 

Resguardados enquanto exclusividade temporária, os direitos patrimoniais garantem ao 

autor o retorno financeiro de todas as relações econômicas decorrentes da exploração de sua 

obra intelectual. Por sua vez, os direitos morais tratam da garantia em reinvidicar a autoria da 

criação intelectual, bem como a menção ao nome de seu criador ou inventor na divulgação, 

assegurando-lhe a integridade da obra, bem como os direitos de modificá-la ou retirá-la de 

circulação (ABRÃO: 2009; 167-169). 

O conceito encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro, conforme disposição 

da Lei de nº. 9.610, de 1998, a Lei dos Direitos do Autor (LDA), em seu artigo 7º, caput, 

antes de elencar um rol exemplificativo: “São obras intelectuais protegidas as criações do 
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espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, 

conhecido ou que se invente no futuro”. 

Basedo em posicionamento estabelecido na Convenção de Berna para a Proteção das 

Obras Literárias e Artísticas, de 1886, revista em diversas oportunidades, em seu artigo 2º, 

alínea 1, o dispositivo destaca, entre outros elementos, o caráter das obras intelectuais 

protegidas consistirem em “criações do espírito”. 

Cite-se, ainda, a relevância concedida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

de 1948, que, em seu artigo XXVII, incisos I e II, afirma que “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”, bem como “[...] tem direito à proteção dos interesses 

morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual 

seja autor”. 

A expressão “criações do espírito”, por si só, eleva a importância do Direito do Autor, 

evidenciando uma outra característica fundamental: o elemento cultural, ou seja, a obra 

enquanto fomentadora e formadora de cultura, ao lado das já citadas importâncias morais e 

econômicas (HAMMES: 1984; 36). 

Ao caracterizar as obras enquanto “criações do espírito”, o texto normativo afirma a 

tutela necessária das criações do espírito, ou seja, a LDA e a Convenção admitiram a 

identidade entre criações intelectuais e criações do espírito, assumindo, por consequência, que 

a obra literária ou artística pertence ao mundo da cultura (ASCENÇÃO: 2007; 27).  

Dessa forma, a Cultura é captada pelo espírito de criação, sendo um animal 

completamente opaco à obra literária ou artística, somente alcançando as perceções de 

manifestações físicas dispersas, como cores, sons ou movimentos. Assim, os Direitos do 

Autor consistem no Direito da Cultura (ASCENÇÃO: 2007; 27-28). 

Deve-se ressaltar, porém, que Cultura pode ser definido como 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 (ALVES BRASIL: 2013; 3).  
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Entretanto, não se pode olvidar que o principal objeto dos direitos do autor consiste na 

obra, tendo em vista que, seja em seu caráter patrimonial, seja o seu caráter moral, 

pressupõem a existência de uma obra literária ou artística. Ou seja, não há direito do autor 

sem obra a ser protegida (ASCENÇÃO: 2007; 27). 

Nesse contexto, a obra, enquanto elemento cultural forte, não absorve as preocupações 

econômicas, políticas ou egocêntricas (ASCENÇÃO: 2007; 28). Enquanto objeto do Direito 

do Autor, alcança, da mesma forma, o caráter de objeto do Direito da Cultura. Senão único, 

um deles.  

Com isso, os Direitos do Autor têm, como principais componentes, direitos pertentences 

a três ordens distintas: econômica, moral e, também, cultural. Enquanto importância cultural, 

a obra propicia a criação de cultura que, desta forma, acrescenta ao país uma maior 

concentração de patrimônio cultural, consistindo em elemento fundamental para o seu 

desenvolvimento (ABRÃO: 2009; 169-171). 

1.2 Os contornos constitucionais dos direitos do autor: fundamentalidade e relação 
cultural no Estado Social Democrático. 

Há, ainda, que se ressaltar os próprios contornos constitucionais concedidos aos Direitos 

do Autor. Somente em uma única Constituição, a de 1937, esta categoria de direitos não 

figurou como elementos fundamentais ao indivíduo. Nas demais, consistiram, quase em sua 

totalidade, em direitos ou garantias fundamentais, tal como o fez a Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 1988 (CF/88).  

Em seu artigo 5º, o texto constitucional vigente dedicou inúmeras disposições às 

liberdades e garantias individuais, dentre os quais encontra-se, no inciso XXVII, o direito de 

exclusividade ao autor às suas obras. Assim, pode-se afirmar que, por si sós, os direitos do 

autor consistem em direito fundamental, por força do texto constitucional. 

Mais adiante, no inciso XXIX, o legislador constitutinte originário concede 

exclusividade aos bens de propriedade industrial, mas faz a mesma ressalva presente no inciso 

XXIII (que trata, essencialmente, do direito de propriedade), ou seja, o atendimento à função 

social para que a exclusividade seja concedida, tendo em vista que os bens passíveis de 
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proteção industrial (patentes, marcas, desenhos industriais, entre outros) são classificados 

como direitos de propriedade. 

Da mesma forma, inclusive com disposição expressa no artigo 6º da LDA, os Direitos 

do Autor são considerados como bens de propriedade móveis, e alcançam indiretamente os 

incisos XXII e XXIII do mesmo artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, em que é resguardada a propriedade, desde que atendida a sua função social.  

O texto constitucional é silente com relação aos Direitos do Autor, tendo em vista que, 

com essas disposições, o legislador fez observar-se que prevalecerão os interesses públicos 

em relação aos privados, porque aqueles direitos jamais perderam o caráter social a que se 

destinam, uma vez que os autores, pessoas comuns e sensíveis fruto do meio social e 

ambiental que habitam, recebem do meio ambiente histórico, geográfico e cultural os 

estímulos necessários à sua singular criação (ABRÃO: 2009; 168). 

Assim, pode-se afirmar que, tratando-se o direito de exclusividade de uma concessão 

fornecida pelo arcabouço jurídico brasileiro, tem por finalidade o alcance de uma série de 

objetivos. Primeiramente, a concessão do privilégio temporário almeja incentivar o autor da 

obra literária ou artística a divulgá-la, beneficiando a sociedade e, ao mesmo tempo, 

concedendo-lhe os lucros (morais e patrimoniais) por sua exploração. 

Por outro lado, almeja a exclusividade temporária diversos outros objetivos de interesse 

público. A publicação de uma obra traz, consigo, o acesso público ao conhecimento e 

formação de cultura, fundamentos do Estado Social Democrático, e presentes no texto 

constitucional vigente nos seus artigos 6º e 215. Assim, os Direitos do Autor respaldam-se por 

intermédio de diversos dispostivos constitucionais. 

Afirma o texto constitucional, em seu artigo 5º, inciso IX, que “é livre a expressão da 

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

licença”, e, da mesma forma, no artigo 215, 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”.  
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A partir de uma análise da combinação dos artigos 5°, inciso IX,  e 215, conclui-se que 

não pode haver uma cultura imposta, e que o papel do poder público dever ser o de favorecer 

a livre procura das manifestações culturais, criando, dessa forma, condições de acesso popular 

à cultura, prover meios para que a difusão cultural se fundamente nos critérios de igualdade 

(SILVA: 2001; 48-49). 

Portanto, a ação do Estado tem de ser afirmativa, buscando realizar a equiparação dos 

socialmente desiguais, para que todos, igualmente, aufiram os benefícios da cultura. Os 

poderes públicos, ao propiciarem os meios para acesso à cultura, instituíram órgãos 

destinados a administrar a cultura, tais como Ministério da Cultura, Secretaria Estaduais e 

Municipais de Cultura, cujo conjunto forma um sistema administrativo cultural, que originou 

o conceito de instituições culturais (SILVA: 2001; 49).  

Uma política pública da cultura, por sua vez, exige a criação de normas jurídicas que 

disciplinem as relações jurídicas culturais. Seu desenvolvimento é que dá origem a um 

sistema normativo da cultura, que, consequentemente, constitui o direito da cultura (SILVA: 

2001; 51).  

Nesse contexto, não somente no âmbito econômico e moral poderá proteger-se as obras 

literárias e artísticas, mas, também, utilizar-se-á do seu caráter de elemento cultural, ou seja, 

enquanto patrimônio cultural da sociedade, para se alcançar um novo âmbito de proteção e 

visando, não somente os interesses privados dos autores, como, também, os da própria 

coletividade. Entretanto, como se dá a transmissão desses direitos? É o que se verificará a 

seguir. 

1.3 A regulamentação da dinâmica dos Direitos do Autor: transmissibilidade e 
licenciamento 

Os Direitos do Autor são classificados, segundo o artigo 3º, da Lei de nº. 9.610, de 

1988, como direitos móveis. Assim, incide-se sobre essa categoria de direitos a natureza 

fundamental e características próprias de um direito de propriedade. 

Dessa maneira, a dinâmica de transmissibilidade dos Direitos do Autor pode ocorrer de 

duas formas distintas, quais sejam: a) gratuitamente, por intermédio da cessão ou doação do 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

219



 
 

 

 

direito de exclusividade temporário; b) onerosamente, por meio de licenciamento ou a cessão 

dos bens de propriedade intelectual. 

Com isso, uma diferenciação faz-se necessária, para se possa compreender como se 

incidirá (ou não) o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza quando da ocorrência da 

transmissibilidade dos Direitos do Autor. 

Em caráter gratuito, ocorre a doação de um bem móvel, ou seja, os Direitos do Autor, 

recebendo o donatário o direito de exclusividade da criação intelectual sem maiores ônus, 

incidindo, conforme se verificará mais adiante, outras espécies tributárias, como o Imposto 

sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD). 

Por sua vez, quando a transmissibilidade do Direito do Autor ocorre onerosamente, a 

sua alienação é condizente com um contrato de compra e venda de um bem móvel. 

Independente do caso, o bem deixará de pertencer ao indivíduo originário (doador/alienante), 

e passará a pertencer a um novo indivíduo (donatário/adquirente). 

Há de ressaltar, entretanto, uma outra forma de transmissibilidade dos Direitos do 

Autor, que consiste no licenciamento, que em muito assemelha-se a um contrato de 

empréstimo ou um contrato de mútuo, com o pagamento de um valor para o uso do bem.  

Por outro lado, não se pode confundir o licenciamento com os demais meios de 

transmissão, tendo em vista que, na doação ou na cessão onerosa, ocorre a transferência 

definitiva da propriedade do bem cultural, enquanto que os direitos de propriedade intelectual 

licenciados apenas conferem àquele que contratou o empréstimo ou mútuo, tão-somente, a 

posse direta sobre o bem. 

Assim, uma vez cessado o contrato de empréstimo ou mútuo, ou seja, a licença para uso 

dos Direitos do Autor, o bem retornará ao seu proprietário, ou, em se tratando de bens 

culturais de propriedade intelectual, por mais que considerados por seu regulamento 

específico como bens móveis, impede-se sua utilização pelo terceiro. Passa a vigorar, 

novamente, o privilégio temporário de proteção concedido ao autor.  
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2 A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA JURÍDICA TRIBUTÁRIA E SEUS 
EFEITOS: A CONCEITUAÇÃO DE FATO GERADOR E HIPÓTESE DE 
INCIDÊNCIA 

  Para construir um instrumento de ação social, que consiste na norma jurídica, a 

estrutura do pensamento humano utilizou-se da lógica e de sua atuação dinâmica. Com isso, 

todas as regras jurídicas incidem, e somente incidem depois de realizada a sua hipótese, uma 

vez que foram criadas conforme o pensamento humano, gerando um efeito disciplinador 

condicionando à realização de uma hipótese (MIRANDA: 1954; XVI). 

Diante desse contexto, conclui Alfredo Augusto Becker que o jurídico consiste numa 

realidade espiritual, e toda a fenomenologia jurídica existe e desencadeia-se no mundo do 

pensamento, que faz parte do mundo em sua totalidade. Entretanto, conectam-se com os fatos 

do mundo perceptível, sendo toda prova de direitos uma prova dos fatos que a antecedeu 

(BECKER: 2010; 314). 

A partir desse raciocício, pode-se elencar a estrutura lógica da norma jurídica, em que a 

mesma sistematização é seguida pela norma jurídica tributária, decompondo-a em duas partes: 

a) a hipótese de incidência (denominada como o fato gerador); e b) a própria norma 

(denominada como regra, ou também, regra de conduta, preceito) (BECKER: 2010; 315). A 

partir dessa classificação, como seria a formação da obrigação tributária? 

Tendo definido sua estrutura lógica, composta da hipótese de incidência e a própria 

norma, Becker passou a analisar a norma jurídica em sua estrutura dinâmica, verificando que 

ocorre o seguinte: 

a) Realização da hipótese de incidência (fato gerador): a hipótese deixa de ser 

hipótese e concretiza-se, tendo em vista que se realizou pelo acontecimento dos 

fatos nela previsto. 

b) Incidência da norma jurídica sobre a hipótese de incidência (fato gerador) 

realizada: a incidência da norma jurídica tributária somente ocorre depois de 

realizada a hipótese de incidência, ou seja, com a concretização de seus efeitos. 

c) A juridicização da hipótese de incidência (fato gerador): com a incidência da 

norma jurídica, o fato gerador concretizado juridiciza-se. 
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d) A Irradiação dos efeitos jurídicos (eficácia jurídica): ocorrem, com a 

juridicização, a consequência predeterminada pela norma jurídica, ou seja, pela 

conduta contida dentro da norma. Forma-se a estrutura lógica da norma 

jurídica tributária. Os efeitos jurídicos decorrentes da irradiação podem, por 

sua vez, ser assim explicitados: 

d.i) Irradiação da relação jurídica: vincula-se o pólo positivo (sujeito 

ativo) ao pólo negativo (sujeito passivo). 

d.ii) Irradiação do conteúdo jurídico da relação jurídica: direito à 

prestação com o correlato deve de prestá-la. 

d.iii) Determinação da prestação jurídica: o fazer ou não fazer, no seu 

devido tempo e lugar. 

d.iv) Determinação do objeto da prestação jurídica: aquilo que deve 

ser feito ou não deve ser feito. Para se obter a determinação do objeto 

da prestação jurídica tributária, a própria norma define: 

d.iv.i) o elemento dentre os múltiplos que integram a 

composição da hipótese de incidência, que deverá servir 

de base de cálculo; 

d.iv.ii) o método, que consiste no peso ou medida ou valor 

para converter a base de cálculo em cifra; 

d.iv.iii) a alíquota, que, uma vez calculada sobre a base de 

cálculo já convertida em cifrá, dará como resultado uma 

segunda cifra, a qual corresponde à grandeza do objeto 

(tributo) da prestação jurídica tributária. 

e) Finalmente, a extinção da irradiação da relação jurídica (d.i) e, também, da 

irradiação do conteúdo jurídico da relação jurídica, mediante a realização da 

prestação jurídica. 
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Porém, deve ser ressaltado que os efeitos jurídicos elencados nos itens “c”, “d” e “e” 

correspondem à consequências prescritas pela norma, que, conjuntamente ao fato gerador, 

compõem a estrutura lógica da regra jurídica (BECKER: 2010; 316). 

Em suma, pode-se verificar que a norma tributária segue a sistemática geral da norma 

jurídica, em que a conjugação da hipótese de incidência com a sua realização no mundo dos 

fatos é que formará a obrigação tributária. Pode-se, ainda, ser exemplificada a relação 

jurídico-tributária, com a formação da obrigação de pagar tributos, da seguinte maneira:  

1º) Determinado indivíduo adquire a propriedade de um veículo automotor. Ao adquirir 

a propriedade do veículo, realiza-se a hipótese de incidência (o fato gerador) do Imposto 

sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). 

2º) Prevê o artigo 155, inciso III da Constituição Federal de 1988 que os Estados-

membros e o Distrito Federal têm competência para instituí-lo. Com a concretização do fato 

gerador, ocorre a incidência da norma jurídica sobre a hipótese de incidência, ou seja, os 

efeitos jurídicos (o direito de receber e o direito de pagar) ocorrem somente após a incidência 

concretizada. 

3º) A incidência da norma jurídica sobre a hipótese de incidência promove sua 

juridicização, tornando-se, para tanto, a propriedade sobre o veículo (o que concretizou a 

hipótese de incidência) relevante juridicamente. 

4º) Ocorre a irradiação dos efeitos jurídicos, ou seja, as consequências predeterminadas 

pela regra de conduta (adquirir um veículo automotor) dentro da norma jurídica. 

Primeiramente, irradia-se a relação jurídica, vinculando o proprietário do veículo com a 

Administração Pública, representada pelos Estados-membros e o Distrito Federal. Em 

seguida, irradia-se o conteúdo jurídico da relação jurídica, tendo o proprietário o dever de 

prestar com sua obrigação. 

5º) Determina-se a prestação jurídica, com o dever de fazer ou não fazer do IPVA, com 

o seu tempo e lugar especificados. Em seguida, determina-se o objeto da prestação jurídica, 

com a base de cálculo, o método e a alíquota referente ao imposto. Finalmente, extingue-se a 

relação obrigacional do proprietário com o pagamento do imposto. 
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Portanto, a norma jurídica tributária contém a determinação dos casos em que se 

cumprir determinada obrigação (pagar um tributo); as pessoas obrigadas a cumpri-la (sujeitos 

ativo e passivo); a sua quantia; e os modos e a forma como a obrigação tributária deve ser 

liquidada e cumprida, sendo matéria regulamentada pelo Estado moderno no ordenamento 

jurídico com disposições imperativas, e cuja observância vinculam tanto os contribuintes 

como os órgãos estatais (GIANNINI: 1957; 67). E o próprio conceito de tributo para o 

ordenamento jurídico brasileiro demonstra suas características.  

Conforme estabelecido no artigo 3º do CTN, tributo consiste “em toda prestação 

pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua 

sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 

vinculada”. 

Ou seja, tributo pode ser considerado um dos recursos oferecidos ao Estado para se 

obter os meios pecuniários necessários ao desenvolvimento de suas atividades, pertencente, 

assim, aos fenômenos das finanças públicas e sendo objeto de estudo por parte da ciência ou 

das ciências que se ocupam delas (JARACH: 1989; 41).  

Mas, ao mesmo tempo, não pode o tributo ser afastado dos demais recursos estatais em 

razão de suas características jurídicas, resultando de uma prestação coativa por parte dos 

particulares ao Estado e resultado da relação jurídica formada entre os sujeitos ativo e passivo 

da obrigação, ou seja, uma relação obrigacional de direito público, estritamente vinculada à 

lei (NOGUEIRA: 1974; 115). 

   Assim, pode-se afirmar que o fundamento jurídico da relação jurídica-tributária 

fundamenta-se exclusivamente na lei (BLUMENSTEIN: 1954; 9-10), corroborando o 

entendimento exposto no ordenamento jurídico brasileiro, que defende, no artigo 5º, inciso II, 

da Constituição Federal de 1988 que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei”.  

Nesse contexto, a relação jurídico-tributária corresponde aos anseios do direito público, 

manifestando-se pelo poder de império do Estado (FONROUGE: 1973; 87). Entretanto, o 

próprio Estado não poderá atuar discricionariamente, sendo condicionado o respeito às 
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disposições legais (princípio da legalidade), razão pela qual pode ser atribuída à relação 

jurídico-tributárias as características de uma obrigação ex lege (BUJANDA: 1966; 19-22). 

Para que exista a formação da obrigação tributária, segundo Ruy Barbosa Nogueira, 

utilizando-se uma analogia de Hensel, faz-se necessário, de maneira semelhante à um espelho, 

que se reflita o retrato da relação de fato, ou seja, o espelho (a lei) pode existir, mas somente 

refletirá a imagem do fenômeno tributável quando este estiver na sua frente. E, assim, se não 

houver o espelho, também não haverá o reflexo do fenômeno tributável, inexistindo a 

formação da obrigação tributária (NOGUEIRA: 1974; 116).  

Deve-se ressaltar, entretanto, que o próprio Alfredo Augusto Becker defende não existir 

uma norma jurídica para a hipótese de incidência, outra para a própria norma, outra para a 

base de cálculo, outra para a alíquota, e assim sucessivamente. Todos esses elementos 

compõem a mesma estrutura lógica de uma única norma jurídica, resultado de diversas leis ou 

artigos de leis (BECKER: 2010; 319).  

Finalmente, a norma jurídica não pode ser confundida com a lei; a norma jurídica é 

resultante da totalidade do sistema jurídico formado pelas leis. A norma jurídica não é lei, 

conquanto lei seja norma jurídica, ou seja, o gênero norma jurídica envolve as espécies de lei, 

além das formas consuetudinária, jurisprudencial e doutrinária (VASCONCELOS: 2006; 50-

51).  

Dessa forma, verifica-se que a relação jurídica-tributária consiste na formação da 

obrigação tributária, em razão da complementação da hipótese de incidência com o fato 

gerador do tributo, vinculando o sujeito ativo (o Poder Público) e o sujeito passivo, seja ele 

direto (contribuinte) ou indireto (responsável) no cumprimento da obrigação. Assim, qual a 

definição do fato gerador do tributo?  

2.1 A hipótese de incidência do tributo: a concretização do fato gerador 

Conforme explanado anteriormente, toda e qualquer norma jurídica, dentre as quais 

inclui-se a tributária, tem como estrutura lógica a própria norma e a hipótese de incidência 

(também denominada de fato gerador). A incidência da norma jurídica somente ocorre depois 

de realizado o seu fato gerador, e as consequências desta incidência são aquelas 
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pretederminadas pela norma. Discutiu-se como se dão os efeitos da incidência na norma, 

formando, assim, a obrigação tributária.  

Entretanto, o que viria a ser, essencialmente, o fato gerador? Quando este instituto 

poderá ser considerado como concretizado, ensejando a incidência da norma jurídia 

tributária? Para se alcançar a resposta a esses questionamentos, faz-se indispensável uma 

análise da legislação tributária e constitucional vigente, além de citações doutrinárias sobre o 

tema. 

Dispõe o Código Tributário Nacional (CTN) de 1966, em seu artigo 114, que o “fato 

gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua 

ocorrência”. E, ainda, em seu artigo 115 estabelece que o fato gerador “da obrigação acessória 

é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de 

ato que não configure obrigação principal”. 

Entretanto, a legislação tributária ainda prevê o fato gerador em outros dispositivo. No 

artigo 113, parágrafo 1º, o CTN defende que a “obrigaçao tributária é principal ou acessória”, 

com a principal surgindo com a ocorrência do fato gerador, e tendo por objeto o pagamento de 

tributo ou penalidade pecuniária, e extinguindo-se juntamente com o crédito dela decorrente. 

A conceituação do CTN apresenta-se como ampla e dispersa, não possibilitando que se 

identifique o verdadeiro sentido do fato gerador. Mas, ao mesmo tempo, concede elementos 

suficientes para que se possa formular um conceito de fato gerador a partir da doutrina. 

Antes de tudo, deve ser analisado o conceito legal em minúcias, a fim de que se busque 

retirar-lhe todas as informações possíveis no auxílio de uma definição de fato gerador. 

Quando o artigo dispõe “é a situação definida em lei”, exprime o respeito ao princípio da 

legalidade, um dos alicerces do Sistema Democrático de Direito e de singular relevância para 

o Direito Tributário (CABRAL: 2010; 21).  

A própria Constitucional Federal de 1988, em seu artigo 150, incisos I e III, alínea “a”, 

tratou de elencar o princípio da legalidade a uma limitação ao poder de tributar, quando 

afirma que nenhum ente da federação, seja a União, Estados-membros, Distrito Federal ou os 
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Municípios, podem exigir ou aumentar tributo sem lei que os estabeleça. Esse mesmo 

princípio encontra respaldo na legislação ordinária, nos artigos 3º e 97 a 100 do CTN. 

Cumpre ressaltar, ainda, que a fórmula geral “nenhum tributo será exigido ou 

aumentado sem que a lei o estabeleça” foi parafraseado a partir dos pensamentos de 

Feuerbach, elaborando o aforismo nullum tributum sine lege, mediante o qual a teoria da 

reserva da lei tributária encontra uma simplificação formal (VASCONCELOS: 2006; 35). 

Dessa maneira, portanto, encontra-se o fenômeno da redução da juridicidade ao campo da 

legalidade. 

Há de se ressaltar, ainda, que a previsão legal do fato gerador é a descrição minusiosa da 

situação fática que indicará o correto exercício de competência do ente federativo (sujeito 

ativo) e o tributo ao qual se obriga o indivíduo (sujeito passivo), enquadrado nessa situação. E 

é a descrição legal do fato gerador que determina a espécie tributária, sendo um indicativo de 

exercício de competência (BALEEIRO: 2007; 64). 

A descrição da situação na lei é fundamental para que se concretize (e afirme-se ter 

concretizado) o fato gerador do tributo. É, para tanto, que, dando prosseguimento, o conceito 

do artigo 114 do CTN coloca a expressão “como necessária”, dando a entender, mais uma 

vez, a força do princípio da legalidade no Direito Tributário.  

Esse é o mesmo entendimento de Ana Rita Nascimento Cabral, quando defende que é 

vital a existência de lei impositora e reguladora no meio tributário, trazendo essa lei a 

definição pormenorizada da situação a que se pretende imputar o dever obrigacional, ou seja, 

reforça-se o entendimento de que a lei tributária irá condicionar a concretização do fato 

gerador (CABRAL: 2010; 22). 

Segue o mesmo posicionamento Sacha Calmon Navarro Coêlho, quando afirma que o 

fato gerador deve ser descrito em lei (lex scripta e stricta) em razão do princípio da 

legalidade, e que deve, mais ainda, ser minuciosamente descrito (seria o princípio da 

especificação) para evitar ao intérprete ou ao aplicador da lei entendimentos dilargados ou 

contraditórios a seu respeito, gerando insegurança (princípio da segurança jurídica) e 

incerteza para o contribuinte (COÊLHO: 2006; 43). 
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Finalmente, quando o artigo 114 dispõe “e suficiente à sua ocorrência”, estabelece que a 

situação definida em lei é o suficiente para que, na fenomenologia, o fato não seja um mero 

fato, mas sim um fato capaz de fazer surgir, no momento de sua concretização, uma relação 

obrigacional, um dever para um (sujeito passivo, o contribuinte) e um direito para outro 

(sujeito ativo, o Poder Público). 

E o disposto do caput do artigo 113, e o artigo 115, transcrito anteriormente? Trata o 

texto legal da obrigação acessória, que consiste no cumprimento de prestações, positivas ou 

negativas, relacionadas ao interesse do Estado de arrecadas ou fiscalizar tributos, ou seja, 

consiste numa obrigação de fazer, não fazer ou tolerar, sendo uma imposição ao indivíduo 

(CABRAL: 2010; 55-56). O seu fato gerador se concretiza na situação que, prevista em lei, 

impõe ao indivíduo a prática ou abstenção de determinados atos que não configurem o 

pagamento de tributo ou de pena pecuniária. 

Eis que, conforme previsão do CTN, a identificação do momento em que nasce a 

obrigação tributária principal; a fixação dos conceitos de incidência, não incidência e isenção; 

a determinação do sujeito passivo da obrigação tributária; a determinação do regime jurídico 

da obrigação tributária (alíquota e base de cálculo); a distinção dos tributos em gênero e dos 

impostos em espécie, entre outros, consistem nas virtudes oriundas do conhecimento 

desprendido do estudo do fato gerador iniciado a partir do seu conceito (FALCÃO: 2013; 67-

103).  

Da mesma maneira seguem os ensinamentos de Alfredo Augusto Becker, uma vez que, 

para ocorrer a relação jurídica tributária é necessário que, anteriormente, tenha ocorrido a 

incidência da norma jurídica tributária sobre o fato gerador, e, assim, irradiado a relação 

jurídica tributária. Critica o autor, porém, a expressão “fato gerador”, uma vez que esta 

geraria confusão intelectual (BECKER: 2010; 338).  

Também propondo a utilização do termo hipótese de incidência, ao invés de fato 

gerador, Geraldo Ataliba afirma que a lei sempre descreve um fato, atribuindo-lhe, se e 

quando acontecido, a força jurídica de criar o vínculo obrigacional tributário, porque, segundo 

lições de Jarach, Amílcar Falcão, dentre outros, a situação posta como hipótese de incidência 

é sempre um fato. Mas, registre-se, um fato jurídico, fato de que decorrem efeitos jurídicos, 
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por disposição do sistema. Ambos os autores alegam que a impropriedade de expressões pode 

levar a falsas conclusões acerca de uma teoria ou doutrina, provocando prejuízos com base 

naquele fundamento (ATALIBA: 1991; 67). 

Portanto, o fato gerador da obrigação tributária pode ser conceituado como sendo o fato, 

o conjunto de fatos ou estado de fato, a que o legislador vincula o nascimento da obrigação 

jurídica tributária de pagar um tributo determinado (FALCÃO: 2013; 2-3). 

O mesmo posicionamento pode ser encontrado em Ana Rita Nascimento Cabral, 

quando defende ser o fato gerador todo aquele fato que, eleito pelo legislador e posto como 

uma norma, tem aptidão para ocorrer no mundo, uma vez que sem lei seria um fato irrelevante 

ao meio jurídico tributário. Este fato juridicizado na figura do fato gerador é que gera para o 

indivíduo nele enquadrado, de modo perficiente, uma obrigação a ser cumprida dentro de um 

dado espaço e em um certo tempo (CABRAL: 2010; 26). 

Assim, pode-se afirmar que toda e qualquer norma jurídica, dentre as quais inclui-se a 

tributária, tem como estrutura lógica a própria norma e a hipótese de incidência, e que a 

incidência da norma jurídica somente ocorre depois de realizado o seu fato gerador, com as 

consequências desta incidência sendo aquelas pretederminadas pela norma.  

Com a concretização do fato gerador, forma-se a obrigação tributária, gerando um dever 

para o sujeito passivo direto (contribuinte) ou indireto (responsável) e um direito ao sujeito 

ativo (o Poder Público). E, com o surgimento da obrigação tributária, a Administração Pública 

efetua ou homologa o lançamento do tributo, tornando líquida e certa a obrigação, 

consubstanciando-se o crédito tributário. 

 

3 A NÃO-INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 
NATUREZA NA CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS: UMA ANÁLISE DE CASOS 
CONCRETOS A PARTIR DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA 

O Imposto sobre Serviços de qualquer natureza (ISSQN, ou simplesmente ISS) 

encontrou seus primeiros indícios de instituição, no Brasil, em 1642, na Bahia. Naquele 

período, era cobrado pelo sustento de soldados que protegiam as demais profissões. 
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Posteriormente, em 1808, com a criação da primeira versão do Banco do Brasil, passa a ser 

cobrado como um imposto eminentemente bancário, tendo por objetivo formar o capital social 

da própria instituição. Pouco depois, em 1812, por ato de Dom João VI, tem sua denominação 

alterada para Imposto sobre Indústrias e Profissões (TORRES; 2007: 357). 

Com a Constituição de 1891 é atribuído aos estados-membros, ainda sobre a 

denominação concedida por Dom João VI. Entretanto, no texto constitucional seguinte, a 

Constituiçao de 1934, obteve a primeira parcela de participação municial, sendo parte de sua 

arrecadação destinada à manutenção do município que o cobrava, fato este que sobreveio, 

ainda, na Constituição de 1937 (RIBEIRO; 2013: 316). 

Somente com o regime constitucional de 1946 tem sua competência atribuída ao 

município. Mas essa situação não permaneceu por muito tempo, tendo em vista que a então 

Emenda Constitucional de nº. 18, de 1965, extinguiu o então Imposto sobre Indústrias e 

Profissões, substituindo-o por um novo tributo, o Imposto sobre Serviços de qualquer 

natureza, de competência municipal e tendo, como base fundamental de sua instituição, 

consistir em mais um dos tributos relacionado aos serviços. E assim permeneceu, mesmo com 

a vigência posterior de outros textos constitucionais, em 1967, 1969 e, finalmente, 1988. 

Nesse contexto, o ISSQN pode ser classificado como um imposto de função 

eminentemente fiscal, voltado exclusivamente à arrcadação e que, em muitos municípios 

brasileiros, é considerado como a principal fonte de arrecadação, mesmo que possam ser 

encontrados pequenos traços de extrafiscalidade, em razão de sua política de incentivos, 

mesmo com a limitação ocorrida em sua concessão, com a entrada em vigor da Emenda 

Constitucional de nº. 37, de 2002 (RIBEIRO; 2013: 316). 

Da mesma forma, é um tributo direto, mesmo incidindo sobre fases da cadeia de 

serviços, tendo em vista que a repercussão econômica eventualmente existente não detém 

relevância jurídica, porque não gera direito de crédito, salvo nos casos de construção civil. 

O tributo alcança regulamentação pela Lei Complementar de nº. 116, de 2003, em 

substituição ao Decreto-lei de nº. 406, de 1968, baseado nas disposições do Código Tributário 

Nacional, com competência prevista ao município pela Constituição Federal de 1988, em seu 
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artigo 156, inciso III e § 3º, artigo 88 do ato de disposições constitucionais transitórios 

(ADCT). 

E coube à própria Lei Complementar de nº. 116, de 2003, a definição dos serviços a 

serem tributados pelos municípios, em sede de ISSQN. Assim, em seu artigo 1º, definiu como 

fato gerador do imposto a prestação de serviço constante da lista a ela anexa, ainda que a 

atuação não constitua a atividade preponderante do prestador (RIBEIRO; 2013: 327). 

Seu fato gerador, por sua vez, é instantâneo, com incidência ocorrendo em relação a 

cada prestação de serviços isoladamente considerada, ainda que lei municipal possa 

estabelecer sua apuração por período certo de tempo. 

Dessa forma, não há a necessidade de o serviço tributado constituir a principal atividade 

do prestador, que pode ser dedicar mais intensamente à prestação de outro serviço, ou à 

industrialização e comercialização de diversos produtos ou mercadorias. Entretanto, faz-se 

necessário que o serviço prestado, para haver incidência, seja a atividade-fim, tendo como 

destinatário o usuário, e não o próprio prestador, como ocorre nos serviços-meio (RIBEIRO; 

2013: 327-328). 

3.1 A não-incidência do ISSQN sobre cessão de Direitos do Autor: incentivo à atividade 
cultural? 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede do Recurso Especial de nº. 1183210, 

proveniente do Rio de Janeiro, e tendo como relator o ministro Arnaldo Esteves Lima, 

analisou a incidência do ISSQN para a autorização de uso de obras protegidas por meio de 

Direitos do Autor. 

Para analisar o caso concreto, o STJ admitiu que o exame de qualquer texto legislativo, 

principalmente de uma lei complementar, tal como ocorre com a norma geral de 

regulamentação do ISSQN, a Lei Complementar de nº. 116, de 2002, há de ser efetuado de 

acordo com as regras constitucionais de competência.  

Dessa forma, a partir das disposições do Decreto-lei de nº. 406, de 1968 (com a redação 

dada pela Lei Complementar de nº. 56, de 1987), e com a própria Lei Complementar de nº. 

116, de 2002, cujos termos somente poderiam ser compreendidos se considerada a totalidade 
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sistêmica de ordenamento, respeitando-se os limites impostos pela Constituição de 1988 à 

disciplina do tributo (CARVALHO; 2008: 682-683). 

Assim, decidiu o tribunal pela não-incidência do ISSQN sobre a cessão de Direitos do 

Autor, uma vez que seguiu, como referencial, que a listagem de serviços anexa à Lei 

Complementar de nº. 116, de 2003, é taxativa, no que diz respeito ao fato gerador do tributo. 

Consequentemente, entendeu-se que não há incidência do imposto sobre a cessão de direitos 

autorais, tendo em vista que tal previsão não consta na referida listagem. 

Como fica, entretanto, a natureza interpretativa do dispositivo? Para o STJ, a 

interpretação extensiva é admitida pela jurisprudência quando a lei complementar preconiza a 

hipótese de incidência do ISSQN sobre serviços congêneres, correlatos, àqueles 

expressamente previstos na lista anexa, independentemente da denominação dada pelo 

contribuinte. Porém, se o serviço prestado não se encontra contemplado, não constitui fato 

gerador do tributo e, por conseguinte, não há falar em interpretação extensiva, mesmo porque 

é a natureza do serviço prestado que determina a incidência do tributo. 

Admitiram, ainda, os magistrados, que o direito de uso, em sua acepção ampla, tem sua 

disciplina no Código Civil de 2002, com um regime jurídico absolutamente distinto. Com 

isso, não se confunde com os Direitos do Autor, regulado, conforme verificado anteriormente, 

por diploma específico, a Lei de nº. 9.610, de 1998, inexistindo qualquer correlação entre 

ambos, o que, por si só, derrubou uma das hipóteses de cabimento do recurso. 

Consequentemente, não cogitou-se que a cessão de Direitos do Autor consistissem em 

congêneres à de direito de uso, hábil a constituir fato gerador do ISSQN, considerando, ainda, 

que qualquer tentativa de aproximar a cessão daqueles direitos aos da locação de bem móvel, 

a fim de viabilizar a tributação, além de incabível pelas mesmas razões expostas em relação 

ao direito de uso, era absolutamente despropositada, tendo em vista a não-incidência. Baseou-

se, ainda, o superior tribunal na Súmula de nº. 31 do Supremo Tribunal Federal (STF), que 

assim dispõe: "É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis". 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

232



 
 

 

 

Diante do exposto, faz-se necessário que seja analisada a decisão do STJ a partir das 

características técnicas que envolvem não somente o ISSQN, como, também, os próprios 

Direitos do Autor, com seus princípios e características singulares.  

Ao utilização da terminologia "cessão de direitos autorais", tal como consta nos votos 

vencedores, consiste, tal como verificado anteriormente, em subtítulo próprio, de um ato 

jurídico completamente distinto, e que apresenta natureza jurídica e fato gerador diversos aos 

relacionados à prestação de serviço de "autorização de uso", ou seja, uma “licença” de 

Direitos do Autor. 

A licença para utilização de Direitos do Autor é, sobretudo, um serviço que não consiste 

em fato gerador do ISSQN, tomando-se como referência a taxatividade característica da lista 

anexa à Lei Complementar de nº. 116, de 2003. Ainda assim, a prestação de serviço é definida 

como sendo um trabalho realizado, e que não se caracteriza em vínculo empregatício, como 

venda ou aluguel de bens, e alguns dos possíveis serviços existentes estão definidos na 

regulamentação dos fatos geradores do imposto. 

O STJ, entretanto, utilizou-se da terminologia "cessão", que, por si só, diz respeito à 

transferência de um bem, não se configurando como uma prestação de serviçom, ou seja, a 

cessão promove a transferência de bens ou direitos, que pode ser realizada de forma onerosa 

ou gratuita. É, em outros termos, a transmissão da posse direta ou indireta do bem de um 

indivíduo para o outro, de forma definitiva, o que pode se dar por forma de doação ou pelo 

contrato de compra e venda. 

Com a não inclusão da cessão de Direitos do Autor nas hipóteses de incidência, o STJ 

agiu, ainda que indiretamente, na promoção do elemento cultural para a comunidade, uma vez 

que, com a redução da carga tributária, ocorrer-se-á um maior número de transmissão de 

direitos de propriedade intelectual, que renovam-se constantemente e são, em diversas 

oportunidades, utilizados como recursos próprios de captação econômica. 

Entretanto, por mais que o STJ não tenha levado em consideração a natureza de 

elemento cultural dos Direitos do Autor, a eventual opção da "licença", e não por sua "cessão" 

teria, em muito, auxiliado estes direitos, que não somente consistem em bens de propriedade 

intelectual, como, também, na própria cultura. 
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Conforme disposição do artigo 3º da Lei de nº. 9.610, de 1998, os Direitos do Autor são 

considerados bens móveis. Com a sua respectiva cessão de forma gratuita, ocorre a doação de 

um bem móvel, enquanto que sua alienação onerosa é condizente com um contrato de compra 

e venda de um bem móvel. Independente do caso, o bem deixará de pertencer ao indivíduo 

originário (doador/alienante), e passará a pertencer a um novo indivíduo 

(donatário/adquirente). 

Tais operações, como não poderiam deixar de ser, consistem em fatos geradores 

completamente diversos. A Constituição Federal de 1988 previu, em seu artigo 155, § 1º, 

inciso I, que a instituição do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis ou Doação (ITCMD) 

dar-se-á pela doação de bens móveis. Entretanto, não há qualquer previsão constitucional a 

respeito do refeirdo imposto sobre meios de transmissão que não sejam por doação. Por outro 

lado, por ausência de previsão constitucional e legal, pode-se concluir que não há incidência 

tributária do ITCMD pela cessão onerosa de bens móveis. 

Nesse contexto, por intermédio de uma doação de Direitos do Autor, considerado por 

disposição específica, como bens móveis, incidirá o pagamento do ITCMD. A base de cálculo 

a se utilizar será o do valor venal do bem móvel, e a alíquota dependerá daquela definida pelo 

estado do domicílio do doador/cedente. Consequentemente, a cessão onerosa de Direitos do 

Autor não será atingida pelo tributo. 

Por outro lado, a autorização de utilização dos Direitos do Autor, representa nas 

licenças de uso, consistem em uma prestação de serviço, e apresenta natureza jurídica de um 

contrato de empréstimo ou mesmo um contrato de mútuo, no caso de ser gratuita, ou locação, 

no caso de ser onerosa.  

Porém, a autorização de uso não transfere a posse indireta do bem móvel em referência, 

mas tão somente a sua posse direta de uso, que pode ser exclusiva ou compartilhada. Dessa 

maneira, por intermédio da utilização de licença, não incidirá o ISSQN, tal como, de idêntica 

forma, conforme decidido pelo STJ, não ocorrerá com o ISSQN.  

Ainda que a expressão utilizada pelo STJ não tenha levado em consideração a utilização 

de licenças para Direitos do Autor, que consistem em meios válidos e legítimos de 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

234



 
 

 

 

transferência da posse direta sobre estes bens de propriedade intelectual, e muito utilizados no 

cotidiano, evidencia-se o auxílio do julgada para com a transmissão e fomento da cultura. 

E não somente o referido caso concreto auxiliou o incentivo tributário, a partir da não-

incidência do tributo, envolvendo Direitos do Autor. Em sede de  

 

CONCLUSÃO 

Pode-se concluir, diante de todo o exposto, que os Direitos do Autor, legitimados 

enquanto direitos fundamentais pelo artigo 5º, incisos XXVII e XXIX da Constituição da 

República Federativa do Brasil, de 1988, consistem em verdadeiros bens culturais, 

considerados, inclusive, por alguns doutrinadores como sendo a própria extensão da cultura. 

Considerados, da mesma forma, bens móveis, por intermédio de sua legislação 

específica, a Lei de nº. 9.610, de 1998, os Direitos do Autor alcançam sua dinâmica pela 

transmissibilidade por cessão (que poderá ser gratuita ou onerosa) e, ainda, pela simples 

transferência da posse sobre o bem cultural, representada no licenciamento, ou seja, os 

contratos de empréstimo ou mútuo. 

Dessa forma, poderia-se afirmar que, ao realizar a transferência dos Direitos do Autor, 

incorreria o fato na ocorrência do fato gerador do Imposto sobre Serviços de qualquer 

natureza, o que, por mais que não representa uma das principais razões de desincentivo à 

cultura no Brasil, auxilia, ainda que em pequena escala, nesse panorama jurídico-econômico. 

Assim, o Superior Tribunal de Justiça, ao decidir pela não-incidência do referido 

imposto sobre a cessão de Direitos do Autor, atuou, ainda que indiretamente, no incentivo, 

proteção e fomento à cultura, permitindo que esses direitos possam ser transmitidos 

onerosamente (porque, conforme debatido, sobre a doação ocorrerá a incidência de outro 

tributo, o Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação), sem maiores custos por parte 

do município, em natureza tributária. 

Por sua vez, a utilização da terminologia “cessão de direitos”, por mais que incentive a 

cultura, poderia ter sua interpretação amplificada, com a inclusão, da mesma forma, dos 
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licenciamentos de Direitos do Autor, o que, por si só, implicaria em um aumento no fomento, 

incentivo e difusão cultural, características inerente a esses direitos. 

Ainda assim, defende-se a aplicação da interpretação aplicada pelo Superior Tribunal de 

Justiça, por analogia, às espécies de licenciamento dos Direitos do Autor, proporcionando, 

consequentemente, uma maior extensão dos efeitos da decisão, o que, em muito, auxiliaria a 

promoção da cultura. 
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PARECER: 33/2013/SECULTFOR 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1802085603858/2013 

SOLICITANTE: ESCRITÓRIO DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 

ASSUNTO: RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS AO PRE-
CARNAVAL E AO CARNAVAL DE FORTALEZA 2013.   
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.  NEGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS. NÃO PAGAMENTO AO ECAD POR 
EVENTO GRATUITO DE CUNHO CULTURAL E SOCIAL.  

 

CONSIDERANDO: A nossa carta magna em seu artigo 5º, incisos XXII e XXIII, art. 23 e 

art. 215 da constituição federal: 

Art. 5. 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: 
(…) 
XXII – É garantido o direito de propriedade; 
XXIII – A propriedade atenderá a sua função social. 
 
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios: 
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência; 
 
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: 
(…) 
IV – Democratização do acesso aos bens de cultura.  
Art. 216. Constitui 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;  
(...) 

 

CONSIDERANDO: O artigo 3º da lei nº 9.610 de 19 de Fevereiro de 1998, que disciplina 

sobre os direitos autorais:  

Art. 3º - Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, 
bens móveis. 
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1.  DOS FATOS 

 Em 2013, o ECAD(Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), veio nos solicitar 

autorização para recolhimento dos direitos autorais relativos à realização dos eventos 

denominados “Pré-carnaval de Fortaleza 2013 e Carnaval de Fortaleza 2013” que ocorreram a 

partir de janeiro de 2013 com apresentação de artistas diversos e com término no dia 

12/02/2013, conforme regulamento interno de arrecadação do ECAD, incidindo o valor de 

10% do valor utilizado por esta secretaria à titulo de CUSTOS MUSICAIS para com os 

referidos eventos, ficando assim convencionado que esta cobrança remonta no valor de 

R$80.000,00(oitenta mil reais), através de cálculo efetuado sobre as despesas citadas, 

objetivando o justo recolhimento dos direitos autorais ora tratados. 

Do Carnaval de Fortaleza  

O pré-carnaval e o carnaval de Fortaleza 2013 é um evento de cunho cultural, marcado 

pela apresentação de diversos blocos carnavalescos, cordões, maracatus, escolas de samba e 

afoxés, através da ocupação de praças e ruas de boa parte dos bairros do município, com 

apoio institucional, de infra-estrutura, cultural e financeiro da Prefeitura Municipal de 

Fortaleza, considerando a importância da valorização do ser humano nas atividades culturais 

no sentido de incentivar a cultura e promover o lazer, como elenca o art. 7º inc, XIV, da lei 

orgânica do município de Fortaleza. 

Ademais, todos os institutos que se manifestam através de blocos, cordões ou escolas de 

samba e que se apresentam sob a fiscalização da Prefeitura Municipal de Fortaleza promovem 

um espetáculo inteiramente gratuito e em total benefício da comunidade, haja vista não ser 

cobrado qualquer valor para participação da população no evento. 

2. DOS DIREITOS CULTURAIS: 

De acordo com o Doutrinador Francisco Humberto Cunha Filho, 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 à dignidade da pessoa 

humana.  

A Constituição de 1988 buscou propiciar no plano constitucional uma proteção que 

correspondesse à importância do patrimônio cultural, dispondo sobre diversas, garantias, 

direitos, deveres e competências em relação aos direitos culturais, ressaltando a abrangência 

do termo patrimônio cultural a luz da perspectiva da diversidade cultural, menciona 
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Francisco Humberto:  

“A valorização da referencialidade e da imaterialidade e a busca da 
igualdade material são diretrizes a serem atingidas e perseguidas pelo Estado 
e pela sociedade, estabelece como funções dos bens culturais brasileiros: a) 
serem o elo de ligação entre o passado e o presente, elo que liga os fatos 
cotidianos ou excepcionais à memória, à ação e à identidade cultural dos 
grupos formadores da sociedade brasileira, contribuindo para o 
fortalecimento dos valores culturais dos grupos desfavorecidos; b) serem 
veículo que expresse os valores tangíveis e intangíveis das referências 
culturais eleitas pela comunidade, contribuindo para a educação em valores e 
sentimentos afetivos e reduzindo a desigualdade material dos grupos 
formadores da sociedade brasileira; c) serem um recurso sustentável, 
proporcionando, para a comunidade, a fruição dos bens culturais e de 
outros bens da vida” 1.  

 

Os direitos culturais representam portanto um conjunto de bens de alta significância 

para sociedade, possuindo um grande importância social e cidadã. Sentimento este que é 

representado no comando da Constituição Federal  em seu artigos 23, inciso V, que determina 

a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em 

proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e a ciência, de modo que os bens 

culturais possam ser gozado pelas gerações atuais e as vindouras. 

3. DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 

Considerando o disposto no art.3 da lei dos direitos autorais (lei nº 9.610/98)  prevê que 

os direitos autorais devem ser considerados para efeitos legais como bens móveis.  No mesmo 

sentido, endossando este artigo a consagrada obra “Direitos Culturais como Direitos 

Fundamentais no Ordenamento Jurídico Brasileiro” do Doutrinador Francisco Humberto 

Cunha Filho dispõe: “(...) Os direitos autorais são ao mesmo tempo direitos de personalidade 

ou morais e direitos patrimoniais ou de propriedade (...)”, os direitos autorais tratam-se de 

bens móveis. 

Em havendo o uso de propriedade autoral deve-se avaliar a função social de sua 

propriedade, princípio este expresso no Art. 5, XXIII, da Constituição Federal. A partir desta 

previsão constitucional, a propriedade passa a não ser mais um direito vazio, mas uma 

situação patrimonial apenas passível de proteção na medida em que exercer um dado papel no 

ordenamento. Este papel é tomando em conta não individualmente, mas socialmente, daí a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1! �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.!99.!
! ²LEONETTI,!Carlos!Araújo,!FUNÇÃO!SOCIAL!DA!PROPRIEDADE:!MITO!OU!REALIDADE?!(Publicada!na!Revista!Síntese!de!
Direito!Civil!e!Processual!Civil!nº.03!–!JANXFEV/2000,!p.72!
! ³!MEIRELLES,!Hely!Lopes.!Direito!Administrativo!brasileiro.!19ª!ed.!São!Paulo:!Malheiros,!1994!p.!504.!
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menção ao termo social. 

No campo doutrinário, o francês Léon Duguit, considerado o precursor da moderna 

concepção do direito de propriedade lastreada na idéia de que esta deve cumprir sua função 

social. Em ciclo de palestras proferidas em Buenos Aires, em 1911, expôs a revolucionária 

idéia de que o proprietário não é, em verdade, titular de um direito subjetivo, mas, apenas, o 

detentor da riqueza, uma espécie de gestor da coisa que devia ser socialmente útil. São suas as 

palavras: 

“A propriedade deixou de ser o direito subjetivo do indivíduo e tende a se 
tornar a função social do detentor da riqueza mobiliária e imobiliária; a 
propriedade implica para todo detentor de uma riqueza a obrigação de 
empregá-la para o crescimento da riqueza social e para a interdependência 
social. Só o proprietário pode executar uma certa tarefa social. Só ele pode 
aumentar a riqueza geral utilizando a sua própria; a propriedade não é, de 
modo algum, um direito inatingível e sagrado, mas um direito em contínua 
mudança que se deve modelar sobre as necessidades sociais às quais deve 
responder”.  

Logo, a propriedade de cada um está em termos de titularidade associada a cada um não 

por conta da utilidade que cada um aufere da coisa (que não é relegada nem sem importância, 

mas que não serve de parâmetro central para esta regulação), mas tendo em vista a utilidade 

que a sociedade obtém de benefício a cada titularidade associada. 

O Doutrinador, Hely Lopes Meirelles observa que a propriedade continua a ser um 

direito individual, mas um direito individual condicionado ao bem estar da comunidade, ou 

seja, o direito à propriedade sofreu um processo de relativização, ou de publicização ou, 

ainda, de socialização, como preferem alguns autores. Aliás, para o autor o direito de 

propriedade nunca foi algo absoluto, pois a existência do Estado circunscreve seu exercício a 

seu poder de regulação, subjugando o interesse e bens particulares à vontade pública. 

 Em outras palavras, o exercício do direito de propriedade foi sendo, pouco a pouco, 

condicionado ao bem-estar social ou, ao cumprimento de sua função social. Com efeito, a 

partir da Constituição de 1988, o direito brasileiro, a ordem jurídica pátria, somente protege a 

propriedade que cumpra a sua função social, isto é, que aproveite, ainda que de forma 

indireta, à sociedade como um todo, a propriedade está condicionada ao bem estar da 

comunidade; e tendo como escopo o princípio da prevalência do interesse público sobre o 

particular. 

Consigna Francisco Humberto Cunha Filho, (2002, p. 19), em sua obra Teoria e Prática 

da Gestão Cultural, que os direitos autorais fazem parte do rol dos direitos culturais e devem 

sim cumprir sua função social: 
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Também a proteção da produção cultural, sintetizada na lei dos 
direitos autorais e dos direitos conexos, encontra espaço na 
obra, que enfatiza duas vertentes: a necessária solidificação do 
usufruto da comercialização da obra intelectual, por parte dos 
criadores, mas, por outro lado, a explicitação de algo menos 
financista, que é a importantíssima função social da 
propriedade intelectual, socializadora, distributiva e cidadã, 
até hoje tão ocultada por aqueles que se relacionam com o 
mundo impregnado pela maldição do Rei Midas.’ 

 
 Quando da limitação do gozo dos direitos autorais, enfatizamos a necessidade de se 

exercer uma função social da propriedade intelectual, qual destacamos o posicionamento do 

civilista Gustavo Tepedino (apud Rodrigo Moraes, 2006, p. 261), na obra “Cadernos de 

Políticas Culturais”:  

A função social da propriedade tem “configuração flexível”, modificando-se 
de estatuto para estatuto. Não existe uma única função social, mas diversas 
funções sociais, variando de acordo com espécie de propriedade. Há função 
social, com conteúdo próprio, em qualquer tipo de propriedade, 
inclusive na intelectual.  

Eis as considerações doutrinarias, passamos aos entendimentos jurisprudenciais. 

 

4. DAS JURISPRUDENCIAS  

  

Em consulta a depositórios de jurisprudências sobre temas relacionados ao objeto desta 

solicitação, foram levantados algumas decisões importantes para melhor esclarecer o tema.  

CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. FESTAS POPULARES. PROMOÇÃO 
PELA MUNICIPALIDADE. INEXISTÊNCIA DE INTUITO DE LUCRO. 
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PRECEDENTES. RESSALVA DO 
PONTO DE VISTA DO RELATOR. CPC, ART. 557. RECURSO 
DESPROVIDO. 

I - Na linha do entendimento que se formou não se podem cobrar 
direitos autorais pela retransmissão de músicas em festas populares 
promovidas pelas municipalidades, uma vez inocorrente a finalidade 
lucrativa. 

II - Em face da orientação predominante no âmbito das duas Turmas que 
compõem a Seção de Direito Privado deste Tribunal, plenamente justificável o 
julgamento de plano do recurso especial, nos termos do art. 557, CPC. 

(AgRg no REsp 209.979/SP Rel(. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO 
TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/1999, DJ 13/09/1999 p. 
70) 

No mesmo entendimento, em se tratando de festejo de cunho social sem fins lucrativos, 

o Relator Ministro Barros Monteiro do Superior Tribunal de Justiça, ratificou pelo não 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

244



!
                                                                                                                                                                          
!

  

!

recolhimento dos direitos autorais: 

DIREITO AUTORAL. "SHOW" ARTÍSTICO EM LOGRADOURO 
PÚBLICO. COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. 
AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. 

- Tratando-se de festejo de cunho social e cultural, sem a cobrança de ingresso 
e sem a contratação de artistas, inexistente o proveito econômico, indevidos 
são os direitos autorais. Precedentes.  

Recurso especial não conhecido. 

(REsp 246.908/SP, Rel. Ministro  BARROS MONTEIRO, QUARTA 
TURMA, julgado em 20/02/2001, DJ 09/04/2001 p. 367) 

Na quarta turma do Egrégio Tribunal, o Ministro Aldir Passarinho Junior, se posicionou 

em favor, que não é devido o pagamento de direitos autorais se o espetáculo é promovido pela 

prefeitura, sendo o evento público e gratuito, conforme citação do STJ: 

CIVIL. DIREITO AUTORAL. ECAD. ESPETÁCULO PÚBLICO 
GRATUITO PROMOVIDO POR PREFEITURA. COMEMORAÇÃO DE 
ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DO MUNICÍPIO. 

EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS, MEDIANTE SONORIZAÇÃO 
MECÂNICA. PAGAMENTO INDEVIDO. LEI N. 5.988/73. EXEGESE. 

I. Não é devido o pagamento de direitos autorais se o espetáculo promovido 
pela Prefeitura, onde foram executadas obras musicais mediante sonorização 
mecânica, era gratuito, para comemoração de aniversário do Município. 

II. Ressalva do ponto de vista do relator. 

III. Recurso especial não conhecido. 

(REsp 76.365/ES, Rel. Ministro  ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 
QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2002, DJ 26/08/2002 p. 219) 

Já no ano seguinte, o Ministro Aldir Passarinho ratificou seu posicionamento, que não é 

devido o pagamento de direitos autorais com espetáculo ao vivo, se o evento é promovido 

pela prefeitura, sem fins lucrativos, conforme citação do STJ: 

AGRAVO. CIVIL. DIREITO AUTORAL. ECAD. ESPETÁCULOS 
PÚBLICOS GRATUITOS, COM MÚSICA “AO VIVO” PROMOVIDA POR 
PREFEITURA MUNICIPAL. PAGAMENTO INDEVIDO. LEI N. 5.988/73. 
EXEGESE. 

I. Não é devido o pagamento de direitos autorais se os espetáculos "ao 
vivo" promovidos por prefeitura municipal eram gratuitos, ocorridos em 
festividade pública local. Precedentes do STJ. 

II. Ressalva do ponto de vista do relator. 

III. Fato anterior ao advento da Lei n. 9.610/98. 

IV. Agravo desprovido. 

(AgRg no REsp 540.524/MG, Rel. Ministro  ALDIR PASSARINHO 
JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2003, DJ 16/02/2004 p. 270) 

No recurso julgado no mesmo ano no Superior Tribunal de Justiça, manifestou-se o 

Ministro Barros Monteiro da quarta turma, a respeito do tema em estudo, pelo não 

recolhimento de direitos autorais com espetáculo ao vivo, se o evento é promovido pela 
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prefeitura, de cunho público e gratuito, conforme citação do Egrégio Tribunal: 

DIREITO AUTORAL. FESTEJOS JUNINOS ORGANIZADOS PELA 
MUNICIPALIDADE EM LOGRADOURO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE 
FINALIDADE LUCRATIVA, DIRETA OU INDIRETA. LEI Nº 5.988, DE 
14.12.73. 

– Tratando-se de festejo de cunho social e cultural, sem a cobrança de 
ingresso, nem a contratação de artistas e inexistente o proveito econômico, 
indevidos são os direitos autorais. Precedentes. 

Recurso especial não conhecido. 

(REsp 514.082/SP, Rel. Ministro  BARROS MONTEIRO, QUARTA 
TURMA, julgado em 11/11/2003, DJ 16/02/2004 p. 264) 

No mais recente julgamento do agravo no recurso especial, julgado em 26 de junho de 

2008, a Ministra Relatora Nancy Andrighi, da Terceira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, negou provimento ao agravo no recurso especial, e que no evento público promovido 

pela municipalidade, sem cobrança de ingresso, não dá margem à cobrança de direitos 

autorais, conforme citação do Egrégio Tribunal: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. 
PREQUESTIONAMENTO. 

AUSÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA 
DO STJ. 

- Rejeitam-se corretamente os embargos declaratórios se ausentes os 
requisitos da omissão, contradição ou obscuridade. 

- O prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados constitui 
requisito de admissibilidade do recurso especial. 

- Não se conhece do recurso especial, pela divergência, se não comprovado 
o dissídio jurisprudencial, nos moldes legais e regimentais. 

- A execução de obras musicais em evento público organizado pela 
Municipalidade, sem cobrança de ingressos, não dá margem à cobrança de 
direitos autorais, que pressupõe a ocorrência de lucro. 

Precedentes. 

Negado provimento ao agravo no recurso especial. 

(AgRg no REsp 966889/SP, Rel. Ministra  NANCY ANDRIGHI, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2008, DJe 05/08/2008) 

E em decisão bastante recente a 5ª câmara Cível do TJ/MS declarou a ilegalidade da 

cobrança de direitos autorais do "Carnaval Sidro 2008", realizado em 2008 pela prefeitura de 

Sidrolândia, com entrada gratuita.  

E M E N T A- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - 
PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS - ECAD - CARNAVAL 
PROMOVIDO PELO ENTE MUNICIPAL - EVENTO GRATUITO - SEM 
FINALIDADE LUCRATIVA - DEVER CONSTITUCIONAL DE 
PROMOÇÃO DA CULTURA - RECURSO IMPROVIDO. Resta 
inconveniente a cobrança de direitos autorais de evento carnavalesco 
promovido pelo Poder Público, aberto gratuitamente à população e sem 
nenhuma finalidade lucrativa, em especial se considerado os reflexos da 
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manifestação cultural (pacificação e unificação social), circunstância sentida 
pelo legislador constitucional que terminou por conferir a todos os Entes 
Políticos o dever de promovê-la (art. 23, V da Constituição Federal). A C Ó R 
D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 5ª 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos e 
das notas taquigráficas, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos 
termos do voto do relator. (AP em Ação Declatatória. Processo 0102047-
29.2008.8.12.0045. Relator DES.VLADIMIR ABREU DA SILVA. Tribunal 
de Justiça do Mato Grosso do Sul, Julgado em 18/12/2012 publicado em 
19/12/2012. ) 

Passamos a conclusão. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Preliminarmente 

Preliminarmente informamos , que a Assessoria Jurídica desta Secretaria já respondeu 

as notificações n° 83757/2007, nº 85109/2007, n° 85634/07 e n° 074949/08, constantes aos 

ofícios nº 2789/2007, nº 2953/2007, n° 147/08 e n° 520/08, datados de 04 e 19 de dezembro 

de 2007, 11 de Janeiro e 10 de Março de 2008, os quais tratam sobre o mesmo assunto, 

opinando pela impossibilidade jurídica do pedido em todas as solicitações.  

Conclusão 

Considerando o que foi apresentado, destacamos que não há efetivamente que se falar 

em cobrança de direitos autorais em festas, shows e eventos públicos cuja finalidade é pública 

visando proporcionar cultura e lazer junto à população, não dando margem à cobrança de 

direitos autorais. 

Portanto, esta Assessoria Jurídica opina pela IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA do 

pagamento de direitos autorais. 

                                               Este é o parecer, salvo melhor juízo.  

                                                  Fortaleza, 15 de Março de 2013.  

 
Vitor Melo Studart 

OAB-CE 24.825 
Assessor Jurídico da SECULTFOR 

 
 
        FRANCISCO GERALDO DE MAGELA LIMA FILHO 
              SECRETÁRIO DE CULTURA DE FORTALEZA 
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DERECHOS CULTURALES. ENSAYO DE UNA CONCEPTUALIZACIÓN 

DIREITOS CULTURAIS. ENSAIO DE UMA CONCEITUAÇÃO 

 Por Yael A. Berardi1 

 
En el presente trabajo, se intentará realizar un sintético análisis de la situación actual de los 

llamados Derechos Culturales en nuestro país. Su concepción, aplicación, abordaje legal y 
protección. 

 
Las recientes tecnologías junto a la globalización provocaron nuevas necesidades y 

relaciones sociales inexistentes hace 20 años atrás. Los nacientes vacios legales y la vulneración de 
derechos sin el amparo de una protección adecuada, han puesto en jaque nuestro sistema 
jurídico actual. 

 
No  se  pretenderá  establecer  una  opinión  univoca,  ni  una  postura  acabada,  sino mas 

bien, señalar la inmensidad que constituye la cultura en general y los derechos culturales en 
particular, cuestión solo tratada bastamente en  disciplinas sociológicas y muy relegada del campo 
jurídico local. 

 
Se desarrollaran tres ejes conceptuales básicos, la cultura, el derecho a la cultura y finalmente 

los derechos culturales. 
 

 
1 CULTURA 
 

No es tarea fácil definir correctamente un término que abarque todo el  paradigma que 
conlleva. Si partimos de su origen etimológico (cultivo), podríamos decir que es una totalidad 
compleja que incluye todas las capacidades y hábitos que el hombre adquiere y genera (“cultiva”) 
como miembro de la sociedad.

2
 

 
Por su parte, Ricardo Santillán Güemes, plantea a la cultura como “una forma integral de 

vida creada histórica y socialmente por una comunidad a partir de su particular manera de resolver 
-desde lo físico, emocional y mental- las relaciones que mantiene con la naturaleza, consigo 
misma, con otras comunidades y con lo que considera sagrado, con el propósito de dar continuidad, 
plenitud y sentido a la totalidad de su existencia.”

3
 

 
En la Conferencia de México, se busco un concepto amplio, que no excluya en lo más 

mínimo ningún supuesto. “Cultura como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y 
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella 
 
 

1" Alumna" de" la" carrera" de" Abogacía." Universidad" Nacional" del" Sur." Integrante" del" Instituto" de" Derechos"
Culturales"–"Colegio"de"Abogados."Bahía"Blanca."Bs."As."Argentina."2014"
2"Tylor E. B.  Cultura Primitiva. Madrid. Editorial Ayuso 1877 
3"
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engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al 
ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, y que la cultura da al 
hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros, 
seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través 
de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella, el hombre se 
expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en 
cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea 
obras que lo trascienden”.

4
 

 
Más adelante, la Declaración de FRIBURGO vino a reafirmar lo establecido en 

México. “La cultura  abarca los valores, las creencias, las convicciones, los idiomas, los 
saberes y las artes, las tradiciones, instituciones y modos de vida por medio de los cuales 
una persona o un grupo expresa su humanidad y los significados que da a su existencia y a 
su desarrollo”. 5 

 
A partir de estas concepciones antropológicas de   “cultura”, podemos concluir por 

un lado; que todos los seres humanos somos portadores de ella, por lo mismo no hay 
pueblos sin cultura6. Por el otro que   existe una doble dimensión, que se contrae y se 
complementa al mismo tiempo: una externa como hecho colectivo, generada por una 
comunidad integrada; y una interna, consciente y propia de cada individuo.   La cultura 
hace a la humanidad, cada sujeto es conformado por la cultura en que nace y se desarrolla, 
en ella se identifica y crece. La cultura es nada más y nada menos que un derecho humano. 
 
 
2 DERECHO A LA CULTURA 
 

Este  derecho  es  relativamente  nuevo.  A  través  de  los  años  ha  sido  reconocido, 
implícita y explícitamente en el derecho interno por medio de los artículos 14 y 17 de 
la Constitución  Nacional, y leyes respectivas, y por el derecho internacional mediante 
las distintas declaraciones de derechos humanos, pactos internacionales, protocolos y 
cartas. Todos ellos incorporados a nuestra Constitución Nacional por medio del articulo 
75 inciso 22. 

 
En base a lo investigado, podría analizar que sujeto activo seria  toda persona por su 

sola calidad de ser humano. Sujeto pasivo fundamental en cambio, sería el Estado 
para con sus ciudadanos y para con la comunidad internacional. Según René Matheu, 
“desde que la participación en la vida cultural están reconocidos como un derecho del 
hombre, ocurre forzosamente que los responsables de esa colectividad tienen el deber de  
 
 
4"Declaración de México sobre Políticas Culturales. 1982 
5Declaración de Friburgo. Articulo 2. Ginebra. 2007 
6"Doc. de trabajo Acercamiento a la conceptualización de los Derechos Culturales. (IPANC-CAB). 2010
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crear las condiciones indispensables para el ejercicio eficaz de ese derecho. El fomento de 
la vida cultural de la nación entra de esta manera dentro del marco de las funciones del 
Estado moderno”7. 

 
El objeto del derecho a la cultura estaría constituido por la cultura misma, es decir, 

los bienes de la personalidad comprendidos en la actividad intelectual, espiritual y 
artística. 

 
Finalmente el bien jurídico a tutelar seria la comunidad, entendida como la dimensión 

fundamental para la satisfacción de las aspiraciones culturales de cada uno de los 
individuos que la integran. La comunidad solo se explica en función y desde lo colectivo 
por ende, el fundamento inmediato de este derecho radica en dicha proyección colectiva de 
esa dignidad humana. 

 
Cuando hablamos de derecho a la cultura, damos cuenta del derecho a participar 

activamente de la vida cultural de la sociedad y a su vez  al derecho de la población de 
acceder a conocer otras culturas

8
. Precisamente, considero que la expresión “a la” cultura, 

nos limita y acota al mero acceso. Creo que esta es una mirada simplificadora que no 
concuerda con el amplio concepto de cultura previamente analizado. Necesitamos, por lo 
tanto,  encontrar una designación menos  estricta y más global que logre articularse a 
nuestra realidad. 
 
 

3 DERECHOS CULTURALES 
 

El derecho internacional americano ha sido el primero en reconocer los derechos 
culturales como parte de un concepto amplio de derechos humanos. 

 
Jesús  Prieto  de  Pedro  propone  entender  los  derechos  culturales  como  aquellos 

que  garantizan  el  desarrollo  libre,  igualitario  y  fraterno  de  los  seres  humanos,  en esa 
capacidad singular que tenemos de poder simbolizar y crear sentidos de vida comunicables 
a otros. 

Los derechos culturales implican no solo el acceso a bienes culturales, sino, además 
el ejercicio de cada derecho y la percepción de sus beneficios.

9 Por lo tanto estamos ante 
dos concepciones, el derecho cultural en sentido amplio y el derecho a la cultura en  
 
 
7Matheu R. La cultura en el mundo contemporáneo. Problemas y perspectivas. Paris. UNESCO. 1973 
8"Doc. de trabajo: Acercamiento a la conceptualización de los Derechos Culturales. (IPANC-CAB) 2010 
9La  enumeración y desarrollo de cada uno de los derechos culturales, excede el objetivo de este trabajo, 
siendo tema a tratar en otra oportunidad. Por ahora solo analizaremos su concepto en general y su 
aplicación en particular. A modo de ejemplificar la idea desarrollada: libertad de pensamiento, de expresión, 
derecho a educar, a recibir educación, derecho a una identidad, a participar de una vida cultural, derecho a 
disfrutar del progreso científico, etc.
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sentido estricto
10

, contenido este último, en aquel. 
 
No nos encontramos ante derechos ordinarios, subjetivos y generales. Por el 

contrario, hacemos referencia a unos derechos singulares y fundamentales11  cuya 
característica principal es su indeterminación. Actualmente no existe una enumeración 
taxativa, real y acabada de cada uno de estos derechos, pese a que se entiendan como 
indispensables para el goce de los derechos civiles y políticos. 

 
Si bien, no es posible llegar a una definición universal de los derechos 

culturales, me atrevo a forjar un concepto propio. Considero a los derechos culturales como 
el conjunto de facultades y deberes que, contribuyen al desarrollo y fortalecimiento de la 
identidad de las naciones en ejercicio de su soberanía, y que, a su vez protegen toda la 
dimensión cultural del individuo: su creación, satisfacción, acceso, conservación y 
desarrollo de su esfera intelectual, emocional y física. 
 
4 DISCUSIÓN SOBRE SU NATURALEZA JURÍDICA 
 

La categoría de dichos derechos jamás fue clara. Producto de su tratativa en el 
derecho internacional la doctrina mayoritaria los ha identificado integralmente con los 
derechos económicos y sociales. Sin embargo los derechos culturales no podrían ser 
parte de los llamados derechos sociales, pues a diferencia de los segundos que 
emergen de la garantía de igualdad para todos los ciudadanos, los derechos culturales 
surgirían para proteger la diferencia.  

Su intención es amparar cualquier manifestación cultural desarrollada en un 
colectivo, buscando garantizar ciertas condiciones mínimas para la  población,  sin  las  
cuales  acabaría  siendo  desconocido  el  principio  de  dignidad humana y solidaridad 
social.

12
 

 
Por otro lado, encontramos que los derechos que comprenden esta categoría, no 

presentan la misma estructura, pues estamos ante un sujeto individual y colectivo a un 
tiempo

13.   Los derechos culturales no solo atraviesan a los derechos individuales y 
colectivos, creo más bien que contiene a ambos.  

Estos no son antagónicos ni se contraponen entre sí, sino que son complementarios; 
por lo cual es preciso comprender que los derechos colectivos no equivalen a la suma de 
los derechos individuales del grupo, tal como sostiene el liberalismo, sino que implican 
una identidad de sentido compartido14. 
 
 
 
 
10"Robertson, A.H. Los derechos humanos y la cultura. Paris. 1978 

 
11Prieto De Pedro, J. Derechos Culturales y Desarrollo Humano. 2004 

 
12Jurisprudencia de la Corte Constitucional. Colombia. T-192. 2005 

 
13

Torres del Moral, A. Art. 44: Derecho a la Cultura y Fomento a la Ciencia. Comentarios a las leyes 
políticas. Revista española de Derecho Privado. Madrid. 1984
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La discusión que nace al respecto es sobre la prevalencia de uno u otro derecho 
en caso de colisión15. Precisamente, es frente a estas situaciones que se necesita una 
legislación sustantiva y objetiva de los derechos culturales. Si bien, en los últimos 
años han surgido nuevas regulaciones legales en amparo de sectores vulnerables

16
, el 

desarrollo jurídico legislativo todavía no se ha producido en la extensión deseable.
17

 
 
El recurso de protección y de tutela respecto a los derechos culturales debe tener una 

normativa específica que resalte el carácter especial de lo cultural como determinante
18

. 
 
Todo indica que para que los llamados derechos de primera generación se desarrollen 

plenamente, es necesario un entorno cultural apto en el que los individuos puedan 
ejercitarlos y exigir su protección. No se puede decir que un individuo goza de derechos 
inalienables, y al mismo tiempo negar su atmosfera cultural. 
 
CONCLUSIÓN 
 

La sociedad argentina tiene como nota característica un marcado multiculturalismo 
en constante formación de una identidad común. Hemos recibido grandes influencias de 
nuestras comunidades autóctonas y de las corrientes migratorias europeas. Si bien esta 
situación histórica es factor común en la mayoría de los pueblos latinoamericanos, en 
nuestra sociedad, se vive y se siente más “a flor de piel”. 

 
En esta vorágine que vivimos actualmente, negar que el fundamento raíz de 

todos los conflictos que subyacen en el mundo es nada más y nada menos, que cultural, 
implicaría intentar tapar el sol con ambas manos. No son problemas jurídicos, económicos 
o políticos. Son culturales. Asumir simplemente esta realidad, y respetarla, nos permitirá 
forjar nuevas relaciones de cooperación interna y externa. 

 
Por lo tanto, no podemos desconocer, que el desarrollo jurídico de los derechos 

culturales es una adaptación obligada de los fundamentos antropológicos e históricos, a fin 
de garantizar el sostenimiento de nuestro desarrollo cultural. 
 
 

DOCUMENTACION CONSULTADA Y BIBLIOGRAFIA: 
 

 
14Prieto De Pedro, J. Derechos Culturales y Desarrollo Humano. 2004 

 
15"Ejemplo: conflicto entre el libre acceso al conocimiento y los derechos autorales. 

 
16"Ejemplo: Decreto n°641 (creación del Ministerio de Cultura), ley 26801(Ley Nacional de la Música), Expte 

n°1436/14  (Proyecto-Ley Federal de la Danza), ley 24800 (Ley Nacional de Teatro), etc. 
 

17"Doc. de trabajo Acercamiento a la conceptualización de los Derechos Culturales. (IPANC-CAB) 2010 
 

18"Doc. de trabajo Acercamiento a la conceptualización de los Derechos Culturales. (IPANC-CAB) 2010
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PROTEÇÃO JURISDICIONAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
CONTRA ATOS LESIVOS À LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

ARTÍSTICA 

CULTURAL HERITAGE JURISDICTIONAL PROTECTION AGAINST FREEDOM OF 

ARTISTIC EXPRESSION SUPPRESSION 

Alexandre Henrique Tavares Saldanha1 

 

Resumo: Este trabalho analisa a hipótese da intervenção jurisdicional contra atos que limitam a liberdade de 
expressão artística, especificamente quando esta envolve o patrimônio cultural, considerando ainda a questão de 
como adequar o meio ambiente cultural às exigências da sustentabilidade. Dentre os diferentes tipos de meio 
ambiente, o cultural talvez seja o de mais difícil associação com a designação de ser ou não sustentável, uma vez 
que habitualmente esta expressão é mais usada em referência ao meio ambiente natural. Para sustentabilidade do 
patrimônio cultural é necessário haver uma reunião de fatores, esforços, políticas e práticas não somente da 
iniciativa privada, mas também, e talvez principalmente, de políticas dos órgãos do poder público que, se não 
cumprirem os objetivos constitucionais relacionados aos diferentes tipos de meio ambiente, podem prejudicar a 
manutenção de expressões artísticas e culturais. Dentre as garantias constitucionais relacionadas com o meio 
ambiente cultural está a liberdade de expressão, em sua dimensão associada com expressões artísticas. Liberdade 
esta que pode eventualmente sofrer limitações do próprio sistema legal, mas deve ser garantida quando não há 
fundamentos jurídicos para tolhimentos de manifestações culturais, principalmente quando estas envolvem o 
patrimônio cultural comum. Pelo fato do fenômeno ambiental hodiernamente ser visto sob a complexa ótica 
holística e solidária, faz-se necessária a intervenção de qualquer poder, inclusive da iniciativa privada em 
proteger e preservar os bens culturais, ainda que seja contra atos também de representantes do poder público. O 
trabalho parte de uma base fática envolvendo atos de representantes do poder público que inibem a prática de 
artes, como a capoeira, manifestação artística considerada parte do patrimônio cultural brasileiro.  

Palavras-chave: Meio Ambiente Cultural. Tutela Jurisdicional. Sustentabilidade. 

Abstract: This paper analyzes judicial intervention hypothesis of acting against freedom of artistic expression 
illegal suppressions, specifically when it involves cultural heritage uses. It becomes even more complex when 
faced the question of how adapting cultural environment to sustainability requirements. Among environment 
different types, the cultural one is perhaps the most difficult of associate with the sustainable expression, for this 
term is more commonly used related to natural environment. Reaching cultural heritage sustainability requires a 
meeting of factors, efforts, policies and practices not only for private sector but also, and perhaps primarily, for 
public power organs and government. Among constitutional guarantees related to cultural environment, the 
freedom of expression, and artistic expression, is one very care develop persaonality values. Freedom that may 
eventually suffer limitations by legal system itself, but must be maintained when there is no legal elements for 
supporting cultural events suppressions, especially when they involve common cultural heritage. Because of the 
nowadys complex holistic point of view about environmental phenomenon, it is necessary that any power, public 
or private, act in name of  cultural sustanability. This work uses a practical example related to capoeira artistic 
manifestation, that suffered a supreession came from public power organ, even when this ones are the most 
responsible to sustain cutural heritage. 

Keywords: Cultural Heritage. Sustainability. Jurisdictional protection.  

 

                                                           
1 Especialista, Mestre e Doutorando em Direito pela UFPE. Professor das Faculdades Integradas Barros Melo (Olinda-PE). 
Advogado. 
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INTRODUÇÃO 

O problema proposto neste trabalho envolve a hipótese fática pela qual é discutida a 

possibilidade de uma entidade representante do poder público agir no controle da atuação de 

profissionais que trabalham no meio artístico-cultural. Uma das questões envolvidas está em 

identificar se um órgão representativo dos profissionais da educação física tem ou não 

competência para fiscalizar, disciplinar e, de modo geral, organizar quaisquer atividades 

físicas, até mesmo as relacionadas com manifestações artísticas que compõem o patrimônio 

cultural comum. Existem casos reais em que o Conselho Regional de Educação Física notifica 

professores de capoeira, frevo, artes marciais, yoga , e outras modalidades, acusando-os de 

prática irregular de atividade profissional, já que não possuem legítima autorização de 

representantes do poder público para exercerem tais atividades. Daí surge indagações que 

envolvem o próprio conceito de patrimônio cultural, a problemática da sustentabilidade 

associada ao meio ambiente cultural, somadas a questões específicas sobre previsão de 

competências na constituição federal. 

A provocação científica então seria a de examinar a questão da sustentabilidade quando 

o parâmetro de análise é o meio ambiente cultural, bem como analisar se manifestações 

artísticas requerem autorizações do poder público ou se gozam de liberdades constitucionais 

garantidas, e ainda se conselhos representativos de categoria profissional possuem 

competência para legislar e se poderia haver controle jurisdicional dos atos destes órgãos. As 

hipóteses são baseadas em precedentes judiciais federais nos quais a jurisdição não visualiza 

qualquer necessidade de vinculação de alguns profissionais de atividades associadas às artes e 

cultura perante conselhos ou ordens vinculadas ao poder público, dando então uma espécie de 

“licença judicial” para que mestres de modalidades associadas ao patrimônio cultural, com 

anos de experiência, permaneçam transmitindo seus conhecimentos, como secularmente o 

fazem. Possivelmente assim fazem, com apoio jurisdicional, por uma questão de 

sustentabilidade do patrimônio cultural. 

 

1 O MEIO AMBIENTE CULTURAL E SUA SUSTENTABILIDADE 

Usualmente quando se fala em meio ambiente logo surge a associação com natureza, 

verde, alterações climáticas, eclogia etc. Porém, estes elementos são partes de um dos 

conceitos derivados desta complexa expressão “meio ambiente”. São também dimensões 

deste mesmo conceito complexo os chamados Meio Ambiente Artificial e o Meio Ambiente 
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Cultural, bem como o meio ambiente do trabalho, que usam de outras terminologias, com 

nova simbologia e outro “glossário”. 

O patrimônio ambiental natural seria composto por elementos do próprio bioma (ar, 

fauna, flora etc.) e é sobre este que frequentemente associa-se a expressão da sustentabilidade 

e que mais recaem diversas preocupações políticas, sejam elas locais ou internacionais. O 

meio ambiente artificial por sua vez é constituído pelo patrimônio construído por intervenção 

humana, representado não somente por edificações, mas também pela estrutura urbana como 

um todo. Ruas, praças, espaços públicos, até mesmo desenhos, marcas e mapas compõem o 

objeto de tutela deste meio ambiente artificial. Tal ambiente requer tutela legal e jurisdicional 

uma vez que está relacionado com o bem estar da população, influenciando em qualidade de 

vida, preenchendo funções da concepção moderna de cidade e possuem caráter de bem 

ambiental público (MILARÉ, 2011, P. 345). São diversas as manifestações do poder público 

em consonância com a necessidade de tutela do meio ambiente urbano, seja por meio de 

elaboração de leis como o “Estatuto da Cidade”, por maior controle da eficácia da legislação 

aplicada ou pela implantação de política públicas, cujo objetivo é controlar o “caos eminente” 

do espaço urbano, o poder público age em prol da sustentabilidade deste meio ambiente. 

É possível que o meio ambiente cultural esteja numa situação um pouco mais 

problemática do que os demais tipos de meio ambiente, isto porque ele é criado por 

expressões do espírito artístico do ser humano, associadas a manifestações culturais. 

[...] porquanto o meio ambiente resulta das relações do ser humano com o mundo 
natural no decorrer do tempo. Essa visão faz-nos incluir no conceito de meio 
ambiente – além dos ecossistemas naturais – as sucessivas criações do espírito 
humano que se traduzem nas suas múltiplas obras. Por isso, as modernas políticas 
ambientais consideram relevante ocupar-se do patrimônio cultural, expresso em 
realizações significativas que caracterizam, de maneira particular, os assentamentos 
humanos e as paisagens do seu entorno. (MILARÉ, 2011, P. 317). 

O próprio conceito de meio ambiente cultural é de alta complexidade, bem como a 

identificação de seu objeto (os chamados bens culturais), pois envolvem questões de 

identidade de uma determinada população com suas próprias expressões artísticas específicas. 

Ou seja, um dos grandes problemas em analisar e identificar o meio ambiente cultural 

está na complexidade em falar de cultura e identidade na chamada pós-modernidade. 

Pensadores como Stuart Hall, Edgar Morin, Pierre Levy, dentre outros, abordam esta 

problemática sem chegarem a conclusões. Enfim, mais um conceito indeterminado e 

problemático para a ciência jurídica lidar. 
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No entanto, algumas práticas legais e administrativas reduzem esta complexidade da 

identidade cultural, criando, seja por meio de costumes, normas jurídicas ou atos oficiais, um 

patrimônio histórico de artes e culturas. A partir do momento em que uma expressão artístico-

cultural passa a ter destaque como manifestação de uma criação de um povo, é possível que 

esta manifestação seja inclusa oficialmente como patrimônio cultural. Os tombamentos e 

registros criam o patrimônio cultural, seja ele pertencente a uma população específica (os 

patrimônios culturais nacionais, estaduais etc.) ou que pertença a qualquer ser humano (o 

patrimônio cultural “da humanidade”). Mas, apesar de reduzir a complexidade da questão da 

identidade cultural, tais medidas não deixam de estar sujeitas a diversos outros problemas, 

como é o da hipótese aqui trabalhada, qual seja, o de sua sustentabilidade. 

Em outras palavras, a questão está não somente em identificar, administrar, ou mesmo 

criar o meio ambiente cultural, mas também torná-lo sustentável, já que esta expressão não 

pode ficar associada apenas a tópicos da tutela do meio ambiente natural. A cultura de um 

povo representa não somente sua expressão artística, suas formas de expressão, mas envolve 

também até a forma como este povo se relaciona com os outros tipos de meio ambiente. Em 

outros termos, tanto o meio ambiente natural, quanto o meio ambiente urbano estão 

conectados às expressões culturais e sua sustentabilidade. Para ajudar: 

Toda a formação social desenvolve-se numa estreita relação com o seu entorno 
natural. Contudo, a integração da população humana ao seu meio ecológico não 
resulta de uma relação direta de adaptação biológica, de condicionamento ecológico 
ou de transformação tecnológica. A sobredeterminação que exerce a dinâmica do 
capital sobre a transformação dos ecossistemas e a racionalidade do uso dos recursos 
naturais está sempre condicionada por práticas culturais de aproveitamento dos 
recursos que medeiam as inter-relações entre os processos ecológicos e os processos 
históricos. (LEFF, 2009, P. 98) 

A partir do momento em que determinado patrimônio cultural histórico é ignorado, 

esquecido ou simplesmente “não mantido”, com ele vão também as idéias, vozes, 

interpretações de um povo ou de uma época que podem servir para melhor compreensão de 

problemas atuais que envolvem diversos segmentos, ou podem servir simplesmente para 

lazer, melhorias, satisfações da alma. 

Falar em patrimônio cultural pode envolver de imediato as expressões de um povo 

caracterizadas por sua música, pintura, culinária, dança etc., mas isto não resume a 

complexidade da manutenção da cultura popular, que pode estar interligada com economia, 

direito, infra-estrutura, ecologia e outros elementos do complexo sistema social. A expressão 

cultura então pode resumir uma expressão bem mais ampla que seria a “organização cultural”, 

que em perspectiva sócio-econômica seria “um tecido de valores, de formações ideológicas, 
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de sistemas de significação, de práticas produtivas e de estilos de vida, num contexto 

geográfico e num dado momento histórico” (LEFF, 2009, P. 114). E mesmo com toda a 

complexidade inerente ao conceito de ambiente cultural, ainda assim sua redução a um 

conceito jurídico faz com que recaia sobre ele exigências como a de sua sustentabilidade. 

A sustentabilidade está normalmente associada ao fator do desenvolvimento econômico, 

sendo considerada “um projeto social e político que aponta para o ordenamento ecológico e a 

descentralização territorial da produção, assim como para a diversificação dos tipos de 

desenvolvimento e dos modos de vida das populações que habitam o planeta”. (LEFF, 2007, 

P. 57). Mas, insiste-se, é necessário também associar a sustentabilidade aos demais tipos de 

meio ambiente, como o do foco do trabalho, o cultural. 

De conceito bastante genérico e de alta complexidade, a sustentabilidade deve ser 

associada aos meio ambientes, em decorrência da visão holística entre eles. Apesar da 

complexidade da expressão, costuma-se associar a sustentabilidade com a idéia de usar e 

conviver seguindo uma ideologia de não esgotar, na geração presente, as possibilidades de uso 

e convivência para garanti-las às gerações futuras. A ideia de manter para as gerações futuras 

condições dignas de existência está associada, como já arguido, não somente com a natureza, 

mas também ao conjunto de construções humanas e espaços urbanos, e às manifestações 

culturais. A questão é como atribuir sustentabilidade a uma expressão artística, ou como criar 

condições para as gerações futuras ter acesso e manter vivas culturas expressas pelo povo, em 

determinada circunstância. 

Para isto, é necessária uma série de medidas, comportamentos, normas, não somente 

com origem nos representantes do poder público, mas também da sociedade civil organizada. 

O que, por óbvio, não é fácil de acontecer. Tomemos como exemplo situação do “Frevo”. 

Esta modalidade artística foi recentemente considerada pela UNESCO como sendo 

Patrimônio Cultural da Humanidade, ainda que esteja mais associada a manifestações 

culturais típicas do Estado de Pernambuco. Sendo assim, não sobra dúvida sobre o frevo ser 

ou não elemento do meio ambiente cultural, já que consta registrado oficialmente por ato de 

órgão competente para tal. A questão está então em verificar como fica a exigência da 

sustentabilidade a esta modalidade de patrimônio cultural, verificar então se há condições de 

afirmar que um artista pode viver dignamente investindo seu talento no frevo, ou se as escolas 

de dança transmitem esta arte, se os professores possuem condições dignas de trabalho e vida, 

para assim garantir a permanência desta cultura e assim fazer com que futuras gerações a 

conheça. 
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Ainda com base no caso do Frevo, recentemente no Estado de Pernambuco o Prefeito 

do Recife sancionou o projeto de lei 4/2013, denominado Lei “Momento do Frevo”, 

obrigando as rádios a tocarem frevo ao menos uma vez por dia. Tal medida pode contribuir 

para uma maior divulgação desta arte, para maior consumo deste bem cultural, para despertar 

interesses e outros efeitos que poderão contribuir para a sustentabilidade desta cultura. Porém, 

necessário enfrentar a questão de que talvez isso não seja o suficiente, e enfrentar a hipótese 

de que o próprio poder público que fomenta pode ser o poder público que atrapalha o 

desenvolvimento de artes e ofícios culturais, caso não haja uma política abrangente em prol da 

sustentabilidade cultural. Ausências de uniformidade de tratamento, de organização e 

planejamento, somadas a controversas interpretações de normas, podem levar órgãos públicos 

a práticas de supressão ao pleno desenvolvimento de bens culturais de um povo. Práticas que 

eventualmente podem ser corrigidas pela jurisdição, já que esta função estatal também está 

comprometida com valores constitucionais que medeiam o meio ambiente. 

 

2 A ATUAÇÃO DE CONSELHO REPRESENTANTIVO DA EDUCAÇÃO 
FÍSICA EM RELAÇÃO A MODALIDADES DO MEIO AMBIENTE CULTURAL 

Os CREFs (Conselhos Regionais de Educação Física) são entidades regionais que 

representam o CONFEF (Conselho Federal de Educação Física), e possuem a missão de 

“garantir à sociedade que o direito constitucional de ser atendida na área de atividades físicas 

e esportivas, seja exercido por profissionais da Educação Física” (CONFEF, 2013), pelas 

palavras do próprio conselho em seu site. Sua missão, poderes, áreas de atuação e outras 

informações estão previstas em seu próprio estatuto que, vale ressaltar, não possui natureza de 

lei ordinária. De considerável relevância é a informação de que este conselho é pessoa jurídica 

de direito público, com autonomia administrativa e financeira, recebendo status de autarquia, 

para inseri-lo num quadro maior, o de representante do poder público. 

Ocorre que, na tentativa de organizar as atividades desportivas e cumprir suas missões 

institucionais, por ele mesmo criadas (ressalta-se mais uma vez), estes conselhos terminam 

por ultrapassar sua competência normativa e exagerar na abordagem prática de situações 

relacionadas em sua atuação. O problema tem início ao momento em que este Conselho por 

meio de resolução resolveu estabelecer regras para atividades desportivas, extrapolando sua 

competência para tal objeto. A resolução CONFEF nº 46/02 estabelece que: 

Art. 1º - O Profissional de Educação Física é especialista em atividades físicas, nas 
suas diversas manifestações ginásticas, exercícios físicos, desportos, jogos, lutas, 
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capoeira, artes marciais, danças, atividades rítmicas, expressivas e acrobáticas, 
musculação, lazer, recreação, reabilitação, ergonomia, relaxamento corporal, ioga, 
exercícios compensatórios à atividade laboral e do cotidiano e outras práticas 
corporais -, tendo como propósito prestar serviços que favoreçam o 
desenvolvimento da educação e da saúde, contribuindo para a capacitação e/ou 
restabelecimento de níveis adequados de desempenho e condicionamento 
fisiocorporal dos seus beneficiários, visando à consecução do bem-estar e da 
qualidade de vida, da consciência, da expressão e estética do movimento, da 
prevenção de doenças, de acidentes, de problemas posturais, da compensação de 
distúrbios funcionais, contribuindo ainda, para consecução da autonomia, da auto-
estima, da cooperação, da solidariedade, da integração, da cidadania, das relações 
sociais e a preservação do meio ambiente, observados os preceitos de 
responsabilidade, segurança, qualidade técnica e ética no atendimento individual e 
coletivo. 

Percebe-se que recai sobre a resolução mencionada hipótese de inconstitucionalidade, 

pois representa tentativa do Conselho de legislar a respeito de um tema para o qual ele não 

tem competência. E, além disto, caracteriza tentativa hiperdimensionada de colocar 

praticamente qualquer atividade em que haja movimentação corporal como sendo atividade 

específica de profissional da educação física.  Na distribuição das competências legislativas, o 

Art. 22 da Constituição Federal estabelece: 

Art. 22 - Compete privativamente à União legislar sobre: [...] 

XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício das 
profissões; (grifou-se) 

A disposição constitucional é bastante clara ao informar que somente por meio de 

legislação federal podem ser criadas condições para exercer profissões. Assim, não cabe a 

conselhos de educação física criar parâmetros normativos estatais, substituindo atividade 

considerada privativa da União. Além disto, as normas do Conselho de Educação Física 

podem ser consideradas inconstitucionais, por violar garantia constitucional que prevê o livre 

exercício de qualquer trabalho, ofício e profissão, previsto da forma seguinte: 

Art. 5º, CF/88. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos 
seguintes: [...] 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença; [...] 

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, oficio ou profissão, atendidas as 
qualificações profissionais que a lei estabelecer; 

Independentemente das disposições constitucionais sobre competência, estes conselhos 

de educação física fiscalizam atividades que não constam como objetos inseridos oficialmente 

em seu âmbito de atuação. Atividades associadas a práticas artístico-culturais e marciais, para 
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cujo exercício se requer mais talento e dedicação do que autorização oficial, sofrem 

abordagens indevidas de representantes de órgãos cobrando de mestres destas culturas 

certificados, diplomas ou autorizações legais para lecionar tais ofícios e transmitir seus 

conhecimentos.  

Sob outra análise, há uma autarquia, como são os conselhos de educação física, 

pretendendo fiscalizar se um professor de frevo tem aptidão para ensinar esta arte, ou se um 

mestre de capoeira está apto a transmitir tais conhecimentos, ainda que não conheçam as 

características destas artes. 

Nessa suposta fiscalização realizada pelos conselhos de educação física, há casos em 

que mestres de capoeira, artes marciais, danças populares, yoga etc. chegam a receber 

notificação acusando-os de exercício irregular de profissão, com expressa ordem de 

paralisação de suas atividades. Isto é feito sob o argumento de que para tais ofícios estes 

profissionais precisam se inscrever no nos conselhos, para que estes os considerem aptos ou 

inaptos para tais artes e ofícios.  

Perante este suporte fático a jurisprudência nacional segue entendendo pela 

irregularidade dos atos dos conselhos e autorizando por decisão judicial os mestres destas 

culturas específicas a seguirem com suas atividades. Sob outro ponto de vista, é possível 

afirmar que o poder jurisdicional está agindo em prol da sustentabilidade de manifestações 

culturais tradicionais. 

 

3 INTERVENÇÃO JURISDICIONAL PARA SUSTENTABILIDADE DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL 

Como analisado no item anterior, os conselhos regionais de educação física entendem 

que podem fiscalizar, e até mesmo não autorizar, a prática de algumas manifestações artístico-

culturais que compõem o meio ambiente cultural. Isto com base numa discutível interpretação 

de suas competências normativas. Os tribunais vêm entendendo que isto não tem fundamento 

constitucional. O precedente judicial analisado a seguir é bastante claro no relato do problema 

e no posicionamento jurisprudencial: 

[...] 2. No caso dos autos, em sede de apelação em ação civil pública movida pelo 
parquet estadual, o TRF da 4ª Região, entendendo ser ilegal e inconstitucional a 
Resolução n. 46/2002, do Conselho Federal de Educação Física, decidiu não ser 
possível que o Conselho Regional fiscalizasse e autuasse aqueles profissionais 
elencados na referida resolução, em especial os profissionais de dança, ioga, artes 
marciais e capoeira, sejam professores, ministrantes ou instrutores de tais 
atividades.[...] 
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5. Quanto aos artigos 1º e 3º da Lei n. 9.696/1998, não se verificam as alegadas 
violações, porquanto não há neles comando normativo que obrigue a inscrição dos 
professores e mestres de danças, ioga e artes marciais (karatê, judô, tae-kwon-do, 
kickboxing, jiu-jitsu,capoeira etc) nos Conselhos de Educação Física, porquanto, à 
luz do que dispõe o art. 3º da Lei n. 9.696/1998, essas atividades não são 
caracterizadas como próprias dos profissionais de educação física. 

6. O art. 3º da Lei n. 9.696/1998 não diz quais os profissionais que se consideram 
exercentes de atividades de educação física, mas, simplesmente, elenca as 
atribuições dos profissionais de educação física. (RESP 1012692/RS, Min. Benedito 
Gonçalves, Julgado em 26.04.2011, publicado em 16.05.2011 ). 

Pois bem, a partir deste posicionamento é possível criar uma linha de argumento pela 

qual a jurisdição vem promovendo sustentabilidade do meio ambiente cultural, já que, por 

meio de medidas judiciais mantém o ofício de profissionais cujas atividades são partes 

componentes de culturas regionais e internacionais. Resta indagar então se esta intervenção do 

judiciário é adequada, ou até mesmo permitida pelo sistema jurídico.  

Neste trabalho, a hipótese levantada é a de que a resposta para tal questionamento é 

positiva. Argumenta-se pelo sentido de que a postura da jurisdição não somente é adequada 

como também necessária para fins de promover uma interpretação holística sobre a 

responsabilidade pela sustentabilidade dos diferentes tipos de meio ambiente previstos no 

ordenamento jurídico.  

A constituição federal criou um dever de promoção e proteção do patrimônio cultural, 

impondo ao poder público, bem como à iniciativa privada, a manutenção (ou sustentabilidade) 

dos bens culturais. Os elementos do Art. 216 de CF/88 são bastante expressivos neste sentido. 

Vale salientar que bem cultural não deve ser entendido como bem do “homem culto”, como 

se houvesse uma hierarquia entre culturas que seja facilmente identificada em tempos de 

sociedade pós-moderna, cibercultura etc. Tais bens culturais “não se trata somente daqueles 

eruditos ou excepcionais, pois basta que tais bens sejam portadores de referência à identidade, 

à ação, à memória dos diferentes grupos que formam a sociedade brasileira” (MILARÉ, 2011, 

P. 318). 

No exemplo do caso usado como elemento de análise deste trabalho (o dos CREFs 

contra as manifestações artísticas que envolvem movimento corporal), há órgãos vinculados 

ao poder público agindo contra a ideia de cooperação para sustentabilidade do patrimônio 

cultural, uma vez que a atuação de seus agentes desestimula tais práticas culturais ao tentar 

afunilar o rol de autorizados a transmitir tais conhecimentos. Numa situação em que 

determinados agentes públicos promovem atos que, por hipótese, promovem uma “não-
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sustentabilidade” do meio ambiente cultural, não haveria problemas em outro poder controlar 

tais atos e assim garantir a satisfação deste valor previsto na constituição.  

A constituição cria o dever de defender e preservar os bens ambientais, e dentre eles 

estão os culturais. Assim, como manifestação do poder público, a jurisdição também possui 

esta obrigação prevista na constituição. Ao dispor que o Poder Público deve defender e 

preservar os bens ambientais, a norma constitucional faz com que todas as pessoas jurídicas 

de direito público tenham esta responsabilidade, em quaisquer que sejam as dimensões do 

conceito de meio ambiente, no intuito de promover efetividade ao próprio direito ambiental. 

(FIORILLO, 2009, P. 48). A jurisdição não somente tem o poder de reparar atos que ponham 

em risco a sustentabilidade de qualquer “modalidade” de meio ambiente, como também pode 

assim o fazer de forma preventiva. Por meio de mecanismos processuais adequados é possível 

garantir a aplicação de um direito ambiental direcionado à sustentabilidade e às futuras 

gerações. (FIORILLO, 2009, P. 50). 

Quando a questão tratar-se de proteção a interesses difusos, incluindo os relacionados 

com os meios ambientes, previstos na constituição, não importa discutir a quem caberá, ou 

como assim o fará, já que existe uma solidariedade em prol destes interesses. Se agentes de 

um determinado órgão, vinculado ao poder executivo, termina por pôr em risco a 

sustentabilidade de uma determinada dimensão do meio ambiente (aqui no caso o meio 

cultural), por uma questão de solidariedade em prol da sustentabilidade, o judiciário deve sim 

agir e corrigir a situação. Isto porque os problemas ambientais não somente atingem 

compreensões tradicionais do ordenamento jurídico, criando novas obrigações (ou “novos 

direitos”), como também criam uma nova compreensão sobre a responsabilidade de cada 

(público ou privado) para alcançar objetivos considerados fundamentais. Para ressaltar: 

A questão ambiental contribuiu para ampliar o quadro dos direitos civis, políticos, 
econômicos e culturais. Os sistemas jurídicos vêm incorporando diversos aspectos 
relacionados com o manejo dos “bens comuns”. Deste modo, dentro dos novos 
“direitos da solidariedade inclui-se o direito de todos os homens a beneficiar-se do 
“patrimônio comum da humanidade. Estes novos direitos estão transformando os 
princípios de propriedade coletiva sobre os recursos naturais, sobretudo orientados à 
conservação e administração dos bens comuns, como o espaço aéreo e os fundos 
marinhos, assim como dos recursos ambientais transfronteiriços e do patrimônio 
cultural da humanidade. (LEFF, 2009, P. 294). 

Não adianta apenas o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 

tombar e proteger culturas e artes de etnias, povos e regiões diferentes, também não adianta 

apenas surgirem iniciativas como a Lei “Momento do Frevo” em Pernambuco, se não houver 

cooperação dos poderes públicos no intuito efetivar diretrizes do direito ambiental, ainda mais 
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quando previstas na constituição federal. É necessário que as normas de direito ambiental 

sejam interpretadas além das regras que o compõem em seu sentido positivo. O direito 

ambiental vai além de um somatório de dispositivos legais que controlam o uso de recursos 

naturais, representando uma série de novos direitos surgidos de um valor transmitido pela 

cultura e política de uma sociedade (LEFF, 2007, p. 349). 

Esta mudança de posturas em prol da sustentabilidade dos meio ambientes envolve, é 

certo, não somente os poderes públicos, mas também a própria comunidade, podendo a 

sociedade civil interferir na gestão pública por meio de suas culturas, seus hábitos e valores.  

[...] o direito ambiental não só implica um agregado de novas normas para vigiar o 
uso e castigar o abuso dos recursos naturais. Trata-se da emergência de novos 
direitos que se nutrem de um ethos que é mobilizado pela sociedade no plano 
cultural e político, antes de ser promulgado pelo jurista, pelo legislador ou pelo 
constituinte, estabelecendo lentamente uma consciência cidadã antes de chegar a 
constituir uma nova disciplina jurídica. (LEFF, 2007, P. 349). 

Por sua vez, a jurisdição deve manter-se atenta a transformações socio-ambientais para 

manter o objetivo de tutelar adequadamente pretensões jurídicas. Parece inevitável arguir por 

reinterpretações de dogmas e modelos de exercício jurisdicional para que possam mais 

adequadamente responder à dinâmica da justiça ambiental (GIMENEZ, 2002, p. 59). 

Caracterizar uma justiça “pró-sustentabilidade”  envolve estabelecer a conservação, 

equilíbrio e uso racional dos meio ambientes como fins primários do Estado, do Direito e dos 

entes sociais, evitando ações que impliquem em riscos à sustentabilidade ambiental ou 

alterações profundas que prejudiquem a fruição futura de quaisquer produtos derivados dos 

diferentes meio ambientes, envolvendo ainda a função ou objetivo de manter condições para 

uma ordem social adequada (GIMENEZ, 2002, p. 63). 

Apesar da classificação em categorias isoladas de meio ambientes, o direito ambiental 

só alcança seus objetivos se o fenômeno ambiental for visto de um ponto de vista 

hipercomplexo e multidimensional. O direto ambiental atinge seus objetivos de 

sustentabilidade quando lhe é incorporado o adjetivo de ser integrativo, envolvendo assim a 

passagem de uma visão monotemática para uma ótica multitemática, além de exigir inovações 

na análise de interesses e pretensões (CANOTILHO, 2010, P. 36).  

A tendência do sistema jurídico de separar, dividir, classificar é útil para fins científicos 

e didáticos, bem como para resolver questões que envolvem fenômenos de média 

complexidade. No entanto, em épocas de pós-modernidades, sociedade informacional, 

realidade virtual, alterações climáticas, multi-identidades culturais etc. é necessário que 
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dimensões do público e do privado, separações de poderes e funções e esquemas isoladores 

sejam analisados por ótica holística para melhor tratamento dos múltiplos interesses em 

questão. 

A partir do momento em que um mestre de capoeira, um profissional do frevo, um 

professor de artes marciais, têm suas liberdades de expressão e manifestação artística tolhidas 

sob o argumento de não possuírem a autorização necessária, a questão deve ser analisada por 

diversas óticas, sem perder o norte estabelecido pela exigência da sustentabilidade do 

patrimônio cultural. Tal exigência deve ser cobrada também do próprio cidadão, ainda que 

este o faça por meio das vias judiciais.  

Este sentido solidário da sustentabilidade cultural cria responsabilidades à comunidade 

civil para ativamente defender e preservar seus ambientes (CANOTILHO, 2010, P. 37), 

incluindo suas manifestações culturais. Não exclusivamente a jurisdição deve tutelar 

interesses artístico-culturais, garantir liberdades de expressão e preservar o patrimônio 

cultural, mas a sociedade civil deve proceder da mesma forma.  

Em outros termos a jurisdição deve acompanhar as culturas políticas de uma época e 

sociedade, e sobre o termo “cultura política” pode ser dito: 

[...] a modo de ilustração, que compõem a Cultura política de uma certa sociedade os 
conhecimentos, ou melhor, sua distribuição entre os indivíduos que a integram, 
relativos às instituições, à prática política, às forças políticas operantes num 
determinado contexto; as tendências mais ou menos difusas, como, por exemplo a 
indiferença, o cinismo, a rigidez, o dogmatismo, ou, ao invés, o sentido de 
confiança, a adesão, a tolerância para com as forças políticas diversas da próprias, 
etc. finalmente, as normas, como, por exemplo o direito-dever dos cidadãos a 
participar da vida política [...] (BOBBIO, 1986, P. 306). 

A postura de um órgão público em reprimir a expressão de uma arte, tolhendo a 

manutenção de uma cultura, representa um ato isolado, não integrado com a cultura política 

da sociedade. É certo que quaisquer destes conceitos como liberdade, autonomia, valores 

sociais possuem ou não maior força em comparação a posições isoladas dependendo dos 

contextos históricos e imagens aos quais se referem (SALDANHA, 2005, p. 143), cabendo 

então, também à jurisdição compatibilizar tais valores e expressões a situações reais em que 

se faz necessária sua intervenção. 

O poder judiciário está inserido num mesmo contexto jurídico-político dos demais 

órgãos do poder público, seja para satisfazer objetivos constitucionais, seja para garantir 

liberdades fundamentais, como o é a liberdade de manifestação artística. As liberdades 
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constitucionais podem, eventualmente, sofrer limitações, mas apenas se forem criadas por leis 

ou atos oficiais vindos de órgãos competentes para tal.  

Manifestar um dom artístico pode sofrer represálias se o bem cultural violar, por 

exemplo, normas de proteção à propriedade intelectual, ou violar direitos da personalidade, 

como privacidade ou imagem. Mas em quaisquer desses exemplos o limite imposto à 

liberdade de expressão é colocado de forma jurídica, e não por atos de pessoas que não 

recebem competência para tolher garantias constitucionais.  

Ao criar identidades, liberdades, valores que não podem ser lesados por atos individuais 

e interpretações isoladas, o sistema constitucional cria uma espécie de dever comum a todos 

de pautar suas condutas a diretrizes contidas nele. Aqui no caso analisado, há o poder 

jurisdicional garantindo o livre exercício de uma expressão artística ao decidir contra uma tese 

defendida por um órgão representativo.  

Assim o poder judiciário decide não somente porque o órgão não tem competência para 

agir da forma que agiu, mas também porque defende a sustentabilidade do meio ambiente 

cultural e histórico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O caso usado como hipótese neste trabalho, o da atuação dos conselhos de educação 

física perante profissionais que lidam com atividades artístico-culturais, demonstra o quanto 

de trabalho ainda será necessário para harmonizar os esforços dos diversos setores públicos e 

privados em prol da sustentabilidade do patrimônio cultural. Analisou-se o quanto há de 

adequada na intervenção do poder judiciário, liberando tais profissionais a manterem seus 

ofícios, para satisfazer objetivos de sustentabilidade associados a uma modalidade específica 

de meio ambiente prevista no ordenamento jurídico. 

Apesar da classificação em diferentes tipos de meio ambiente, o fenômeno ambiental, e 

os bens a ele associados, deve ser analisado de forma global e sistemática. Apesar da 

expressão “sustentabilidade” ser quase sempre associada às questões que envolvem 

ecossistemas e patrimônios naturais, um meio ambiente só poder ser considerado sustentável 

se em todas as suas formas, práticas, conceitos etc. forem mantidas características e 

identidades de gerações anteriores para as gerações futuras. 
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Na hipótese abordada, atividades em que há movimentação corporal, porém ligadas a 

expressões de artes e culturas, típicas ou não de uma região, um povo específico, etnia, ou 

crença local, têm em risco sua sustentabilidade, pois órgãos que compõem oficialmente o 

poder público cobram autorizações aos profissionais destas áreas, ainda que esses órgãos não 

tenham competência para isto. Este ato “oficial” tolhe profissionais, os impedindo de 

exercerem suas atividades e desta forma viola seus direitos fundamentais de liberdade de 

expressão, ainda mais quando as expressões compõem o patrimônio cultural comum. 

Para a manutenção de expressões culturais tradicionais, em outros termos, para a 

sustentabilidade do patrimônio cultural, é necessário investimentos, publicidade, incentivos 

dentre outros esforços. Porém sustentar expressões artístico-culturais passa também por 

“abstenções de conduta”, ou seja, é necessário também não atrapalhar o desenvolvimento 

natural de transmissão de artes e culturas que ocorre de geração para geração. A 

sustentabilidade do patrimônio cultural requer do poder público não somente que haja 

fomentos e práticas incentivadoras, mas também exige que os órgãos públicos se abstenham 

de práticas que possam atrapalhar culturas seculares.  

Parece muito pouco razoável o entendimento dos conselhos de educação física ao 

defenderem que, para ensinar frevo, capoeira ou alguma arte marcial, é necessário ser 

profissional gabaritado e autorizado pelos próprios conselhos. Um curso superior de educação 

física dificilmente prepara pessoas para transmitirem conhecimentos que historicamente são 

transmitidos por quem tem anos de convivência com tais ofícios e artes. É possível que a 

preocupação dos conselhos de educação física seja legítima, se voltada para a preservação da 

integridade física das pessoas que procuram as modalidades já mencionadas, porém isto não 

legitima a inibição da liberdade de expressão e a lesão à sustentabilidade do meio ambiente 

cultural provocadas por seus posicionamentos.  

Diante disso, a jurisdição, como legítima manifestação de poder público, se incumbe 

também de preservar liberdades e garantir objetivos do direito ambiental, mantendo por seus 

instrumentos a sustentabilidade de práticas culturais que compõem o patrimônio histórico. É a 

jurisdição na ginga da capoeira e no paço do frevo! 
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A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS CULTURAIS POR MEIO DO 
TOMBAMENTO: ASPECTOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS 

 

THE EFFECTIVENESS OF THE CULTURAL RIGHTS THROUGH RECORDING: 

CULTURAL AND JURISPRUDENTIAL ASPECTS 

Ana Carolina Barbosa Pereira Matos1 
Helano Márcio Vieira Rangel2 

 

Resumo: O tombamento é o meio mais adequado para a conservação de bens culturais de natureza material, 
entretanto, este instrumento impõe uma série de ônus ao proprietário particular, como forma de garantir a 
proteção do patrimônio cultural. Assim, para a efetivação dos direitos culturais, o exercício do direito de 
propriedade particular deverá ser conformado pelo princípio da função sociocultural. O objetivo do presente 
estudo é analisar a relação existente entre propriedade e patrimônio cultural, investigando o direito fundamental 
de propriedade diante da instituição do tombamento, a partir da sua interpretação à luz do princípio da função 
sociocultural. Na primeira parte do artigo abordar-se o tombamento como instrumento de tutela do patrimônio 
cultural material. No segundo tópico trata-se acerca dos impactos do tombamento em relação aos bens no 
entorno. Na terceira e última parte do artigo analisa-se a perspectiva funcionalizada da propriedade particular 
orientada pela preservação do patrimônio cultural. A metodologia utilizada nesta pesquisa foi bibliográfica, 
teórica, descritiva, exploratória e dialética, com predominância indutiva. Ao final, conclui-se que para que se 
garanta uma proteção do patrimônio cultural material brasileiro de maneira efetiva, é preciso que os operadores 
do direito, bem como a própria sociedade, interpretem o direito de propriedade na perspectiva de que seja 
necessariamente harmonizado com os interesses sociais, especialmente traduzidos pela ideia de função 
sociocultural. 

Palavras-chave: Direitos culturais. Patrimônio cultural material. Tombamento. Direito de Propriedade. Função 
sociocultural da propriedade. 

 

Abstract: The recording is the most suitable instrument for the conservation of material cultural, however, this 
instrument imposes a series of duties to the private owner as a way to ensure the protection of cultural heritage. 
Thus, for the realization of cultural rights, the right of private property has to be shaped by the principle of 
sociocultural function. The aim of this study is to analyze the relationship between ownership and cultural 
heritage, analyzing the fundamental right to property before the institution of recording, from its interpretation in 
the light of the principle of sociocultural function. In the first part of the article will address the recording 
himself as an instrument of protection of material cultural heritage. The second topic will treat yourself-about the 
impacts of recording over propertys in the surroundings. The third, and final, part of the article will analyze 
functionalized private property oriented perspective for the preservation of cultural heritage. The methodology 
used in this research was literature, theoretical, descriptive, exploratory and dialectic, with predominantly 
inductive. At the end, it was concluded that in order to guarantee a protection of Brazilian material cultural 
heritage effectively, it is necessary that the operators of law and society itself, interpreting the right of property 
in that perspective necessarily be harmonized with the social interests, especially translated the idea of 
sociocultural function. 

Keywords: Cultural rights. Material cultural heritage. Recording. Property right. Sociocultural function of 
property. 
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INTRODUÇÃO 

O tombamento é o meio mais adequado para a conservação de bens culturais de 

natureza material, entretanto, este instrumento impõe uma série de ônus ao proprietário 

particular, importando limitações ao exercício do seu direito de propriedade, como forma de 

garantir a proteção do patrimônio cultural. Em muitas situações, gera um confronto direto 

entre dois direitos fundamentais, a propriedade e os direitos culturais, o que pode ser 

percebido ao se visitar algumas cidades brasileiras, como é o caso de Fortaleza, em que se 

verifica um total descaso para com a preservação do patrimônio cultural local. 

Assim, para a efetivação dos direitos culturais por intermédio do tombamento, o 

exercício do direito de propriedade particular deverá ser conformado pelo princípio da função 

sociocultural da propriedade, o que, na prática, impõe sérias consequências ao particular. 

O objetivo do presente estudo é investigar a relação existente entre propriedade e 

patrimônio cultural, analisando o direito fundamental de propriedade diante da instituição do 

tombamento, a partir da sua interpretação à luz do princípio da função sociocultural da 

propriedade. 

O artigo ora desenvolvido está dividido em três partes, na primeira abordar-se-á o 

tombamento como instrumento de tutela do patrimônio cultural material, em seguida tratar-se-

á acerca dos impactos do tombamento em relação aos bens no entorno, para, ao final, analisar-

se a perspectiva funcionalizada da propriedade particular orientada pela preservação do 

patrimônio cultural. 

Pretende-se com o presente trabalho realizar e fomentar uma análise crítica sobre a 

efetivação dos direitos culturais por meio do tombamento e a necessária observância do 

princípio da função sociocultural da propriedade.  

1 O TOMBAMENTO COMO INSTRUMENTO DE TUTELA DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL 

Os direitos culturais no ordenamento jurídico brasileiro possuem status de direito 

fundamental, reclamando uma tutela jurídica diferenciada. Todavia, quando estes direitos 

repercutem sobre um bem de natureza material, em especial sobre bens imóveis, muitas 

dificuldades são observadas na efetivação destes direitos. 
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O tombamento é o principal instrumento de tutela do patrimônio cultural material e, em 

razão de seus efeitos, impõe uma série de ônus sobre o exercício do direito de propriedade, 

representando verdadeira limitação a este exercício. No Brasil, em várias cidades – a exemplo 

de Fortaleza –, muitos proprietários são contra o tombamento de seus imóveis e, quando isto 

ocorre, sentem-se prejudicados, buscando meios lícitos e ilícitos para burlar os efeitos do 

referido processo3-4. 

Considerando que se está diante de um embate entre dois direitos fundamentais, os 

direitos culturais e o direito de propriedade, faz-se necessário analisar, na prática, como estes 

conflitos têm sido tratados, tanto no que concerne aos aspectos legais, como jurisprudenciais. 

Esta análise será feita tomando como base, dentre outros aspectos, os princípios 

constitucionais dos direitos culturais e os princípios específicos em matéria de tombamento. 

1.1 A natureza jurídica do tombamento e a necessidade de indenizar os proprietários de 
bens tombados 

Há na doutrina uma discussão quanto à natureza jurídica do instituto do tombamento, 

havendo a predominância de duas correntes. Assim, alguns doutrinadores (MELLO, 2009, p. 

899)5 o consideram como uma espécie de servidão administrativa, enquanto que, para outros, 

trata-se de limitação administrativa (MEIRELLES, 2002, p. 547). 

Na verdade, o dissenso existente neste ponto vai além da simples definição quanto à 

natureza jurídica deste instituto, mas justifica-se na fundamentação do cabimento ou não de 

                                            
3 Exemplo disso é o caso da Chácara Flora, já relatado anteriormente, em que o imóvel estava em processo de 
tombamento – já tendo sido decretado o seu tombamento provisório – e graças a um ato ilícito do proprietário, 
com a anuência de uma das Secretarias Regionais do Município, o imóvel acabou sendo demolido. Para mais 
informações, vide: MP pede indenização de R$ 3 mi por demolição de imóvel, em Fortaleza. (G1 CEARÁ, 2013, 
online).    
4 Outro caso recente é o do bangalô pertencente por mais de cinquenta anos à Congregação das Filhas de Santa 
Tereza, vendido para a Construtora Nortesul, que, diante do processo de tombamento provisório sobre o imóvel, 
impetrou mandado de segurança, através do qual obteve liminar inaudita altera pars que suspendeu o 
tombamento provisório, o que ensejou a demolição do prédio por parte da atual proprietária. Para mais 
informações, ver: Justiça concede liminar que permitiu destruição de bangalô. (O POVO, 2013, online.)   
5 A partir da 27ª edição do seu livro Curso de Direito Administrativo, Celso Antônio Bandeira de Mello mudou 
sua posição quanto à natureza jurídica do tombamento, passando a distinguir o tombamento da servidão 
administrativa haja vista que: “a) a servidão é um direito real sobre coisa alheia ao passo que o tombamento 
também pode afetar um bem próprio e ser satisfeito mesmo quando o bem de terceiro é expropriado, sem que 
com isto se extingam os gravames inerentes ao tombamento, não vigorando o princípio de que nemini res sua 
servir, b) a servidão não impõe ao titular do bem tombado o dever de agir, pois não se lhe exige um facere, mas 
tão só um pati, ao passo que o tombamento constitui o titular do bem tombado no dever de conservá-lo em bom 
estado, no que se incluem todas as realizações de reformas para tanto necessárias; c) demais disto, as servidões 
só oneram bens imóveis e o tombamento tanto pode se referir a bens imóveis quanto a bens móveis, como 
quadros, estatuetas, jóias e outros objetos de interesse cultural. Como regra, o tombamento exige uma 
indenização ao particular cujo bem seja dessarte afetado.”  (MELLO, 2012, p. 927). 
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indenização para os particulares que tenham o exercício do seu direito de propriedade 

limitado. 

A gratuidade do tombamento é defendida por aqueles juristas que entendem que o 

mesmo é uma limitação administrativa, ou seja, uma restrição geral e gratuita, imposta 

indeterminadamente pelo Poder Público às propriedades tombadas. Aqueles doutrinadores 

que defendem o cabimento da indenização ao proprietário de bens tombados, por sua vez, 

consideram este instrumento de preservação uma espécie de servidão administrativa, um ônus 

real de uso imposto pela Administração Pública a determinados bens particulares 

(RODRIGUES, 2012, p. 103). 

A justificativa utilizada pelos autores (LEMOS, 2012, p. 46) que se posicionam no 

sentido de que se trata de uma limitação administrativa é a de que o tombamento consiste em 

restrição parcial, que não impede o proprietário de exercer os direitos inerentes ao domínio. 

Logo, não haveria prejuízo que justificasse o pagamento de uma indenização. 

Acrescente-se que esta corrente da doutrina6 entende que o proprietário é obrigado a 

suportar as limitações administrativas impostas pelo Poder Público, devendo fazer ou deixar 

de fazer, bem como deixar que a Administração Pública faça alterações no bem (COSTA, 

2011, p. 69). 

Os juristas que defendem o tombamento como uma espécie de servidão administrativa, 

posicionam-se no sentido de que este instituto seria um ônus real, recaindo sobre bem 

específico a favor do interesse público de proteger o patrimônio cultural, o que impactaria nos 

poderes do proprietário, devendo este suportar a servidão e a fruição ainda que parcial do bem 

por parte da Administração Pública e da coletividade (COSTA, 2011, p. 70). 

Seria esta utilização do bem que poderia gerar prejuízos em relação ao valor econômico 

do bem, o que justificaria o pagamento de indenização pelo Poder Público, proporcional aos 

prejuízos experimentados pela propriedade (COSTA, 2011, p. 70-71). 

Lúcia Valle Figueiredo (1995 apud RODRIGUES, 2012, p. 104) possui posicionamento 

diverso daqueles apresentados até aqui, defendendo que o tombamento pode ser tanto uma 

limitação administrativa, como uma servidão administrativa e, ainda, ser hipótese de 

                                            
6 “Parece, portanto, que dentre as diversas correntes que defendem a natureza jurídica do tombamento, a que 
melhor se adequaria ao entendimento de propriedade privada, indicada na Constituição Federal, seria a que 
atribui ao tombamento a natureza jurídica de limitação administrativa ao direito de propriedade, em vista de seu 
caráter genérico e da  ausência de obrigatoriedade de indenização, por parte do Estado, advindos da  imposição 
de limites ao direito de propriedade em prol da preservação de bens que tenham interesse para o patrimônio 
cultural.” (RODRIGUES, 2003, p. 38). 
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desapropriação, dependendo do grau de limitação imposta ao particular no exercício do seu 

direito de propriedade. 

O autor Francisco Humberto Cunha Filho (2000, p. 110) posiciona-se no sentido de que 

o tombamento possui peculiaridades que lhe conferem natureza jurídica própria. Do mesmo 

modo entendem Maria Sylvia Zanella de Pietro (2006, p. 159) e Rodrigo Vieira Costa (2011, 

p. 69-70), aduzindo este último que “não pode ser servidão, pois o tombamento não é 

indenizável e nem é direito real. A tese da limitação administrativa reveste-se da problemática 

de que o instituto não tem caráter geral, e sim específico quando do ato de inscrição do bem 

cultural em um dos Livros do Tombo”. 

Acrescente-se que, no que concerne à jurisprudência nacional, o STF tem admitido a 

possibilidade de pagamento de indenização, mas apenas naqueles casos em que realmente 

haja um dano peculiar ao direito de propriedade, ou seja, em que as restrições ao exercício da 

propriedade vão muito além de meras restrições administrativas, mas impõem o próprio 

esvaziamento da noção de propriedade particular. 

Este foi o entendimento do Ministro Joaquim Barbosa ao proferir seu voto na decisão de 

Agravo Regimental interposto pelo Estado de São Paulo no Recurso Extraordinário nº 

361127. Tal voto questionou decisão que determinou a desapropriação de uma das últimas 

mansões existentes na Avenida Paulista. 

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão exarada pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que havia entendido no sentido de considerar o 

tombamento como uma restrição praticamente absoluta ao proprietário.  Verificou-se que o  

imóvel não pôde receber a mesma destinação dos seus vizinhos, qual seja, a construção de 

modernos edifícios, inviabilizando o seu uso e gozo em razão da localização em que se 

encontra.  

AVENIDA PAULISTA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TOMBAMENTO. 
SÚMULA 279. Na desapropriação indireta, destaca-se a dimensão individual do 
prejuízo sofrido com o tombamento. Demonstração, no acórdão recorrido, do dano 
especial sofrido pelo proprietário, o qual resultou no esvaziamento do direito de 
propriedade. Inviabilidade da pretensão recursal de reexame das premissas fáticas do 
acórdão (súmula 279 desta Corte). Agravo regimental a que se nega provimento 
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2012).  

Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal tem decidido a matéria quanto ao 

cabimento ou não de indenização para proprietários particulares por intermédio de análises 

casuísticas, ou seja, considerando o grau de limitação imposta ao particular no exercício do 

direito de propriedade, preocupando-se em realizar uma análise detalhada de cada situação, 
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considerando na formulação de seu posicionamento as peculiaridades dos bens e do exercício 

de propriedade envolvidos. 

Assim, observa-se decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido oposto ao da 

anteriormente colacionada, recusando a possibilidade de pagamento de indenização em razão 

de limitações impostas pelo tombamento, como é possível inferir da ementa colacionada a 

seguir: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRÉDIO 
URBANO: PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL DO BAIRRO DO 
COSME VELHO. DECRETO MUNICIPAL 7.046/87. COMPETÊNCIA E 
LEGALIDADE. 

1. Prédio urbano elevado à condição de patrimônio cultural. Decreto Municipal 
7.046/87. Legalidade. Limitação administrativa genérica, gratuita e unilateral ao 
exercício do direito de propriedade, em prol da memória da cidade. Inexistência de 
ofensa à Carta Federal. 

2. Conservação do patrimônio cultural e paisagístico. Encargo conferido pela 
Constituição (EC 01/69, artigo 15, II) ao Poder Público, dotando-o de competência 
para, na órbita de sua atuação, coibir excessos que, se consumados, poriam em risco 
a estrutura das utilidades culturais e ambientais. Poder- dever de polícia dos entes 
estatais na expedição de normas administrativas que visem a preservação da ordem 
ambiental e da política de defesa do patrimônio cultural. Recurso extraordinário 
conhecido e provido (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2002).  

Constata-se que, na decisão acima, o Supremo Tribunal entendeu que o tombamento 

teria natureza jurídica de limitação administrativa, não sendo, portanto, cabível o pagamento 

de indenização. O STF entendeu que neste caso não houve violação do direito de propriedade, 

eis que o ônus imposto ao proprietário estava em consonância com o exercício da propriedade 

funcionalizada.  

Em relação à postura adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, vale a pena conferir 

trecho de decisão exarada pela Min. Eliana Calmon, proferida no Agravo de Instrumento nº 

268.044, em que se aduziu: 

O tombamento, ato administrativo de autoridade competente, surge com o objetivo 
de proteger, notadamente, o patrimônio histórico e artístico brasileiro. A 
indenização, em princípio, não é cabível, exceto se a proteção ao bem tombado 
resultar em ônus ao proprietário ou esvaziamento de seu valor econômico. Nesse 
mesmo diapasão, a respeito da indenização resultante do tombamento, ensinou o 
saudoso Professor Hely Lopes Meirelles: Toda vez que o Poder Público, direta ou 
indiretamente, produz o esvaziamento econômico do direito de propriedade, fica 
obrigado a reparar o prejuízo. Não se trata, aqui, de simples limitação 
administrativa, mas sim de interdição da propriedade.  

Em outra decisão proferida pelo STJ, admitiu-se a possibilidade do pagamento de 

indenização, em razão de limitações impostas ao proprietário em decorrência do tombamento, 

equiparando este instituto à chamada desapropriação indireta: 
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DESAPROPRIAÇÃO RESERVA FLORESTAL – RESTRIÇÃO DE USO DE 
PROPRIEDADE PARTICULAR - INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO 
VINTENARIA. 1. A criação da reserva florestal "Parque Estadual da Serra do Mar" 
não importou em apossamento administrativo. No entanto, esvaziou o prerrogativas 
de usar e fruir do bem. 2. O tombamento da área impede a utilização do imóvel 
segundo sua natural destinação, pelo que impõe-se a indenização dos proprietários 
pelo desfalque sofrido em seu patrimônio. 3. A ação de desapropriação indireta e de 
natureza real. Ela não se expõe a prescrição qüinqüenal. O titular do domínio 
agredido pela desapropriação indireta - enquanto não ocorrer usucapião - tem ação 
para pleitear ressarcimento (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 1993).  

Semelhante à postura adotada pelo STF, o STJ também tem se posicionado no sentido 

de analisar de forma distinta cada caso concreto, decidindo de acordo com a existência ou não 

de danos reais para o proprietário em decorrência do tombamento. 

Verifica-se que as decisões em comento têm se pautado pela chamada função 

sociocultural da propriedade, sendo tal princípio considerado em seu duplo aspecto, ora 

servindo como limitação ao exercício do direito dos proprietários particulares, ora servindo 

como limitação à própria função social da propriedade, a fim de evitar que este conteúdo da 

propriedade acabe por esvaziá-la por completo de seu sentido. 

Vale lembrar a lição de Rodrigo Vieira Costa (2011, p. 79) acerca do tema: 

O tombamento, em razão do que estabelece o artigo 216, § 1º e o artigo 1º, §1º, da 
Lei do Tombamento, limita o exercício da propriedade do bem cultural, em nome de 
sua função sociocultural, cuja idéia central é a de que o patrimônio cultural pertence 
a todos. A sua construção simbólica é do gozo de todos, não somente daquele que 
detém o seu domínio. Porém, isso não significa que se exija do proprietário uma 
postura absenteísta em relação ao bem. 

É impossível falar em propriedade particular ignorando-se por completo os interesses do 

proprietário, isto porque a função social da propriedade só tem sentido no exercício da 

propriedade privada. Caso seu exercício seja completamente restringido, não há sentido algum 

em se falar em propriedade particular, importando a necessária desapropriação do bem e 

indenização de seu proprietário.  

2 OS IMPACTOS DO TOMBAMENTO EM RELAÇÃO AOS BENS NO 
ENTORNO  

A questão do entorno na legislação brasileira ainda é regrada de maneira muito tímida. 

No Decreto-Lei nº 25/37 a única menção à questão dos imóveis vizinhos está no art. 18, que 

prevê a necessidade de autorização do IPHAN para a realização de construção que impeça ou 

reduza a visibilidade do bem tombado, bem como no que concerne à colocação de anúncios 

ou cartazes. 
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A área de entorno e a sua proteção foram consideradas na edição da Lei nº 6.513/77, 

regulamentada pelo Decreto Federal nº 86.176/81, que disciplinou as áreas especiais de 

interesse turístico e previu a possibilidade de definição de zonas de entorno de proteção e de 

ambientação. 

A Constituição Federal de 1988 previu, em seu art. 216, V, como parte integrante do 

patrimônio cultural brasileiro, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

Para Ana Maria Moreira Marchesan (2011, p. 04) o entorno é a área que circunda o bem 

tombado, podendo a sua área ser constituída de maneira bastante ampla, contando com todos 

os elementos que integram aquele espaço previamente delimitado como tal, sendo aptos para 

integrar o entorno, além dos imóveis que envolvem o bem tombado, todos os elementos que 

compõem um determinado espaço urbano ou construído (como, por exemplo, o mobiliário 

urbano, a pavimentação, cartazes e painéis publicitários), bem como o meio natural (a 

exemplo da vegetação e topografia do terreno). 

O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) editou 

decisão normativa de nº 83, em 26 de setembro de 20087, a fim de regular os procedimentos 

para a fiscalização do exercício e das atividades profissionais referentes a monumentos, sítios 

de valor cultural e seu entorno ou ambiência. No art. 2º, inciso I, alínea “c”, da referida 

norma, o CONFEA definiu o entorno como sendo:  

o espaço, área delimitada, de extensão variável, adjacente a uma edificação, um bem 
tombado ou em processo de tombamento, mas reconhecido pelo significado às 
gerações presentes e futuras pelo poder público em seus diversos níveis por meio de 
mecanismos legais de preservação.    

É importante introduzir neste momento uma definição para o termo ambiência, uma vez 

que vários autores, como Carlos Fernando de Moura Delphin (apud MARCHESAN, 2011, p. 

04), defendem que a noção de entorno teria evoluído para uma noção de ambiência, não 

estando esta restrita apenas ao que se entende por entorno, mas considerando, além do meio 

físico, sua organização arquitetônica e tudo aquilo que o anima, ou seja, os aspectos imateriais 

que contribuem para a valorização de certo bem material. 

No plano internacional a questão do entorno foi tratada na Carta de Atenas de 1933, na 

Carta de Toledo de 1986 (Carta Internacional para Salvaguarda das Cidades Históricas), na 

Carta Italiana de Restauro de 1987 e, como já foi visto, de forma mais específica, na Carta de 

                                            
7 Disponível em: < http://normativos.confea.org.br/downloads/0083-08.pdf>. Acesso em: 11 jul. 2013. 
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Veneza de 1964, na Convenção de Nairobi de 1976 e na Declaração sobre a Conservação do 

Entorno Edificado, Sítios e Áreas do Patrimônio Cultural, firmada em 2005 durante a XV 

Assembleia Geral do ICOMOS8, realizada em Xi’an na China. 

Este último documento traz orientações importantes quanto à tutela da área denominada 

de entorno, conforme se depreende do trecho abaixo transcrito: 

Desenvolver instrumentos de planejamento e práticas para a conservação e a gestão 
do entorno.  

5. O desenvolvimento de instrumentos normativos e de planejamento eficazes, assim  

como de políticas, estratégias e práticas para a gestão sustentável do o entorno, 
também exigem sua aplicação coerente e continuada e sua adequação às 
particularidades locais e culturais.  

Os instrumentos para a gestão do entorno compreendem medidas legislativas 
específicas, qualificação profissional, desenvolvimento de planos ou sistemas 
integrados de conservação e gestão e a utilização de métodos idôneos de avaliação 
do impacto do bem cultural.  

6. A legislação, a regulamentação e as diretrizes para a conservação, a proteção e a 
gestão das edificações, dos sítios e das áreas do patrimônio devem prever a 
delimitação de uma zona de proteção ou respeito ao seu arredor que reflita e 
contribua para conservar o significado e o caráter diferenciado do entorno.  

7. Os instrumentos de planejamento devem incluir medidas efetivas de controle do  

impacto das mudanças rápidas ou paulatinas sobre o entorno.  

As silhuetas, os panoramas e as distâncias adequadas, entre qualquer novo projeto 
público ou privado e as edificações, os sítios e as áreas do patrimônio, são fatores 
fundamentais a serem considerados para evitar distorções visuais e espaciais ou usos 
inadequados em um entorno repleto de significados.  

8. Devem ser feitas avaliações do impacto ambiental de qualquer projeto que possa  

comportar um impacto sobre o significado das edificações, dos sítios e das áreas do  

patrimônio, assim como sobre seu entorno.  

O desenvolvimento dentro do entorno das edificações, dos sítios e das áreas do 
patrimônio deve contribuir para uma interpretação positiva de seu significado e de 
seu caráter peculiar. 

A preservação do entorno dos bens culturais, no Brasil especialmente dos bens 

tombados, visa a contribuir com a conservação do próprio bem objeto de tutela jurídica, ao 

preservar o contexto histórico em que este imóvel está envolto, testemunhando os meios e 

elementos históricos de uma época, busca-se facilitar a interpretação do significado cultural e 

histórico de tal bem. 

Apesar da importância do entorno para a conservação dos bens tombados, em especial 

dos imóveis, algumas dificuldades são encontradas na prática quanto a sua aplicabilidade. Na 

maior parte dos tombamentos não há uma definição clara desse espaço, o que dificulta a sua 

tutela, assim como no próprio Decreto-lei nº 25/37 não há qualquer previsão em relação ao 
                                            

8 Conselho Internacional de Monumentos e Sítios. 
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procedimento administrativo para delimitação e especificação das restrições que recaem sobre 

as áreas de entorno, ou mesmo quanto à definição da área envoltória (MARCHESAN, 2011, 

p. 12).   

A verdade é que, na legislação brasileira, as normas que tratam do tema ainda são 

escassas e, em muitas situações, a jurisprudência ainda tem dado uma interpretação restritiva 

ao art. 18, do Decreto-Lei nº 25/379, a fim de entender que as limitações do entorno estariam 

restritas apenas ao impedimento da realização de obras em imóveis vizinhos que impeçam ou 

reduzam a visibilidade dos bens tombados, o que gera um flagrante esvaziamento deste 

mecanismo de preservação dos bens tombados.  

Em razão disso, a ADPF nº 206, proposta pela Procuradora da República em exercício, 

Sandra Cureau, teve como um de seus pedidos a interpretação conforme do Decreto-Lei nº 

25/37, a fim de serem afastadas todas as intelecções do conceito de visibilidade que se 

limitem ao aspecto puramente físico, devendo-se entendê-lo como elemento contextual e 

harmônico com o bem protegido, no sentido de ambiência ou área envoltória10.  

Ressalte-se que, de toda forma, há também jurisprudência no sentido de conferir uma 

interpretação extensiva ao disposto no art. 18, do Decreto-Lei nº 25/37, de acordo com o que 

dispõe a atual constituição brasileira, conforme se verifica das ementas abaixo transcritas: 

Muito além da mera visibilidade física, a norma pretende resguardar a própria 
atmosfera ambiental e urbana que imprime sentido ao bem tombado, delimitando  
critérios que evitem a descaracterização não só do monumento em si, mas 
igualmente daquelas construções que originalmente fizeram ou ainda fazem parte  
do contexto do seu surgimento. É esse o sentido da proteção do entorno do bem  
tombado, constante do artigo 18 do Decreto-Lei 25/37 (BRASIL. Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, 2005). 

 

                                            
9 “Todavia, a incidência da proibição contida no artigo 18 do Decreto-Lei 25, de 30.11.1937 (“Sem prévia 
autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não se poderá, na vizinhança da coisa 
tombada, fazer construção que impeça ou  reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena 
de ser mandada destruir a obra ou retirar o objeto, impondo-se neste caso a multa de cinqüenta por cento do valor 
do mesmo objeto”) somente se legitima quando há prova de que a obra em construção IMPEDE ou REDUZ a 
VISIBILIDADE da COISA TOMBADA. Não foi  produzida  prova  de que a edificação em causa importa no 
impedimento ou na redução da visibilidade do conjunto arquitetônico tombado. (TRF da 1ª Região. AC 
94.01.16725-7/PA. Rel. Juiz Leão Aparecido Alves. DJ 23/01/2002); Ao reapreciar a questão, em sede de 
remessa oficial, houve por bem o Tribunal Regional Federal manter a decisão recorrida, com base na seguinte 
argumentação, in verbis: (...) No que tange à segunda construção, em relação à qual o MM. Juiz a quo julgou  
improcedente o pedido, à consideração  de  que  não  impedia  ou  reduzia  a visibilidade do casario do Pátio de 
São Pedro, tenho por irretorquível tal, uma vez que comprovado por decisum farta perícia, ao longo do  
processo, não ser esta construção empecilho à  área tombada do Pátio de São Pedro, não impedindo ou reduzindo 
a visibilidade de seu casario (fl. 231)”. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 2004). 
10 De acordo com os pedidos apresentados na petição inicial da Ação de Descumprimento de Preceito 
Fundamental nº 206. 
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De outra parte, no que respeita à perda de visibilidade, aqui entendida não em seu 
significado literal, mas sim no sentido de quebra de harmonia do conjunto 
arquitetônico, assim posicionou-se o perito do juízo sobre a atual situação da igreja:  

“Com relação à harmonia da visão do bem tombado está comprometida pelas 
edificações dos vizinhos próximos; o anexo da própria igreja, o vizinho ao lado  
direito que mantém as características de construção antiga não empata a visibilidade  
mas atrapalha a harmonia visual pois está pintado em cor berrante brigando com o  
bem tombado, vizinho de fundos é uma edificação de dois andares que não tem nada 
haver com estilo do bem (...) (BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 
2006). 

Administrativo. Tombamento. Limitações na área do entorno do bem tombado. 
Preservação do valor estético e paisagístico. Art. 18 do decreto-lei nº 25/37. 
Improvimento do agravo de instrumento (BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região, 2009). 

 A questão quanto à proteção do entorno, vai além da delimitação do seu significado na 

legislação brasileira, ou mesmo da abrangência do termo vizinhança ou da questão da mera 

visibilidade do bem tombado. Na verdade, este é apenas o ponto inicial de uma controvérsia 

bem maior, a definição quanto ao regime jurídico dos bens imóveis situados no entorno do 

bem tombado. 

É importante ressaltar que no aspecto legal não há nenhuma previsão expressa quanto à 

fixação de um determinado regime jurídico para estes tipos de bens. Não se pode olvidar, 

entretanto, que o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, ao tratar da função sociocultural da 

propriedade, acaba por permitir o acolhimento no direito brasileiro das limitações 

administrativas ao direito de propriedade, tendo em vista a vinculação do interesse público na 

preservação de determinados bens (MARCHESAN, 2011, p. 12). 

Na jurisprudência, verifica-se que as limitações impostas aos proprietários de imóveis 

no entorno de bens tombados são justificadas a partir da noção de propriedade funcionalizada, 

conforme demonstram as ementas ora transcritas: 

Ação civil pública. Constitucional e administrativo. Tombamento. Instituto do 
patrimônio histórico e artístico nacional (IPHAN). CF art. 216. Decreto-lei nº 25de 
30/11/97. Imóvel integrante do conjunto paisagístico e urbanístico tombado do 
município de cabo frio/mg. Obras de acréscimo. Necessidade de autorização prévia. 
1. Previsto no art. 216§ 1ºda Constituição Federal de 1988 o tombamento forma de 
intervenção na propriedade particular pela qual o Estado procura preservar o 
patrimônio cultural brasileiro nada mais é que expressão do princípio da supremacia 
do interesse público sobre o privado. 2. Cediço que o direito constitucional de 
propriedade longe de ser absoluto encontra limites no interesse da coletividade, 
no que se insere a defesa do patrimônio histórico artístico e cultural -a sujeição 
dos proprietários às normas restritivas estabelecidas pelo Poder Público apenas 
reflete o cumprimento da função social imposta pela Constituição (art. 
5ºXXIII). Nesse contexto eventuais obras e acréscimos somente podem ser 
executados após a aprovação do órgão de fiscalização competente (IPHAN). 3. 
Estando o imóvel objeto dos autos inserido no conjunto arquitetônico e urbanístico 
tombado do Município de Cabo Frio/ RJ correta a sentença que determinou a 
demolição da acessão nele erigida eis que em descompasso com a Constituição (art. 
216§ 1º)a legislação pertinente (Decreto-Lei nº 25de 30/11/97) e as especificações 
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técnicas do IPHAN. 4. Apelação improvida. Sentença mantida (BRASIL. Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, 2010).  (Grifo nosso) 

Direito constitucional. Administrativo. Ambiental. Bem tombado. Construção 
irregular no entorno. Art. 216, § 1º, da crfb. Art. 18 do decreto-lei n.º 25/37. - a 
construção irregular, em área próxima de bem tombado em razão de suas 
características históricas e arquitetônicas, justifica a decisão judicial de demolição, 
pois o interesse individual do proprietário deve ceder diante do interesse social 
do poder publico na preservação do bem cultural (BRASIL. Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região, 2008). (grifo nosso)  

Tendo em vista o fato de, na maioria dos tombamentos, não haver uma definição clara 

do entorno do bem imóvel, assim como pela própria legislação nacional não tratar acerca do 

procedimento administrativo para delimitação e especificação das restrições que recaem sobre 

as áreas de entorno, ou mesmo quanto à definição da área envoltória, verifica-se uma escassez 

de jurisprudência quanto à questão dos efeitos jurídicos que recaem sobre bens na área de 

entorno, razão pela qual será colacionada apenas uma única ementa a respeito. 

Constitucional e administrativo. Apelação - tombamento. Limitação administrativa 
negativa arts. 5º, XXIII e 170, III, da Constituição Federal. Decreto nº 25/37. 
Proteção ao patrimônio histórico, cultural e paisagístico. Vedação de construção na 
vizinhança de imóveis tombados - interesse de agir do município. Configurado. 
Pagamento de indenização. Descabimento. Sentença mantida. 1- o tombamento é a 
forma de intervenção na propriedade pela qual o Poder Público procura proteger o 
patrimônio cultural brasileiro, se traduz, quando o Estado intervém na propriedade 
privada para proteger o patrimônio cultural, preservando a memória nacional Sendo 
assim, o proprietário não pode usar e usufruir livremente de seus bens se estes 
traduzem interesse público por atrelados fatores de ordem histórica, artística 
científica turística paisagística e cultural. 2- Pode o Poder público criar novos 
critérios para assegurar a preservação e a visibilidade daqueles imóveis objetos de 
tombamento, sendo assim, o fato da Apelante ter obtido licença anteriormente para a 
construção não lhe confere o direito adquirido a executar o seu projeto quando bem 
lhe convier, razão pela qual a concessão pelo Poder Público de licença por tempo 
determinado, daí a finalidade das renovações. 3- O direito que assegura a 
propriedade não é absoluto, só se justificando quando a propriedade estiver 
atendendo sua função social. Tal função social configura, inclusive, um dos 
princípios gerais da atividade econômica previstos na Constituição. É por esse 
motivo que, ainda em relação ao presente instituto, podem ser invocados os artigos 
5º, XXIII e 170, III, da CF/88, que garantem o direito de propriedade desde que esta 
atenda a função social. 4 -O fato de existirem, no local denominado "Área D", outros 
imóveis com altura superior à permitida pela Portaria nº 60/84, não confere o direito 
à parte autora de também poder construir o seu imóvel sem as limitações impostas 
pela citada portaria, sob o argumento da isonomia. 5 - No que tange ao pagamento 
da indenização, com efeito, as limitações administrativas, por não gerarem 
aniquilamento do direito de propriedade, não obrigam a Administração a 
indenizar o proprietário dos bens objeto das mesmas. Sendo imposições de 
ordem geral, as limitações administrativas não rendem ensejo à indenização em 
favor dos proprietários. 7 - Sendo o Município a autoridade que concede a licença 
para a obra pretendida pelo autor, é ele parte legítima para figurar na demanda. 8 - 
Apelações e remessa improvidas (BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 
2009). (grifo nosso)  

O posicionamento da doutrina é semelhante ao da jurisprudência colacionada, no 

sentido de defender que as limitações impostas aos proprietários do entorno não são 

indenizáveis. Todavia, os autores discordam quanto à natureza do ato. 
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Sônia Rabello de Castro (2009, p. 138-139) defende que, assim como o próprio ato de 

tombamento, as restrições impostas por este ato aos imóveis no entorno do bem tombado 

também se configuram como meras limitações administrativas ao direito de propriedade, haja 

vista a necessidade de atendimento do princípio da função sociocultural da propriedade. Da 

mesma forma posicionam-se Paulo Affonso Leme Machado (2008, p. 980) e Ana Maria 

Moreira Marchesan (2011, p. 15). 

Para Ana Maria Moreira Marchesan (2011, p.16), a limitação administrativa assemelha-

se a uma obrigação propter rem, uma vez que o titular de imóvel situado no entorno de bem 

tombado deverá observar uma série de obrigações relativas à preservação cultural. 

 Já Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2006, p. 166) posiciona-se no sentido de tratar-se de 

uma espécie de servidão administrativa, em que o bem tombado assume a posição de bem 

dominante e os imóveis em seu entorno de bens servientes. 

O fato é que não haverá direito ao proprietário de imóvel situado no entorno de bem 

tombado a qualquer tipo de indenização em razão das limitações sofridas no exercício do seu 

direito de propriedade. Deve-se ressaltar, contudo, que estas limitações existem e que hoje, 

vão além da mera impossibilidade de construção que obstrua ou dificulte a visibilidade do 

imóvel tombado. A jurisprudência tem evoluído para considerar o valor imaterial contido nas 

características históricas dos bens vizinhos, devendo ser mantidas, a fim de garantir a 

conservação da propriedade tombada. 

Apesar de não haver qualquer previsão jurídica para a averbação junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis na matrícula dos imóveis localizados no entorno do bem tombado de 

qualquer tipo de anotação quanto às limitações a que este está sujeito, haja vista a semelhança 

entre estas limitações e as chamadas obrigações propter rem, a elas deve ser imposto o 

mesmo regime jurídico, portanto, devendo ser respeitadas independente de quem seja o titular 

do direito real de propriedade. 

Observe-se que, assim como ocorre no caso de tombamento que, em regra, não é 

indenizável, aos imóveis vizinhos aplica-se a mesma lógica, haja vista o necessário 

atendimento do princípio da função social – ou sociocultural – da propriedade como 

conformador do exercício deste direito pelo proprietário particular.  

No entanto, é importante frisar que tanto a doutrina, como a jurisprudência, cometem 

uma injustiça com os proprietários de bens de entorno, uma vez que não admitem sequer a 
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possibilidade deste ônus ocasionar um prejuízo tal, considerado de caráter expropriatório e 

que justifique a indenização do proprietário.   

3 A PERSPECTIVA FUNCIONALIZADA DA PROPRIEDADE 
PARTICULAR ORIENTADA PELA PRESERVAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL 

No ordenamento jurídico brasileiro vigente o direito de propriedade não pode mais ser 

interpretado segundo uma perspectiva privatista, devendo seu exercício buscar a observância 

do princípio da função social como parte de seu núcleo estruturante. 

A noção de função social é um conceito aberto, que deve ser determinado não apenas 

pela utilidade econômica que é dada à propriedade, mas também pelo conjunto de 

necessidades sociais percebidas e reconhecidas em um dado momento histórico (GAIO, 2012, 

p. 338). Verifica-se que, considerando os interesses da sociedade, dentro deste conceito há 

uma dimensão cultural, impondo, assim, aos proprietários particulares, o necessário respeito 

aos direitos fundamentais culturais. 

A relação entre propriedade e direitos culturais torna-se, por vezes, tensa diante da 

instituição do tombamento sobre um determinado bem, o que demanda a adoção de uma 

necessária perspectiva funcionalizada do exercício do direito de propriedade, haja vista que, a 

partir de então, o particular deverá usar o bem de maneira a atender e a respeitar a função 

sociocultural do mesmo. 

Ressalte-se que a grande resistência dos proprietários brasileiros, no que concerne ao 

tombamento, reside na inoperância da Administração Pública em cumprir suas funções de 

gestora do bem de fruição que incide sobre a coisa tombada, o que faz com que o tombamento 

só produza, de fato, ônus ao proprietário.  

Quando o Estado adota uma postura de promoção do patrimônio cultural, consegue-se 

atingir dois objetivos de uma só vez, preservando-se a esfera privada do particular e ao 

mesmo tempo trazendo compensação para o mesmo – podendo resultar em lucros ao 

proprietário, pela exploração do turismo cultural, além das vantagens para a sociedade em 

geral ou, ainda que de forma difusa, pelo encargo de possuir um bem de interesse público–, 

sem que para tanto tenha mitigado o seu direito de propriedade em toda a sua plenitude 

(NOIRTIN; MACEDO; RIBEIRO, 2013, p. 227).  
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Ainda que o ente público, no entanto, não atue de forma ideal no tocante a preservação, 

proteção e promoção do patrimônio cultural brasileiro, “a vinculação dos particulares a 

direitos fundamentais é, a um só tempo, exigência e consequência da unidade material do 

ordenamento jurídico” (STEINMETZ, 2004, p. 104). 

A noção de função social da propriedade nasce não com o objetivo de pôr fim à 

propriedade, mas como forma de preservá-la dentro do contexto de um Estado Social, uma 

vez que, se o direito de propriedade for interpretado de maneira absoluta e privatista, o mesmo 

tende a ser instrumento de opressão, contribuindo para o aumento das diferenças sociais entre 

os indivíduos. 

Assim, no exercício do direito de propriedade o particular está vinculado a um dever de 

responsabilidade social, consubstanciado nos princípios da solidariedade e da função social da 

propriedade. Peter Häberle (1997, p. 60) defende que, justamente quando os direitos 

fundamentais cumprem uma função social é que gozam de respaldo constitucional, aduzindo: 

La función social es un elemento esencial del Derecho y sobre todo de los derechos 
fundamentales. Justamente, en cuanto cumplen una función social, los derechos 
fundamentales resultan ser elementos constitutivos de la Constitución. (...) Cuando 
se habla aquí de función social de los derechos fundamentales, ello significa al 
mismo tiempo el abandono de una visión unilateral de la libertad como derecho 
individual y sobre todo de una concepción de tipo liberal e individualista de los 
derechos fundamentales. 

O autor entende que a função social dos direitos fundamentais impõe o abandono da 

visão individualista, passando esta noção de socialidade a permear o exercício de tais direitos. 

Corroborando este entendimento, Wilson Steinmetz (2004, p. 112) aduz que “a vinculação 

dos particulares a direitos fundamentais também encontra fundamento no princípio 

constitucional da dignidade da pessoa”. 

A dignidade da pessoa humana por ser um dos fundamentos dos direitos fundamentais, 

sendo considerada como seu núcleo essencial, deve ser considerada quando do exercício 

destes direitos. Em relação ao direito de propriedade, a dignidade humana possui dupla 

função, servindo para garantir um conjunto mínimo de bens ao indivíduo11 - com o fito de 

preservar a sua dignidade – e como parâmetro para o exercício de tal direito, condicionando-o 

ao atendimento da função social. 

 Por ser a cultura uma das dimensões da dignidade humana, a mesma deve ser 

respeitada no exercício dos direitos fundamentais. Conforme estudado anteriormente, o 

                                            
11 Luiz Edson Fachin defende a existência de um patrimônio mínimo essencial que deve ser protegido contra a 
interferência de terceiros, socorrendo as necessidades básicas do ser humano (FACHIN, 2006, passim). 
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tombamento tem o condão de gerar conflitos entre o exercício do direito de propriedade e a 

efetivação dos direitos culturais, levando alguns proprietários, inclusive, a buscar o Judiciário, 

a fim de obter algum tipo de reparação pelos prejuízos que entendem ter sofrido em 

decorrência dos ônus impostos pelo tombamento.  

Observa-se que a jurisprudência nacional tem buscado avaliar se o conteúdo do direito 

de propriedade resta preservado, mesmo diante das limitações impostas pela noção da função 

sociocultural da propriedade, ou se este sofreu esvaziamento – o que não é admitido, haja 

vista a garantia constitucional quanto ao valor patrimonial da propriedade, consubstanciado 

no princípio da justa indenização (GAIO, 2012, p. 338). Desta feita, os magistrados têm se 

posicionado no sentido de garantir justa indenização nos casos em que é verificado que, na 

verdade, o ônus sobre o bem teve cunho expropriatório. 

Não havendo prejuízo concreto e atual para o proprietário de imóvel tombado, 

ocasionado pelo esvaziamento do conteúdo do direito de propriedade, ou seja, pela 

impossibilidade do proprietário de usar, fruir, dispor e reivindicar a coisa, não se admite o 

pagamento de indenização ao particular, considerando que a função sociocultural também faz 

parte do conteúdo essencial do direito de propriedade, razão pela qual os ônus deverão ser 

suportados. 

Verifica-se que, em relação aos bens tombados, apesar da tensão entre o exercício do 

direito de propriedade particular e a efetivação dos direitos culturais, não se pode admitir a 

existência, em regra, de uma colisão de direitos fundamentais, tendo em vista que o exercício 

do direito de propriedade deverá ser necessariamente conformado pela função sociocultural 

do bem. Caso contrário, o mesmo acabaria por se esvaziar, tendo em vista que a função social 

é parte do conteúdo estruturante do direito de propriedade. 

CONCLUSÃO 

O presente artigo teve como objetivo principal analisar a efetivação dos direitos 

culturais por meio do tombamento e os conflitos gerados a partir da utilização de tal instituto 

de acautelamento do patrimônio cultural material em relação ao interesse dos proprietários 

particulares, analisando-se tanto os aspectos legais, como jurisprudenciais envolvidos. 

Assim, o primeiro aspecto prático analisado foi a questão da natureza jurídica do 

tombamento, verificou-se que, das muitas correntes sobre o assunto, há a predominância na 

doutrina de dois posicionamentos: um que considera o tombamento como espécie de servidão 

administrativa e outro que o trata como limitação administrativa. 
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Os Tribunais Superiores do país têm decidido, quanto ao cabimento ou não de 

indenização em casos de tombamento de imóveis, de acordo com o grau de limitação imposto 

ao particular no seu exercício do direito de propriedade, analisando detalhadamente cada caso, 

considerando na formulação de seu posicionamento as peculiaridades dos bens e do exercício 

do direito de propriedade envolvidos. 

 Inferiu-se que STF e STJ têm considerado, em suas decisões sobre tombamento, a 

questão da função sociocultural da propriedade, sendo tal princípio considerado em seu duplo 

aspecto, tanto como limitação ao exercício do direito dos proprietários particulares, quanto 

como importante parâmetro para as próprias limitações impostas pelo princípio, a fim de 

evitar que este conteúdo da propriedade acabe por esvaziá-la por completo de sentido. 

Analisou-se, ainda, a questão do entorno dos imóveis tombados, haja vista sua 

importância na conservação do próprio bem tombado, ocorre que, na maioria dos 

tombamentos, não há preocupação no tocante à definição desse espaço, assim como a 

legislação acerca da matéria é bastante incipiente.  

Ademais, parte da jurisprudência tem decidido demandas envolvendo as limitações 

impostas aos bens de entorno a partir de uma interpretação literal do art. 18 do Decreto-lei nº 

25/37. Contudo, a ADPF nº 206 requer a interpretação conforme do Decreto-Lei nº 25/37, a 

fim de afastar todas as intelecções do conceito de visibilidade que se limitem ao aspecto 

puramente físico, para considerá-lo como elemento contextual e harmônico em relação ao 

bem protegido. A interpretação pretendida com a propositura da ADPF nº 206 encontra 

fundamento na ideia de propriedade funcionalizada. Acrescente-se que a doutrina e a 

jurisprudência posicionam-se no sentido de que as limitações impostas aos proprietários do 

entorno não são indenizáveis.  

Por fim, abordou-se a perspectiva funcionalizada da propriedade particular, orientada à 

preservação do patrimônio cultural, observando-se que, em relação aos bens tombados e 

aqueles de seu entorno, não se pode admitir a existência de um conflito entre direitos 

fundamentais culturais e direito fundamental de propriedade, uma vez que a conformação do 

exercício da propriedade pela sua função social é considerada como elemento estrutural de tal 

direito, devendo, portanto, ser respeitada a função sociocultural do bem, a fim de evitar o 

próprio esvaziamento da noção que se tem atualmente deste direito. 

Conclui-se, portanto, que, para que se garanta uma proteção do patrimônio cultural 

material brasileiro de maneira efetiva, é preciso que os operadores do direito, bem como a 
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própria sociedade, interpretem o direito de propriedade na perspectiva da Constituição Federal 

de 1988, ou seja, admitindo que o seu conteúdo particular seja necessariamente harmonizado 

com os interesses sociais, especialmente traduzidos pela ideia de função sociocultural.  
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O QUILOMBO DO TAMBOR E O PARQUE NACIONAL DO JAÚ: A 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO IMPERATIVO PARA A 

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL QUILOMBOLA.   

Carla Vladiane Alves Leite1 
Pedro de Paula Lopes Almeida2 

 
Resumo: O Parque Nacional do Jaú, cujos limites se estende pelos Estados do Amazonas e Roraima, é uma das 
maiores unidades de conservação do país. Local de extraordinária beleza natural e abundantes recursos naturais, 
sua manutenção e sustentabilidade ambientais têm sido amplamente discutidas, especialmente na região Norte do 
país. Tradicionalmente, as discussões relativas ao tema têm-se centrado na necessidade de conservação da 
biodiversidade, através da proteção dos recursos de fauna, flora e do patrimônio genético. O existência, todavia, 
de comunidades tradicionais na área nos convida à reflexão relativa à necessidade de proteção do patrimônio 
cultural dessas populações, sem que isso importe diminuição o inefetividade da proteção do meio ambiente 
natural. O quilombo do tambor, situado no referido parque, é o ponto de partida da reflexão do presente artigo. 
Além da análise dos aspectos fáticos e normativos correlatos ao referido quilombo, trataremos aqui da 
necessidade de incentivo e efetivação da educação ambiental para a preservação do patrimônio cultural. Nesse 
contexto, passaremos à análise das correlações existentes entre educação e meio ambiente, na tentativa de 
demonstrar a necessidade de desenvolvimento da área do conhecimento humano conhecida com educação 
ambiental. Considerando a necessidade de aprofundamento em questões extrajurídicas, mas fortemente 
relacionadas ao tema da pedagogia, serão também analisadas algumas ideias do Professor Paulo Freire, relativas 
à necessidade de criação e manutenção dos instrumentos indispensáveis ao desenvolvimento da educação no 
Brasil.  

Palavras-chave: Patrimônio Cultural; Quilombolas; Unidades de Conservação. 

Abstract: The Jau National Park, whose boundaries comprehend the states of Amazonas and Roraima, is one of 
the largest protected areas in the country. Place of extraordinary natural beauty and abundant natural resources, 
its maintenance and environmental sustainability have been widely discussed, especially in the northern region 
of the country. Discussions on the subject have traditionally been focused on the need for conservation of 
biodiversity through the protection of wildlife resources, flora and genetic heritage. The existence, however, of 
traditional communities in the area invites us to reflect on the need to protect the cultural heritage of these 
populations, without causing nor a decrease in the neither the ineffectiveness of the protection of the natural 
environment. The “Quilombo do Tambor”, located in that park, is this artcile’s starting point of reflection. 
Besides the analysis of the factual and regulatory aspects to that Quilombo, discussed here the need for 
encouragement and enforcement of environmental education for the preservation of cultural heritage. In this 
context, we pass to the analysis of correlations between education and the environment in an attempt to 
demonstrate the need for the development of human knowledge known as environmental education area. 
Considering the need for further research in extra-legal issues, but strongly related to the theme of pedagogy, we 
will also examine some ideas of Professor Paulo Freire, regarding the need for creating and maintaining the basis 
for the development of education in Brazil instruments. 

Keywords: Cultural Heritage; Quilombolas; Conservation Units. 
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INTRODUÇÃO 

O Parque Nacional do Jaú, ou o PARNA do Jaú, é uma das unidades de conservação 

mais extensa do Brasil, segunda maior da América Latina e a maior reserva inserta em 

floresta tropical úmida do mundo,  situada a aproximadamente 220 km a noroeste de Manaus. 

Localizado entre os municípios de Novo Airão, Barcelos Codajás e Rorainópolis, o Parque se 

situa em plena floresta Amazônica, estendendo-se pelos estados do Amazonas e Roraima, 

com abrangendo 2,4 milhões de hectares, em um perímetro de 1.213 km, na bacia do rio Jaú, 

entre os rios Unini e Carabinani, à margem direita do Rio Negro. Os seus limites são 

demarcados pela bacia hidrográfica do rio Jaú e estendem-se até as águas do rio Carabinani, 

ao sul, e as dos rios Unini e Paunini, ao norte. O rio Negro forma o limite leste do parque. Sua 

denominação deriva de um dos maiores peixes brasileiros, o Jaú (do Tupi, ya’ú), que também  

dá nome ao principal rio do Parque. Local de extraordinária beleza, o local foi transformado 

em Unidade de Conservação, com consequências gravosas para a comunidade tradicional do 

Quilombo do Tambor. 

Um das peculiaridades do Parque Nacional do Jaú é o fato de ser esta a única Unidade 

de Conservação do Brasil que protege totalmente a bacia de um rio extenso 

(aproximadamente 450 km) e volumoso, o rio Jaú, preservando ecossistemas de águas pretas.  

O PARNA do Jaú é para botânicos e biólogos, pois já foram catalogadas mais de 260 

espécies de peixes e 400 de plantas, das quais, várias delas são restritas aos ecossistemas da 

reserva, como a macaricuia e o macucu do igapé, plantas encontradas somente em matas 

inundadas. Muitos dos peixes também eram desconhecidos da ciência até serem descobertos 

no parque.  

Além da impressionante fauna e flora, o parque se destaca por seu excelente estado de 

conservação. Graças à ausência de estradas e cidades, as matas de igapó do Jaú continuam 

livres de graves agressões ocasionadas pela presença de garimpeiros ou madeireiras.  

Afora a pesca ilegal, os únicos problemas enfrentados pelo parque são de ordem 

natural, como a derrubada da mata pelo vento, inundações ou queimadas causadas pela 

própria natureza.   

Criado através do Decreto n. 85.200, emitido pela Presidência da Republica em 24 de 

setembro de 1980, o parque tem por finalidade a preservação dos ecossistemas naturais 

englobados contra quaisquer alterações que os desvirtuem, destinando-se a fins científicos, 

culturais e recreativos.  
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Com a criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) 

em julho de 2000, as Unidades de Conservação (UCs) ganham destaque na política brasileira 

de gestão territorial e com isso foi incluído pela Organização das Nações Unidas pela 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) na lista do Patrimônio Mundial Natural e Reserva da 

Biosfera. Atualmente, 14,65% do território nacional pertencem à UCs, fato que vem gerando 

inúmeros problemas para as comunidades locais.  

1 O CONFLITO AMBIENTAL NO PARQUE DO JAÚ 

Os parques nacionais brasileiros são considerados Unidade de Proteção Integral e não 

admitem a ocupação humana permanente. Segundo Daniel Chiozzini, o objetivo da legislação 

que regulamenta o assunto é garantir o mais alto grau de conservação do meio ambiente.  

Essa determinação confronta-se, porém, com a existência de populações residentes há 

anos no interior dessas áreas. É o retrato da complexa situação fundiária em que se encontra 

grande parte das áreas brasileiras de proteção e conservação de espécies.  

A unidade Parque Nacional do Jaú, que tem usos restritos por lei, ainda é moradia para 

cerca de 100 pessoas de comunidades tradicionais, dentre as quais está o Quilombo do 

Tambor.  

Há de se destacar que o parque foi criado sem levar em consideração a existência de 

centenas de famílias que vivem ali há décadas, com destaque para a comunidade Quilombola 

do Tambor.  

Hoje vivem ali dezenas de famílias que resistem há mais de vinte anos as ações do 

IBDF/IBAMA que insistem em não admitir a presença daqueles quilombolas na área.  

Por conta de pressões dos órgãos gestores do parque, dezenas de famílias foram 

expulsas da área, migrando para a cidade de Novo Airão no Amazonas.  

Há ao menos 300 quilombolas que vivem fora do Quilombo por pressões dos órgãos 

ambientais, apesar de o governo federal ter reconhecido o Quilombo do Tambor há 8 (oito) 

anos.  

Os moradores que resistem em deixar a área do Parque Nacional vivem da pesca, do 

extrativismo e da agricultura de subsistência. Pelas normas ambientais, os parques nacionais 

podem explorar apenas atividades como o ecoturismo.  

Como as pessoas que deixaram a área, os povos que resistem em permanecer no 

território ainda não têm sinalizações claras de que vão receber a indenização pela 

desocupação.  
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O processo, que deveria contemplar perdas com as moradias abandonadas, ainda inclui 

na conta os prejuízos financeiros. Os moradores das comunidades deixarão de explorar 

recursos naturais que sempre foram fonte de subsistência.  

Diante da situação ainda sem solução, os órgãos ambientais federais buscam 

alternativas para minimizar os impactos à natureza definindo alguns limites de exploração e 

tentando atender às necessidades básicas dessa população, como as de educação e saúde.  

Em nenhum momento as políticas de desenvolvimento do Brasil têm considerado 

fundamentais as condições específicas do espaço local. Segundo Jutta Gutberlet (2002), os 

municípios e as microrregiões sempre foram tratados como receptores de investimentos e 

executores de políticas já decididas previamente.  

É uma realidade histórica que as comunidades raramente podem se empenhar na 

discussão sobre o rumo do desenvolvimento local, resultando, geralmente, em decisões pouco 

sustentáveis para as comunidades.  

A partir da ótica apresentada e dada, este quadro socioambiental mostra-se 

problemático. Vasconcelos e Moreira (2007) entendem que “fica evidente a importância do 

planejamento e da gestão ambiental integrada e compartilhada, adicionando os esforços 

institucionais para promover a ocupação adequada do espaço e o uso e a proteção dos recursos 

naturais da região” o que vem afetar o patrimônio cultural dessa comunidade. 

Observa-se, assim, que não há a adequada proteção das matrizes culturais dessa 

população, especialmente em razão da falta de conscientização a respeito da necessidade de 

incremento da educação ambiental.  

2 LINHAS GERAIS SOBRE EDUCAÇÃO 

2.1 A Pedagogia da Autonomia como reflexão sobre a docência e a discência no Brasil.  
 

Em 1996, foi publicada a relevantíssima obra do Professor Paulo Freire, intitulada 

“Pedagogia da Autonomia – Saberes Necessários à Prática Educativa” (FREIRE, 1996.). Na 

obra, o pedagogo aborda temas que perpassam a relação de ensino e que podem ser adotados 

como premissas para o desenvolvimento da educação ambiental.  

Nesse sentido, já de início é colocado ao leitor um ponto fundamental: a prática do 

ensino – seja ela de que conteúdo for – não pode ser identificada com a transferência de 

conhecimentos. Dessa forma, são fundamentais as palavras do autor: 
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O que me interessa agora, repito, é alinhar e discutir alguns saberes 

fundamentais à prática educativo-crítica ou progressista e que, por isso mesmo, 

devem ser conteúdos obrigatórios à organização programática da formação docente. 

Conteúdos cuja compreensão, tão clara e lúcida quanto possível, deve ser elaborada 

na prática formadora. É preciso, sobretudo, e aí já vai um desses saberes 

indispensáveis, que o formando, desde o princípio mesmo de sua experiência 

formadora, assumindo-se como sujeito também da produção do saber, se convença 

definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção. (FREIRE, 1996, pp. 11/12) 

 

Assim, a abordagem conteudista do meio ambiente, calcada na repetição de teorias e 

sistemas previamente concebidos não atende às necessidades da moderna experiência docente. 

Prossegue o autor, destacando com precisão que “não há docência sem discência, as suas se 

explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de 

objeto um do outro”. (FREIRE, 1996, p. 12).  

Dessa forma, a formação de eixos estruturantes da educação ambiental demanda, 

inexoravelmente, o estabelecimento de uma relação dialética. Quem ensina  deve 

necessariamente ter em mente quais são as peculiaridades do educando e valer-se delas para 

dar conteúdo ao seu discurso, que não pode ser fixo e pré-determinado.  

Aos discentes, por outro lado, incumbem papel de igual relevância, permitindo àqueles 

que ensinam inferir quais são as demandas locais de maior relevância, quais as aptidões do 

grupo ao qual a lição é direcionada e, especialmente, se o interlocutor/professor está se 

fazendo entender de maneira suficientemente clara.  

Nesse ponto, é possível observar que a estruturação da educação ambiental demanda a 

superação de alguns obstáculos secularmente implantados no ambiente acadêmico, 

especialmente nas academias de Direito. Primeiramente, o fetiche jurídico pela categorização 

do conhecimento – separando de modo definitivo as concepções zetéticas daquelas 

consideradas dogmáticas – não se coaduna com o desenvolvimento do arcabouço acadêmico 

necessário à estruturação ambiental.  

Se, por um lado, o estabelecimento de pontos de partida é ferramenta indispensável 

para o desenvolvimento de qualquer projeto pedagógico, por outro é igualmente verdadeiro 

que a adoção de premissas estanques, como as estabelecidas legalmente, não suplanta as 

necessidades pedagógicas da Educação Ambiental.  

A realização de pesquisas de caráter eminentemente bibliográfico, por exemplo, sem 

maiores preocupações com a coleta de dados primários, é uma tradição das academias 
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jurídicas que precisa ser mitigada, para o adequado amadurecimento das ideias relativas à 

educação ambiental.  

 

3 EVOLUÇÃO JURÍDICA DO TEMA  
 
3.1 A normatização internacional e o direito de acesso à educação ambiental. 

 

Como já adiantado acima, o Clube de Roma publicou em 1972 o relatório 

intitulado The Limitis of Growth, que denunciou o crescente consumo mundial, cujos efeitos 

poderiam ser um limite de crescimento e, até mesmo, um colapso.  

Alguns meses depois do advento do relatório, realizou-se em Estocolmo, Suécia, a 

conferência da ONU sobre o Ambiente Humano. A Conferência de Estocolmo possibilitou a 

elaboração da Declaração sobre o Ambiente Humano e fixou o Plano de Ação Mundial, com 

o objetivo de inspirar e orientar a humanidade para a preservação e melhoria do ambiente 

humano. Na ocasião, o desenvolvimento da Educação Ambiental (EA) restou reconhecido 

“como o elemento crítico para o combate à crise ambiental no mundo, e enfatizou a urgência 

da necessidade do homem reordenar suas prioridades.”(DIAS, 1993, p. 26).  

Posteriormente, a UNESCO  promoveu em Belgrado, antiga Iugoslávia, em 1975, 

o Encontro de Belgrado (The Belgrade Workshop), ocasião em que restaram delimitados os 

princípios e orientações para um programa internacional de EA. Finalmente, dando 

concretude à recomendação nº 96 da Conferência de Estocolmo, ocorreu em 1977, na cidade 

de Tbilisi, Geórgia, a Conferência Intergovernamental sobre a Educação Ambiental, também 

conhecida como Conferência de Tbilisi. Como resultado da Conferência de Tbilisi, sobreveio 

a Declaração sobre a Educação Ambiental, que indicou as finalidades, objetivos, princípios 

orientadores e estratégias para o desenvolvimento da EA e apontou o treinamento de pessoal, 

o desenvolvimento de materiais educativos, a pesquisa de novos métodos, o processamento de 

dados e a disseminação de informações, como as medidas mais urgentes dentro das estratégias 

de desenvolvimento da EA.  

Observa-se, assim, que, embora o conceito de Educação Ambiental esteja 

relacionado do de Meio Ambiente, não pode ser com ele confundido. De forma ainda mais 

específica, não é possível identificar o conteúdo da EA com o conteúdo das definições dos 

objetos de estudo da Ecologia.  

Assim, as interdependências e as interconexões da Educação Ambiental com 

temas relativos à ética, à política, à economia, à tecnologia e outros tantos não reduzidos à 
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ecologia são inegáveis. Pode se dizer, portanto, que as Conferências de Estocolmo e Tbilisi 

permitiram o estabelecimento dessa necessária transdiciplinariedade.  

 

3.2 Caráter constitucional do direito de acesso à Educação Ambiental.  
 
A Constituição Federal de 1988 assevera em seu art. 205 que “a educação, direito 

de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho.” 

Observa-se, assim, que o direito de acesso à educação assiste a qualquer pessoa, 

nacional ou estrangeira, que esteja sob a esfera de incidência da CF/88, constituindo 

verdadeiro direito fundamental, inderrogável até mesmo por emenda constitucional (art. 60, § 

4º, IV, da CF/88).  

Por outro lado, observa-se que o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado igualmente aparece como direito de estatura constitucional, insculpido no art. 225 

da CF/88. Direito fundamental e difuso que é, igualmente não pode ser suprimido por 

qualquer via legislativa, constitucional ou infraconstitucional.  

Nessa senda, é preciso emprestar às demais disposições constitucionais e 

infraconstitucionais interpretação que confira a máxima eficácia a ambos os mandamentos 

acima apontados, sendo-nos possível apontar a seguinte conclusão jurídica: constitui direito 

fundamental dos cidadão submetidos à CF/88 o acesso à educação ambiental, instrumento 

essencial à conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida.  

No atual ambiente jurídico brasileiro, é certo que um sem número de questões tem 

sido levado ao conhecimento da jurisdição constitucional, acarretando um fenômeno 

conhecido como da judicialização das relações políticas, sob os auspícios do ativismo judicial.  

Apesar das inúmeras críticas ao ativismo judicial, cujos efeitos tem sido 

apontados como aviltantes do princípio da separação de poderes e da necessidade de 

observância do princípio da reserva do possível, certo é que a postura a ser adotada pelo poder 

judiciário, nesses casos, deverá privilegiar sempre a máxima eficácia da CF/88, prestigiando o 

acesso dos jurisdicionados a políticas que permitam o acesso à Educação Ambiental.  
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CONCLUSÃO 

Observa-se, assim, que há estreita correlação entre a temática da preservação do 

patrimônio cultural das comunidades quilombolas e aquela relativa à necessidade de 

incremento da educação ambiental. Efetivamente, apenas através da conscientização a 

respeito da necessidade de incremento dos níveis de educação ambiental será possível tratar 

com mais seriedade do tema relativo à proteção do patrimônio cultural das comunidades 

quilombolas.  
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E O PASSADO COBRA SEU LUGAR AO SOL DA PROTEÇÃO JURÍDICA 
 

Y EL PASADO COBRA SU LUGAR AL SOL DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA 
 

Mônica Teresa Costa Souza 1 
Paulo Fernando Soares Pereira2  

 

Resumo: O artigo tem por objetivo analisar como surgem as tradições de determinado povo, como invenção, 
para atender a determinados interesses, ou como algo espontâneo que necessita de proteção estatal. Analisa-se, 
igualmente, como se deu a gênese da questão patrimonial brasileira, durante o início do século XX, durante o 
Estado Novo. Em seguida, o trabalho aborda a atual questão patrimonial brasileira, com um ampliado status de 
proteção constitucional em favor das diversas tradições dos povos que contribuíram para formação do processo 
civilizatório nacional, encerrando com a discussão em torno do direito ao desenvolvimento cultural como forma 
de emancipação social de grupos que viveram à margem do processo de desenvolvimento econômico. 

Palavras-chave: Tradições. Invenção. Patrimônio. Sociedade. Desenvolvimento. 

Resumen: El artículo tiene como objetivo analizar cómo es que las tradiciones de un pueblo determinado 
surgen, como invención, para satisfacer ciertos intereses, o como algo espontáneo que necesita de protección 
estatal. Se analiza, además, cómo fue la génesis de la questión de lo patrimonio brasileña durante el siglo XX, en 
el Estado Novo. Después, el trabajo analiza la cuestión actual de lo patrimonio brasileña, con un estado ampliado 
de la protección constitucional en favor de las diversas tradiciones de los pueblos que contribuyeron con la 
formación de la civilización nacional. El artículo también discute el derecho al desarrollo cultural como una 
forma de emancipación social de los grupos que vivieron excluidos del proceso de desarrollo económico.  

Palabras-clave: Tradiciones. Invención. Patrimonio. Sociedad. Desarrollo. 

 

INTRODUÇÃO  

A cultura possui uma forte ligação com as estruturas de poder e o 

desenvolvimento (apesar disso nem sempre se mostrar aparente), não sendo em vão que as 

modernas teorias a respeito do direito ao desenvolvimento, como se verá adiante, indicarem 

que aquele só será pleno caso exista liberdade econômica, social, política e cultural. 

Como vai se dar essa dominação através da cultura, como poder simbólico, é 

questão que tem sido bastante debatida entre os diversos ramos das Ciências Sociais. No 

entanto, uma coisa parece ser certa, o direito pode ser um dos instrumentos para legitimar essa 

dominação através da cultura, principalmente aquela que advém do Estado, por meio das 
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políticas culturais traçadas em determinado momento. Portanto, o objetivo do artigo é analisar 

como se inventam as tradições e como as mesmas se tornam objeto de proteção jurídica. 

Apesar disso, no aspecto jurídico, o direito à cultura e a sua legislação, não raras 

vezes, são tratados como questões sem importância relevante ou, em linguagem técnico-

jurídica, como “normas programáticas”, “normas de eficácia contida”, dentre outras 

categorias.  

Neste trabalho, tomou-se como referencial os estudos de Pierre Bourdieu (2003; 

2010) a respeito da luta simbólica que é travada no mercado de bens culturais, nos quais a 

questão do patrimônio se insere, objetivando a tutela jurídica.  

Portanto, parece haver necessidade de um melhor aprofundamento da relação 

entre, poder, direito e cultura. Nesse aspecto, Pierre Bourdieu (2010) lembra que o poder 

estaria por toda parte, mesmo que não se queira reconhecê-lo nas situações nas quais ele seja 

evidente aos olhos, sendo necessário saber descobri-lo onde ele se deixa ver menos, havendo 

um poder simbólico, invisível, o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que 

não querem saber que são sujeitos do mesmo ou daqueles que o exercem.  

O trabalho possui aspecto multidisciplinar, indo além da questão meramente 

jurídica, ao dialogar com a história e a sociologia, por entender que o diálogo em ciências 

humanas é uma das maiores fontes de aprimoramento do conhecimento e por entender que 

nenhuma ciência social aplicada, como o direito, constrói seus alicerces de forma isolada. 

1 ENTRE A INVENÇÃO DAS TRADIÇÕES E A PROTEÇÃO JURÍDICA DOS 

PATRIMÔNIOS: POR UM DESENVOLVIMENTO CULTURAL EMANCIPATÓRIO 

Para Pierre Bourdieu (2010), as diferentes classes e frações de classes estão 

envolvidas numa luta simbólica para imporem a definição do mundo social conforme aos seus 

interesses e imporem o campo das tomadas de posições ideológicas reproduzindo em forma 

transfigurada o campo das posições sociais; tais lutas se travam quer diretamente, nos 

conflitos simbólicos da luta cotidiana, quer por delegação, por meio de lutas travadas pelos 

especialistas de produção simbólica (produtores do tempo inteiro) e na qual está em jogo o 

monopólio da violência simbólica legítima; o campo da produção simbólica seria um 

exemplar da luta simbólica entre as diferentes classes e, ao servirem os seus interesses na luta 

interna do campo de produção, os produtores servem aos interesses dos grupos exteriores ao 

campo de produção. 

O direito, então, faz parte de uma luta simbólica, invisível em diversos momentos, 

e os que estão vencendo, não raras vezes utilizam essa invisibilidade para manter a sua vitória. 
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Em verdade, nessa luta simbólica, a instituição de um espaço judicial, com seus diferentes 

atores, através das Instituições dos Sistemas de Justiça, implica a imposição de uma fronteira 

entre os que estão preparados para entrar no jogo e os que, quando nele se acham lançados, 

permanecem de fato excluídos, por não poderem operar a conversão do espaço mental, em 

particular, de toda a postura linguística, que supõe a entrada neste espaço (BOURDIEU, 

2010). 

O direito é, sem dúvida, a forma por excelência do poder simbólico de nomeação 
que cria as coisas nomeadas e, em particular, dos grupos; ele confere a estas 
realidades surgidas das suas operações de classificação toda a permanência, a das 
coisas, que uma instituição histórica é capaz de conferir a instituições históricas. 
O direito é a forma por excelência do discurso atuante, capaz, por sua própria forca, 
de produzir efeitos. Não é demais dizer que ele faz o mundo social, mas a condição 
de se não esquecer que ele é feito por este. Convém, com efeito, que nos 
interroguemos acerca das condições sociais – e dos limites – desta eficácia quase 
mágica, sob pena de cairmos no nominalismo radical (que certas análises de Michel 
Foucault sugerem) e de estabelecermos que produzimos as categorias segundo as 
quais construímos o mundo social e que estas categorias produzem o mundo 
(BOURDIEU, 2010, p. 237-238). 

Os sistemas simbólicos, a exemplo da arte, da religião e da linguagem, como 

instrumentos de conhecimento e comunicação, só podem exercer um poder estruturante 

porque são estruturados, sendo poderes em construção da realidade que tendem a estabelecer 

uma ordem gnosiológica, o sentido imediato do mundo, aquilo que Durkheim teria chamado 

de conformismo lógico (BOURDIEU, 2010), que é incutido nas pessoas desde o sistema 

educacional de uma sociedade, que é o reflexo do seu sistema social e, ao mesmo tempo, 

constituiria o meio essencial através do qual esse sistema se perpetuaria, podendo ser 

considerado como o principal aparelho de controle social, o qual os indivíduos devem se 

submeter e como um dos modelos mais marcantes ao qual eles irão se referir na vida de 

adultos (CROZIER, 1981). 

Nesse aspecto, as produções simbólicas podem agir como instrumentos de 

dominação, a exemplo da cultura, que, como se verá, em diversos lugares e momentos 

históricos foi posta a serviço de determinados interesses. A dominação simbólica seria uma 

forma de se obter pelos signos aquilo que não se obtém pela força, já que as sociedades 

costumam ser marcadas pela categorização de pessoas, em constante luta pela prevalência de 

suas concepções e modos de viver. 

As sociedades estabelecem vários meios para categorizar as pessoas e o total de 

atributos que são considerados comuns ou naturais para os membros de tais categorias, que 

são estabelecidas através de ambientes sociais nos quais as pessoas têm probabilidade de 

serem neles encontradas. Do encontro, rotina de relação social entre pessoas diferentes em tais 
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ambientes, pode advir o estranhamento, primeiros aspectos que permitem prever a sua 

categoria e os seus atributos, o qual se denomina “identidade social” (GOFFMAN, 1988). 

Desse estranhamento, pode surgir o denominado estigma, que é usado em referência a um 

atributo profundamente depreciativo, mas que, em verdade, é uma linguagem das relações e 

não de atributos, pois “um atributo que estigmatiza alguém pode confirmar a normalidade de 

outrem, portanto ele não é, em si mesmo, nem honroso nem desonroso” (GOFFMAN, 1988). 

No entanto, é preciso desconfiar dos discursos que pregam a existência de 

identidades plenamente unificadas. Stuart Hall (2006) adverte que tal discurso é uma fantasia, 

pois os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, o que obriga as 

sociedades modernas a se confrontar com uma multiplicidade variada de identidades 

possíveis, as quais os indivíduos, em espécie de jogo das identidades, poderiam se identificar 

em diversas categorias (brancos, negros, liberais, conservadores etc.), conforme seus 

interesses. 

Com efeito, em sociedades diferenciadas, o efeito da universalização, inclusive 

das identidades, é um dos mecanismos mais poderosos por meio dos quais se exerce a 

dominação simbólica, isto é, a imposição da legitimidade de uma ordem social, servindo a 

norma jurídica, quando consagra em forma de conjunto formalmente coerente de regras 

oficiais, como informante de práticas daquilo que realmente as práticas do conjunto dos 

agentes determinaram como condição de estilo de vida; o efeito da universalização, que pode 

ser chamado de efeito de normalização aumenta o efeito da autoridade social que a cultura 

legítima e os seus detentores já exercem para dar toda a sua eficácia prática a coerção jurídica 

(BOURDIEU, 2010).  

Nessa concepção, é preciso ressaltar que Pierre Bourdieu, como havia propagado 

Peter Häberle (2002)3, parece aceitar plenamente que outros agentes, além daqueles que 

fazem parte das instituições jurídicas formais, as denominadas Instituições dos Sistemas de 

Justiça, façam parte dessa rotina de universalização de comportamentos: 

Vê-se que a tendência para universalizar o seu próprio estilo de vida, vivido e 
largamente reconhecido como exemplar, o qual é um dos efeitos do etnocentrismo 
dos dominantes, fundamentador da crença na universalidade do direito, está também 
na origem da ideologia que tende a fazer do direito um instrumento de 
transformação das relações sociais e de que as análises precedentes permitem 
compreender que ela encontre a aparência de um fundamento na realidade: não é em 
qualquer região do espaço social que emergem os princípios práticos ou as 
reivindicações éticas submetidas pelos juristas à formalização e à generalização. Do 
mesmo modo que o verdadeiro responsável pela aplicação do direito não é este ou 

                                                
3 Cf. Hermenêutica constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição para a 
interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Porto Alegre: Fabris, 2002. 
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aquele magistrado singular, mas todo o conjunto dos agentes, frequentemente postos 
em concorrência que procedem à detecção e à marcação do delinquente e do delito, 
assim também como o verdadeiro legislador não é o redator da lei mas sim o 
conjunto dos agentes que, determinados pelos interesses e os constrangimentos 
específicos associados às suas posições em campos diferentes (campo jurídico, e 
também religioso, campo político, etc.), elaboram aspirações ou reivindicações 
privadas e oficiosas, as fazem aceder ao estado de problemas sociais, organizam as 
expressões (artigos de imprensa, obras, plataformas de associações ou de partidos, 
etc.) e as pressões (manifestações, petições, diligencias etc.) destinadas a fazê-las 
avançar. É todo este trabalho de construção e de formulação das representações que 
o trabalho jurídico consagra, juntando-lhe o efeito de generalização e de 
universalização contido na técnica jurídica e nos meios de coerção cuja mobilização 
esta permite (BOURDIEU, 2010, p. 249-250). 

A interpretação constitucional, em momento não muito longe, era, 

conscientemente, função de uma sociedade fechada, restrita à participação dos agentes 

formais do processo constitucional; em um modelo de sociedade aberta, na qual todas as 

potências públicas podem participar do processo social de interpretação constitucional4, o 

destinatário da norma, cidadão, deve ser um participante ativo do processo hermenêutico, 

antes restrito ao monopólio de interpretação dos juristas (HÄBERLE, 2002).  

Uma cultura com caráter de universalidade, típica da igualdade formal do direito, 

contribuiria para a integração real das classes dominantes, o que asseguraria uma 

comunicação imediata entre todos os seus membros e os distinguiria das outras classes; para a 

integração fictícia da sociedade no seu conjunto, a cultura teria o poder de desmobilizar as 

chamadas classes dominadas, através do que se denomina falsa consciência, legitimando a 

ordem estabelecida por meio do estabelecimento de distinções (hierarquias) (BOURDIEU, 

2010). 

Este efeito ideológico, produ-lo a cultura dominante dissimulando a função da 
divisão na função de comunicação: a cultura que une (intermediário de 
comunicação) é também a cultura que separa (instrumento de distinção) e que 
legitima as distinções compelindo todas as culturas (designadas como subculturas) a 
definirem-se pela sua distância m relação à cultura dominante (BOURDIEU, 2010, 
p. 10-11). 

Na batalha simbólica, para se evitar um iminente confronto físico, houve a 

necessidade de se consagrar ou até de se inventar símbolos, contribuindo para tanto a elevada 

capacidade inventiva do ser humano, capaz até mesmo de inventar tradições culturais. E 

tradições culturais podem se mostrar como fontes de dominação. Eric Hobsbawm e Terence 

Ranger (1997), em livro intitulado A invenção das tradições, defendem que a terminologia 

‘tradição inventada’ pode ser utilizada em sentido amplo, de forma não definida, incluindo 
                                                
4 Seria impensável uma interpretação da Constituição sem a participação ativa do cidadão e sem as denominadas 
potências públicas, pois todo aquele que vive no contexto regulado por uma norma e que vive nesse contexto é, 
indireta ou, até mesmo diretamente, um intérprete essa norma (HÄBERLE, 2002). 
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tanto as ‘tradições’ efetivamente inventadas, construídas5 e formalmente institucionalizadas, 

quanto àquelas que surgem de maneira mais espontânea, de difícil localização num período 

limitado de tempo.  

Nesse viés, por tradição inventada, os historiadores (HOBSBAWM; RANGER, 

1997) definem-na como um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras aceitas de 

forma tácita ou abertamente aceitas, como as práticas de natureza ritual ou simbólica, que 

visam incutir certos valores e normas de comportamentos através da repetição, o que 

implicaria, automaticamente, numa contínua relação com o passado6.  

No entanto, é de se registrar que a ‘tradição’ não se confundiria com o ‘costume’. 

O objetivo da primeira, inclusive da inventada, seria a invariabilidade, sendo que o passado 

real ou forjado a que ela se refere impõe práticas fixas, normalmente formalizadas, inclusive 

no plano jurídico, tais como a repetição. Por outro lado, já o costume, em sociedades 

tradicionais, teria a dupla função de motor e volante, não impedindo as inovações e podendo 

mudar até certo ponto, embora podendo ser tolhido pela exigência de que deve parecer 

compatível ou idêntico ao precedente; a função do costume seria, portanto, dar a qualquer 

mudança desejada (inclusive a resistência à inovação) a sanção do precedente, continuidade 

histórica e direitos naturais conforme o expresso na história (HOBSBAWM; RANGER, 

1997).  

Nas culturas tradicionais, o passado é honrado e os símbolos valorizados porque 
contêm e perpetuam a experiência de gerações. A tradição é um modo de integrar a 
monitoração da ação com a organização tempo-espacial da comunidade. Ela é a 
maneira de lidar com o tempo e o espaço, que insere qualquer atividade ou 
experiência particular, sendo estes por sua vez estruturados por práticas sociais 
recorrentes. A tradição não é inteiramente estática, porque ela tem que ser 
reinventada a cada nova geração conforme assume sua herança cultural dos 
precedentes. A tradição não só resiste à mudança como pertence a um contesto no 
qual há, separados, poucos marcadores temporais e espaciais em cujos termos a 
mudança pode ter alguma forma significativa (GIDDENS, 1991, p. 44). 

Ao discorrer sobre documentos e monumentos, Jacques Le Goff (2002) diz 

também que o que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no passado, mas uma 

escolha efetuada pelas forças que operaram no desenvolvimento temporal do mundo e da 

                                                
5 “Aliás, sempre que possível, tenta-se estabelecer continuidade com um passado histórico apropriado. Exemplo 
notável é a escolha deliberada de um estilo gótico quando da reconstrução da sede do Parlamento britânico no 
século XX, assim como a decisão igualmente deliberada, após a II Guerra, de reconstruir o prédio da Câmara 
partindo exatamente do mesmo plano básico anterior. O passado histórico no qual a nova tradição é inserida não 
precisa ser remoto, perdido nas brumas do tempo” (HOBSBAWM; RANGER, 1997, p. 9-10). 
6 “Contudo, na medida em que há referência a um passado histórico, as tradições ‘inventadas’ caracterizam-se 
por estabelecer com ele uma continuidade bastante artificial. Em poucas palavras, elas são reações a situações 
novas que ou assumem a forma de referência a situações anteriores, ou estabelecem seu próprio passado através 
da repetição quase que obrigatória” (HOBSBAWM; RANGER, 1997, p. 10). 
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humanidade e a escolha pelos que se dedicam à ciência do passado e do tempo que passa, isto 

é, aquilo que os historiadores definem como relevante. 

Conquanto não se possam estabelecer comparações quantitativas realísticas, é 

interessante notar que os períodos de maior inventividade das tradições, com repercussões no 

campo da cultura e do patrimônio, correspondem a períodos nos quais havia necessidade de 

afirmação por parte de Estados7 que tinham passado por recentes Revoluções ou que estavam 

prestes a ingressar em uma Guerra, ante a necessidade de representação da sociedade inteira 

ou do ‘povo’, através de elementos convergentes como símbolos e monumentos, como o 

exemplo do que aconteceu no período de 30 a 40 anos antes da I Guerra Mundial, considerado 

como o período de produção em massa de tradições na Europa, podendo-se mencionar o caso 

francês e a sua obsessão por estátuas (HOBSBAWM; RANGER, 1997). 

A terceira novidade foi a produção em massa de monumentos públicos já 
comentada. Pode-se observar que a Terceira República – ao contrário de outros 
países – não era favorável aos edifícios públicos imponentes, dos quais já havia 
muitos na França – embora as grandes exposições tenham acrescentado alguns a 
Paris – nem às estátuas descomunais. A principal característica da ‘estautomania’ 
francesa foi sua democracia, prenúncio da democracia dos monumentos da guerra 
após 1914-18. Dois tipos de monumentos espalharam-se pelas cidades e comunas 
rurais do país: a imagem da própria República (na pessoa de Marianne, agora 
universalmente conhecida), e as figuras civis barbadas daqueles que o patriotismo 
local escolhia para reverenciar, fossem vivos ou mortos (HOBSBAWM; RANGER, 
1997, p. 279-280). 

O Estado necessitava de heróis e de figuras que congregassem os diferentes 

grupos que formavam a sociedade nacional, sob pena de se arruinar o recente projeto 

republicano. Era preciso convencer pelos símbolos e monumentos aquilo que não se poderia 

obter pela força. Analisando o exemplo francês, o historiador de arte Ernst Hans Gombrich, 

no livro A História da Arte (2013, p. 369), informa que: 

A Revolução Francesa deu enorme impulso a esse tipo de interesse pela história e à 
pintura de temas heróicos. Copley havia procurado exemplos no passado da 
Inglaterra; havia em sua pintura histórica um viés romântico comparável à retomada 
gótica na arquitetura. Os revolucionários franceses gostavam de se imaginar como a 
reencarnação dos gregos e romanos, e sua pintura, não menos que sua arquitetura, 
refletia seu gosto pelo que chamavam de grandiosidade romana. 

                                                
7 “Pela mesma razão, o Estado, visto de cima, de acordo com a perspectiva de seus governantes formais ou 
grupos dominantes, deu origem a problemas inéditos de preservação ou estabelecimento da obediência, lealdade 
e cooperação de seus súditos e componentes, ou sua própria legitimidade aos olhos destes súditos e 
componentes” (HOBSBAWM; RANGER, 1997, p. 273). 
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Era necessário ligar o esfacelado presente daquela época com a continuidade 

histórica do passado, advindo daí o culto ao monumento8, que segundo Jacques Le Goff 

(2003) tem como características a ligação ao poder de perpetuação, voluntária ou involuntária, 

das sociedades históricas, sendo um legado da memória coletiva e o reenviar a testemunhos 

que só numa parcela mínima são testemunhos escritos.  

Não se pode esquecer que até então a cultura e seus modelos clássicos de 

expressão (pintura, música, arquitetura) estavam sob forte influência da Igreja Católica. Na 

França, durante a Idade Média e em grande parte do Renascimento, embora a vida intelectual 

e artística estivesse sob a tutela da Igreja, houve progressiva libertação econômica e social do 

comando daquela e da aristocracia, bem como de suas demandas éticas e estéticas; o processo 

de autonomização de produção intelectual e artística foi correlato à constituição de uma 

categoria socialmente distinta de artistas e intelectuais profissionais, cada vez mais inclinados 

a levar em conta exclusivamente as regras firmadas pela tradição intelectual ou artística 

herdada de seus antecessores e que lhes forneceu um ponto de partida/ruptura, cada mais vez 

propensos a liberar sua produção e produtos de toda e qualquer dependência social, seja das 

censuras morais e programas estéticos de uma Igreja empenhada em proselitismo, seja do 

controle acadêmico e das encomendas de um poder político propenso a tomar a arte como um 

instrumento de propaganda (BOURDIEU, 2003). 

Até aqui se discorreu a respeito da relação entre poder e cultura, sem que se 

mencionasse em que consiste a noção de patrimônio, como uma das formas de exteriorização 

da cultura. Considerando que a terminologia será constantemente abordada nesta pesquisa, é 

preciso apresentar uma definição que dê o devido sentido e importância ao tema. Patrimônio é 

vocábulo polifônico que evoca vários significados, despertando paixões, por um lado, e 

suscitando obsessões, por outro. A expressão patrimônio cultural, por exemplo, é mais 

adequada e mais abrangente do que patrimônio histórico e artístico; menos adequado, mas não 

menos abrangente seria a expressão “patrimônio histórico, artístico ou cultural”, haja vista 

que o “cultural” já incluiria o “histórico” e o “artístico”, tendo a Constituição Federal 

brasileira, no art. 216, adotado a expressão sintética “patrimônio cultural” (SILVA, 2001, p. 

100). 

                                                
8 A palavra monumentum, de origem latina, remeteria à raiz indo-européia men, exprimindo uma das funções 
essenciais do espírito (mens), a memória (memini); já o verbo monere significaria ‘fazer recordar’, de onde 
‘avisar’, ‘iluminar’, ‘instruir’. Sendo assim, monumentum seria um sinal do passado, isto é, tudo aquilo que pode 
evocar o passado, perpetuando recordação; já a palavra documentum, derivaria de docere ‘ensinar’, evoluindo 
para o significado de prova, sendo difundida no século XVII na linguagem jurídica francesa a expressão titres et 
documents, e modernamente, no século XIX, como testemunho histórico (LE GOFF, 2003). 
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Etimologicamente, patrimônio é palavra de origem latina, patrimonium, 

significando tudo o que pertencia aos pais9, pater ou pater familias, pai de família, advindo 

daí a noção daquilo que remonta aos nossos pais, origens e raízes (FUNARI; PELEGRINI, 

2006; MONTYSUMA, 2012), sendo que, na vida cultural, raros são os termos que possuem 

um poder de evocação tão grande quanto patrimônio, pois ele parece acompanhar a 

multiplicação dos aniversários e das comemorações, característica da atual modernidade 

(POLOUT, 2009). Em verdade: 

A noção de patrimônio implica um conjunto de posses que devem ser identificadas 
como transmissíveis; ela mobiliza um grupo humano, uma sociedade, capaz de 
reconhecê-las como sua propriedade, além de demonstrar sua coerência e organizar 
sua recepção; ela desenha, finalmente, um conjunto de valores que permitem 
articular o legado do passado à espera, ou a configuração de um futuro, a fim de 
promover determinadas mutações e, ao mesmo tempo, de afirmar uma continuidade. 
Esboçadas progressivamente por dispositivos de enquadramento de artefatos, 
lugares e práticas, a diversas configurações desdobram-se através das sociabilidades 
que as cultivam, das afinidades que se estabelecem por seu intermédio, além das 
emoções e dos saberes que se experimentam nesse contexto (POLOUT, 2009, p. 
203). 

Além disso, a noção de patrimônio remonta à construção dos Estados Nacionais10, 

iniciando, em especial após a eclosão da Revolução Francesa de 1789 (momento no qual 

houve a necessidade da invenção de um conjunto de cidadãos que deveriam compartilhar uma 

mesma língua, cultura, origem e território, utilizando-se, para tanto, de políticas educacionais 

que fossem capazes de difundir, já nas crianças, a ideia de pertencimento a uma nação11) e 

atingindo seu ápice entre 1914 a 1945, quando as duas Grandes Guerras Mundiais 

aviventaram o sentimento de nacionalismo (FUNARI; PELEGRINI, 2006). 

A noção de patrimônio também remete ao conhecimento tradicional, caracterizado 

a partir de dados aparentemente negligenciáveis e que remontam a uma realidade complexa 

não experimentável diretamente, ou seja, dados dispostos pelo observador através de uma 

seqüência narrativa, pois durante gerações e gerações, o homem, enquanto ainda caçador 
                                                
9 Alexis de Tocqueville (1998, p. 182), ao tratar do caso dos Estados Unidos, dizia que: “existe um amor à pátria 
que tem sua fonte principal naquele sentimento irrefletido, desinteressado e indefinível que liga o coração do 
homem aos lugares onde o homem nasceu. Confunde-se esse amor instintivo com o gosto pelos costumes 
antigos, com o respeito aos mais velhos e a lembrança do passado; aqueles eu o experimentam estima o seu país 
com o amor que se tem à casa paterna”. 
10 Para uma análise mais detida sobre a construção do conceito de patrimônio, cf. CHOAY, Francoise. A 
alegoria do patrimônio. 4. ed. São Paulo: Estação Liberdade – UNESP, 2006. 
11 Eric Hobsbawn (1997, p. 10) lembra que “o objetivo e a característica das ‘tradições’, inclusive as inventadas, 
é a invariabilidade. O passado real ou forjado a que elas se referem impõe práticas fixas (normalmente 
formalizadas, tais como a repetição. O ‘costume’, nas sociedades tradicionais, tem a dupla função de motor e 
volante. Não impede as inovações e pode mudar até certo ponto, embora evidentemente seja tolhido pela 
exigência de que deve parecer compatível ou idêntico ao precedente. Sua função é dar a qualquer mudança 
desejada (ou resistência à inovação) a sanção do precedente, continuidade histórica e direitos naturais conforme 
expresso na história”. 
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enriqueceu e transmitiu um patrimônio cognoscitivo, no qual não havia uma documentação 

verbal para se colocar ao lado das pinturas rupestres e dos artefatos, tendo recorrido às 

narrativas de fábulas, que soavam como eco de retransmissão dos caçadores remotos, mesmo 

que deformado e tardio, forma que foi bastante modificada com a invenção da escrita 

mesopotâmica (GINZBURG, 2012). 

Além dessas noções clássicas de patrimônio, há noções mais recentes, como a de 

patrimônio comum da humanidade, natural ou cultural, interessando-nos o último, o que 

invoca uma proteção que vai além da tutela pelo ordenamento nacional, remetendo a um 

interesse de proteção dos elementos do patrimônio cultural que tenham excepcional 

importância para a comunidade internacional em seu conjunto, não se limitando a cada Estado 

(PUREZA, 2002).  

O Direito Internacional, em seu viés solidário, fornece uma das noções mais 

adequadas a respeito de patrimônio comum cultural da humanidade, dando-lhe um tratamento 

pós-colonial e contra-mercantil da cultura, que pode ser considerado como uma síntese da 

dialética entre monocultura global e policulturalismo, colocando-se a serviço não da 

homogeneização, comandada segundo os patrões do centro e desestruturadora da periferia, 

mas da singularidade dos bens e lugares, na medida em que esses objetos singulares, 

independentemente de sua localização, sejam símbolos elevados da sensibilidade artística ou 

arquitetônica de uma parcela temporal e espacial da humanidade (PUREZA, 2002) 

Não se pode desconsiderar que boa parte das idéias que permeiam a questão 

patrimonial advém do Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM - Congress of 

International Modern Architects), que se reuniu em 1933, para elaborar um documento que 

definiria amplamente o objeto da prática arquitetônica moderna, a Carta de Atenas, que 

propôs que se conservassem unicamente os monumentos que oferecessem algum valor 

testemunhal do passado (HARVEY, 1989; LOURÉS SEOANE, 2001). Não custa transcrever 

a Carta naquilo que trata a respeito do que até então se denominava como “patrimônio 

histórico” que, hoje, recebe a terminologia mais abrangente “patrimônio cultural”: 

Patrimônio Histórico das Cidades 
Os valores arquitetônicos devem ser salvaguardados (edifícios isolados ou conjuntos 
urbanos). 
A vida de uma cidade é um acontecimento contínuo, que se manifesta ao longo dos 
séculos por obras materiais, traçados ou construções que lhe conferem sua 
personalidade própria e dos quais emana pouco a pouco a sua alma. São 
testemunhos preciosos do passado que serão respeitados, a princípio por seu valor 
histórico ou sentimental, depois, porque alguns trazem uma virtude plástica na qual 
se incorporou o mais alto grau de intensidade do gênio humano. Eles fazem parte do 
patrimônio humano, e aqueles que o detêm ou são encarregados de sua proteção, têm 
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a responsabilidade e a obrigação de fazer tudo o que é lícito para transmitir intacta 
para os séculos futuros essa nobre herança. 
Serão salvaguardados se constituem a expressão de uma cultura anterior e se 
correspondem a um interesse geral... 
A morte, que não poupa nenhum ser vivo, atinge também as obras dos homens. É 
necessário saber reconhecer e discriminar nos testemunhos do passado aquelas que 
ainda estão bem vivas. Nem tudo que é passado tem, por definição, direito à 
perenidade; convém escolher com sabedoria o que deve ser respeitado. Se os 
interesses da cidade são lesados pela persistência de determinadas presenças 
insignes, majestosas, de uma era já encerrada, será procurada a solução capaz de 
conciliar dois pontos de vistas opostos: nos casos em que se esteja diante de 
construções repetidas em numerosos exemplares, algumas serão conservadas a título 
de documentário, as outras demolidas; em outros casos poderá ser isolada a única 
parte que constitua uma lembrança ou um valor real; o resto será modificado de 
maneira útil. Enfim, em certos excepcionais, poderá ser aventada a transplantação de 
elementos incômodos por sua situação, mas que merecem ser conservados por seu 
alto significado estético ou histórico. 
Se sua conservação não acarreta o sacrifício de populações mantidas em condições 
insalubres ... 
Um culto estrito do passado não pode levar a desconhecer as regras de justiça social. 
Espíritos mais ciosos do estetismo do que da solidariedade militam em favor da 
conservação de certos bairros pitorescos, sem se preocupar com a miséria, a 
promiscuidade e a doença que eles abrigam. É assumir uma grave responsabilidade. 
O problema deve ser estudado e pode às vezes ser resolvido por uma solução 
engenhosa; mas, em nenhum caso, o culto do pitoresco e da história deve ter 
primazia sobre a salubridade da moradia da qual dependem tão estreitamente o bem-
estar e à saúde moral do indivíduo. 
Se é possível remediar sua presença prejudicial com medidas radicais: por exemplo, 
o destino de elementos vitais de circulação ou mesmo o deslocamento de centros 
considerados até então imutáveis. 
O crescimento excepcional de uma cidade pode criar uma situação perigosa, levando 
a um impasse do qual só se sairá mediante alguns sacrifícios. O obstáculo só poderá 
ser suprimido pela demolição. Mas, quando esta medida acarreta a destruição de 
verdadeiros valores arquitetônicos, históricos ou espirituais, mais vale, sem dúvida, 
procurar uma outra solução. Ao invés de suprimir o obstáculo à circulação desviar-
se-á a própria circulação ou, se as condições o permitirem impor-se-lhe-á uma 
passagem sob um túnel. Enfim, pode-se também deslocar um centro de atividade 
intensa e, transplantando-o para outra parte, mudar inteiramente o regime 
circulatório da zona congestionada. A imaginação, a invenção e os recursos técnicos 
devem combinar-se para chegar a desfazer os nós que parecem inextrincáveis. 
A destruição de cortiços ao redor dos monumentos dará a ocasião para criar 
superfícies verdes. 
É possível que, em certos casos, a demolição de casas insalubres e de cortiços ao 
redor de algum monumento de valor histórico destrua uma ambiência secular. É uma 
coisa lamentável mas inevitável. Aproveitar-se-á a situação para introduzir 
superfícies verdes. Os vestígios do passado mergulharão em uma ambiência nova, 
inesperada talvez, mas certamente tolerável, e da qual, em todo caso, os bairros 
vizinhos se beneficiarão amplamente. 
O emprego de estilos do passado, sob pretextos estéticos, nas construções novas 
erigidas nas zonas históricas, têm consequências nefastas. A manutenção de tais usos 
ou a introdução de tais iniciativas não serão toleradas de forma alguma. 
Tais métodos são contrários à grande lição da história. Nunca foi constatado um 
retrocesso, nunca o homem voltou sobre seus passos. As obras-primas do passado 
nos mostram que cada geração teve sua maneira de pensar, suas concepções, sua 
estética, recorrendo, como trampolim para sua imaginação, á totalidade de recursos 
técnicos de sua época. Copiar servilmente o passado é condenar-se à mentira, é 
erigir o “falso” como princípio, pois as antigas condições de trabalho não poderiam 
ser reconstituídas e a aplicação da técnica moderna a um ideal ultrapassado sempre 
leva a um simulacro desprovido de qualquer vida. Misturando o “falso” ao 
“verdadeiro”, longe de se alcançar uma impressão de conjunto e dar a sensação de 
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pureza de estilo, chega-se somente a uma reconstituição fictícia, capaz apenas de 
desacreditar os testemunhos autênticos, que mais se tinha empenho em preservar. 

As concepções urbanistas traçadas pela Carta de Atenas acabaram repercutindo 

pelo mundo afora, chegando ao Brasil, não sem certo atraso, e influenciando a legislação que 

tratava das formas urbanas e da proteção do patrimônio cultural12. Muitas cidades parecem 

que quiseram praticar verdadeira higienização urbana, demolindo as formas antigas; outras, 

não conseguindo extirpar o passado urbanístico, mesclaram as novas concepções em meio ao 

que já era considerado passado, enquanto outras preferiram abandonar os velhos centros e se 

transportaram para bairros novos, supostamente em sintonia com os ecos de Atenas13 e na 

ilusão de imaginar que o desenvolvimento significaria apenas a simples ostentação de riqueza. 

O mercado dos bens imobiliários foi atingido pelas concepções da Carta de 

Atenas, o que acabou tendo influência sobre os bens imóveis antigos, que passaram a deter a 

pecha de “velhos”, “obsoletos”, “ultrapassados” ou “inadequados aos novos usos e tempos”, 

gerando problemas de conservação dos mesmos; alie-se a isso, em cidades nas quais a 

geografia urbana não permitia a expansão, o assédio dos novos empreendimentos, ávidos em 

obter esses espaços localizados em ambientes de forte especulação imobiliária. 

David Harvey (1989) ao comentar o pós-modernismo nas cidades, leciona que a 

ênfase dos ricos no consumo levou a uma diferenciação de produtos no projeto urbano. Ao 

explorarem os domínios dos gostos e das preferências estéticas diferenciadas, os arquitetos e 

planejadores urbanos reenfatizaram um aspecto de acumulação de capital, através de 

produção e consumo do qual Pierre Bourdieu havia denominado de capital simbólico, que 

pode ser definido como a acumulação de bens de consumo suntuosos que atestam o gosto e a 

distinção de quem o detém. Tal fetichismo por essa espécie de capital serviria para ocultar 

deliberadamente, através dos domínios da cultura e do gosto, a base real das distinções 

econômicas. 

Em São Luís, por exemplo, se antes, no plano imobiliário, o que distinguia14 

simbolicamente as classes dominantes eram os suntuosos casarões com seus ricos detalhes 

                                                
12 Veja-se que o Decreto-Lei nº. 25, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional e trata 
sobre o tombamento, é de 1937. 
13 São Luís, por exemplo, possui diversos exemplos nesse sentido: o Edifício SULACAP (Rua de Nazaré, 1947-
1950), Edifício João Goulart, antiga sede do INSS (Av. Pedro II, 1957), a sede do antigo Banco do Estado do 
Maranhão – BEM (Rua do Egito, início da década de 1970), o Edifício Caiçara (Rua Grande, início da década de 
1970), Edifício São Marcos (Av. Getúlio Vargas, início da década de 1970), Edifício Colonial (Rua do Sol, 
1977), Edifício Sede dos Órgãos Fazendários (Canto da Fabril, 1979). Além do mais, a construção das Pontes do 
São Francisco, batizada de Ponte José Sarney, em 1971, e Bandeira Tribuzzi, em 1979, deram impulso à evasão 
do Centro Histórico para novos bairros. 
14 A moradia é apenas um exemplo de distinção de classe entre os brasileiros, tendo sido abordada por Gilberto 
Freyre nas obras Casa-Grande & Senzala (1933) e Sobrados e Mucambos (1936). Roberto DaMatta (1996), 
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nos beirais, tal padrão parecia já não dar distinção; contrariamente, apenas representaria a 

simbologia de uma cidade econômica e culturalmente decadente, fazendo-se necessário, em 

espécie de devaneio modernista, transpor-se o rio e construir um novo cenário e deixar a velha 

cidade aos que dela, por convicção, não se desgarravam ou que, por falta de fortuna, não 

podiam adimplir os custos contratuais da fuga geográfica. 

Renegados, os centros históricos, como o de São Luís e Alcântara, no Maranhão, 

viram-se jogados ao abandono e a toda sorte de discursos políticos que prometiam alavancar o 

desenvolvimento de tais áreas com projetos culturais. Por outro lado, o passado evocava um 

discurso de desenvolvimento e liberdade, fazendo-se necessária a intervenção do Estado para 

se resgatar os valores daquilo que era tido comum a comunidades históricas. 

Nesse aspecto, o direito, com a força da lei e a constrição do Judiciário se 

mostraria forte aliado na preservação desses bens, sendo pródiga a legislação de tombamento 

nos diversos níveis de burocracia (federal, estadual e municipal). O impulso de preservar o 

passado seria parte de um impulso de preservar o “eu”, pois sem saber de onde estivemos, 

seria difícil saber para onde estamos indo (HARVEY, 1989). 

O passado é o fundamento da identidade individual e coletiva; objetos do passado 
são a fonte da significação como símbolos culturais. A continuidade entre passado e 
presente cria um sentido de seqüência para o caos aleatório e, como a mudança é 
inevitável, um sistema estável de sentidos organizados nos permite lidar com 
inovação e a decadência. O impulso nostálgico é um importante agente do ajuste à 
crise, é o seu emoliente social, reforçando a identidade nacional quando a confiança 
se enfraquece ou é ameaçada (ROSSI apud HARVEY, 1989, p. 85). 

As lutas pela patrimonialização de bens significativos para determinadas 

comunidades, principalmente aquelas que ficaram à margem do processo de desenvolvimento 

econômico parecem refletir aquilo que Pierre Bourdieu (2010) denomina de revolução 

simbólica contra a dominação simbólica e os efeitos da intimidação que ela exerce, não como 

uma conquista ou reconquista de uma identidade, mas uma apropriação coletiva deste poder 

sobre os princípios de construção e de avaliação da sua própria identidade de que o dominado 

abdica em proveito do dominante enquanto aceita ser negado ou nega-se para se fazer 

reconhecer, tendo em conta que a dominação econômica é quase sempre acompanhada de 

dominação simbólica. 

Esses lugares que ficaram à margem do desenvolvimento econômico passaram a 

ser estigmatizados como atrasados, seja no plano econômico ou cultural, gerando uma revolta 
                                                                                                                                                   
ao tratar sobre o assunto, cita outros exemplos tradicionais de marcas de posição e hierarquização criadas entre 
nós, como a bengala, as roupas de linho branco, os gestos e maneiras, o anel de grau e caneta-tinteiro no bolso de 
fora do paletó, posteriormente substituídas pela arena da casa e do corpo, em decorrência do igualitarismo legal e 
formal implantado após a Abolição. 
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contra tal estigma, advindo o processo de reivindicação (reconhecimento) de sua 

peculiaridade, como bem analisa Pierre Bourdieu (2010, p. 125): 

O estigma produz a revolta contra o estigma, que começa pela reivindicação pública 
do estigma, constituindo assim em emblema – segundo o paradigma “Black is 
beatutiful” – e que termina pela institucionalização do grupo produzido (mais ou 
menos totalmente) pelos efeitos econômicos e sociais da estigmatizarão. É com 
efeito, o estigma que dá a revolta regionalista ou nacionalista, não só as suas 
determinantes simbólicas mas também os seus fundamentos econômicos, princípios 
de unificação da ação de mobilização.  

A reivindicação regionalista por mais longínqua que possa parecer do 

nacionalismo deste território, é uma resposta à estigmatização que produz o território de que 

aparentemente ele é produto; se a região estigmatizada não existisse como espaço 

estigmatizado, como província distante econômica e socialmente (e não geográfica) em 

relação ao centro, ou seja, pela privação de capital material e simbólico que o centro 

dominante concentra, não haveria necessidade de reivindicação de existência (BOURDIEU, 

2010). 

O regionalismo seria uma resposta da existência da unidade negativamente 

definida pela dominação simbólica e econômica daqueles que nela participam podem ser 

levados a lutar para alcançarem a sua definição, para a inversão do sentido e das 

características estigmatizadas e que a revolta contra a dominação em todos os seus aspectos, 

inclusive econômicos, assume a forma de reivindicação regionalista (BORDIEU, 2010).  

Após se deixar evidente que cultura, poder e direito possuem imbricada relação e 

que o surgimento da noção de patrimônio cultural nas sociedades modernas, como tradição 

inventada ou espontânea, tutelada pelo Estado, decorreu da necessidade de afirmação de 

determinadas identidades, haverá a necessidade de se efetuar essa correlação no caso 

brasileiro, inclusive apresentando as razões históricas e econômicas que levaram o mundo do 

direito, razões jurídicas, a tutelar o mesmo. 

O distanciamento entre a elite e o povo, por exemplo, é uma característica 

marcante do quadro cultural do Brasil do Período Colonial; as elites, como que hipnotizadas, 

voltavam seus olhos para os centros da cultura européia, de onde brotavam o fluxo de bens de 

consumo que o excedente do comércio exterior permitia adquirir; no plano cultural, a simples 

visita de uma companhia teatral européia a uma cidade do país assumia uma significação de 

acontecimento cultural marcante na vida de uma geração; por outro lado, o povo era reduzido 

a uma referência negativa, símbolo do atraso, atribuindo-se significado nulo à herança cultural 

não européia e recusando-se valia à sua criatividade artística; desprezado pelas elites, o povo 
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continuava em seu processo formativo com considerável autonomia, o que permitiu que as 

raízes não européias de sua cultura se consolidassem e que sua força criativa se expandisse 

menos inibida, em face da cultura da classe dominante; a diferenciação regional do Brasil se 

deve essencialmente à autonomia criativa da cultura de raízes populares (FURTADO, 1984). 

Assim, o problema crônico e histórico do burocratismo brasileiro traz 

repercussões sérias nas políticas públicas culturais, no que se inclui a patrimonial. Adotou-se 

um sistema de Federação no qual três entes (União, Estados e Municípios) detêm competência 

para tratar sobre a questão patrimonial. Mas, do aspecto econômico e cultural, em que 

consistira o federalismo brasileiro? 
Federalismo é o conceito mais amplo que tem sido utilizado para expressar a ideia 
de que a organização política deve basear-se na solidariedade e cooperação e não na 
compulsão [...] Na Europa a história do federalismo está diretamente ligada à busca 
de formas de convivência social de um grupo de nacionalidades ligadas por vínculos 
históricos, no quadro de uma organização estatal. [...] Desta forma, a luta pelo 
federalismo tem sido, na Europa, reflexo da aspiração profunda de preservação da 
identidade de grupos étnicos ou culturais com história própria. Não é de admirar, 
portanto, que essa luta se haja intensificado em nossos tempos, quando as agressões 
da indústria da cultura tendem a esterilizar a capacidade criativa em benefício da 
homogeneização dos mercados.  
Em nosso país a luta pelo federalismo está principalmente ligada às aspirações de 
desenvolvimento das distintas áreas do imenso território que o forma. Não se coloca 
sobre nós o problema de choque de nacionalidades, de agressões culturais ligadas a 
disparidades étnicas ou religiosas. Mas sim o da dependência econômica de certas 
regiões com respeito a outras, de dissimetrias nas relações econômicas, de 
transferências unilaterais de recursos encobertas em políticas de preços 
administrados. 
É dessa ótica que devemos considerar o problema de nossa organização política. 
Não que as distintas regiões de nosso país careçam de identidade própria. É 
exatamente na diversidade dessas regiões que estão as raízes de nossa riqueza 
cultural. Mas a preservação dessa diversidade e riqueza exige que o 
desenvolvimento material se difunda por todo o território nacional (FURTADO, 
1984, p. 45-46). 

Ocorre que nenhum desses entes parece cumprir sequer minimamente o catálogo 

normativo de suas atribuições; dialogar parece um caminho difícil e corroído por disputas 

políticas e burocráticas dos agentes que deveriam zelar pela preservação do patrimônio 

cultural brasileiro. 

A palavra desenvolvimento é de sentido vago, possuindo diversas conotações, 

inclusive que se contradizem (BARRAL, 2005). No entanto, atualmente, as concepções a 

respeito de desenvolvimento, inclusive como direito, chegaram a um estágio bastante 

promissor, podendo ser entendido como um processo de transformação, política e social, 

através do qual o crescimento de padrão de vida da sociedade tende a tornar-se automático e 

autônomo, tratando-se de um processo social global, no qual as estruturas sociais de um país 

sofrem contínuas e profundas transformações (BRESSER-PEREIRA, 2003). 
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Não faz sentido falar-se em desenvolvimento apenas econômico, ou apenas político, 
ou social. Não existe desenvolvimento dessa natureza, parcelado, setorizado, a não 
ser para fins de exposição didática. Se o desenvolvimento econômico não trouxer 
consigo modificações de caráter social e político; se o desenvolvimento social e 
político não for a um tempo o resultado e a causa de transformações econômicas, 
será porque de fato não tivemos desenvolvimento. As modificações verificadas em 
um desses setores terão sido tão superficiais, tão epidérmicas, que não deixarão 
traços [...]. 
 O desenvolvimento, portanto, é um processo de transformação global. Seu resultado 
mais importante, todavia, ou pelo menos o mais direto, é o crescimento do padrão de 
vida da população. É por isso que, geralmente, a expressão ‘desenvolvimento 
econômico’ é usada como sinônimo de ‘desenvolvimento’. No processo de 
desenvolvimento, o aspecto econômico é preponderante. Mas o setor político pode 
transformar-se, em determinados momentos, no foco dinâmico do processo de 
desenvolvimento, como, paradoxalmente, aconteceu nos países comunistas. Esses 
fenômenos, porém, revestem-se sempre do caráter de exceção. A regra geral é que o 
desenvolvimento tenha como aspecto dominante de seu processo a transformação 
econômica, e como resultado por excelência, o crescimento do padrão de vida da 
população no seio da qual ocorre desenvolvimento (BRESSER-PEREIRA, 2003, p. 
31). 

Mais adiante, após 1964, não perderam tempo os militares15. Ao realizarem 

mudanças na economia e em outros setores da vida social16, trataram de colocar a cultura na 

pauta do desenvolvimento econômico, como instrumento ou via de desenvolvimento 

financeiro do país, retomando-se a questão da identidade nacional, sob novo olhar: a exaltação 

da natureza, do gigantismo, do folclore e do artesanato brasileiros (MENDONÇA, 2012). 
O debate sobre as opções do desenvolvimento exige hoje uma reflexão prévia sobre 
a cultura brasileira. À ausência dessa reflexão deve-se atribuir o fato de que nos 
diagnósticos da situação presente e em nossos ensaios prospectivos nos contentamos 
com montagens conceptuais sem raízes em nossa história. 
Devemos, portanto, começar por indagar as relações que existem entre a cultura 
como sistema de valores e o processo de desenvolvimento das forças produtivas, 
entre a lógica dos fins, que rege a cultura, e a dos meios, razão instrumental inerente 
à acumulação. 
Como preservar o gênio inventivo de nossa cultura em face da necessidade de 
assimilar técnicas que, se aumentam nossa capacidade de ação, nossa eficácia, 
também são vetores de valores com freqüência que mutilam nossa identidade 
cultural? Simplificando: como apropriar-se do hardware da informática sem 
intoxicar-se com o software, os sistemas de símbolos importados que com 
freqüência ressecam nossas raízes culturais? Esse problema se coloca hoje um pouco 
por toda parte, na medida em que a produção de bens culturais transformou-se em 
ciclópico negócio e uma das leis que regem esse negócio é a uniformização dos 
padrões de comportamento, base da criação de grandes mercados (FURTADO, 
1984, p. 31) 

                                                
15 A respeito da questão cultural nos tempos de Ditadura Militar, cfr. CALABRE, Lia. Políticas culturais no 
Brasil: dos anos 1930 ao século XXI. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009, p. 57-105. 
16 O Golpe Militar de 1964, ao instalar um regime militar e burocrático com apoio na classe empresarial (e de 
forma mais ampla, da burguesia), deu origem a um novo pacto político, um Pacto Burocrático-Autoritário, que 
excluiu a classe trabalhadora; a partir de 1967, quando a economia brasileira passa por novo processo de 
expansão, repetindo e superando o desempenho ocorrido na segunda metade dos anos de 1950. No entanto, 
enquanto a crise econômica estava superada, a crise política continuava e se agravava, tendo como marca o 
autoritarismo do governo militar (BRESSER-PEREIRA, 2003). 
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O maior acesso a bens culturais melhora a qualidade de vida da sociedade; porém, 

se fomentado de forma indiscriminada, pode frustrar formas de criatividade e descaracterizar 

a cultura de um povo, advindo daí a razão pela qual uma política cultural que se limita a 

fomentar o consumo de bens culturais tende a ser inibitória de atividades criativas e a impor 

barreiras à inovação; em época de intensa comercialização de todas as dimensões da vida 

social, o objetivo central de uma política cultural deveria ser a liberação das forças criativas 

da sociedade, não se tratando de monitoramento da atividade criativa, mas de abertura de 

espaço para que ela floresça (FURTADO, 1984). 

A cultura pode não só contribui para o desenvolvimento das personalidades 

individuais e a recuperação da dignidade e encontro de coesão e confiança de coletividades, 

mas para a própria economia, não se limitando ao espaço do prazer estético, do refinamento 

intelectual ou do lazer, gerando riqueza e criando empregos em níveis contabilizados, ao 

mesmo tempo em que transmite, de forma complementar, mensagens mais compatíveis com a 

sensibilidade das populações locais do que as produções estrangeiras (HERMET, 2002). Além 

do mais, a participação efetiva dos indivíduos em um projeto coletivo depende de um toque 

em sua afetividade, na medida em que se entusiasmem com determinado projeto (CROZIER, 

1983, p. 63). 

O direito, dessa forma, parece sempre ter se mostrado como um instrumento no 

qual se buscam proteger de determinados bens jurídicos dos conflitos que afetam tais bens. Os 

bens culturais, inseridos em uma lógica do capital, mereceram proteção jurídica pelas razões 

sociais e políticas que determinado momento histórico propiciou, ora, inicialmente, como 

tradição inventada a serviço do Estado, ou, talvez, atualmente, como forma de contribuir para 

o processo de desenvolvimento, ao lado dos fatores econômicos, sociais e políticos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho procurou demonstrar que a cultura, o poder e o direito possuem relação 

bastante íntima, não podendo o jurista desconhecer que a questão cultural também é uma 

questão de justiça e que possui enorme relevância em um mundo no qual as disputas culturais 

se mostram tão evidentes, conquanto, não raras vezes, invisíveis. 

O trabalho, assim, baseado nos estudos de Pierre Bourdieu (2003, 2010), analisou 

o entrelaçamento entre a cultura, o direito e as estruturas de poder, através da dominação 

simbólica, em que as diferentes classes estão envolvidas numa luta simbólica, travadas 

diariamente, para imporem a definição do mundo social conforme aos seus interesses e 
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imporem o campo das tomadas de posições ideológicas reproduzindo em forma transfigurada 

o campo das posições sociais. 

Do entrelaçamento entre cultura, direito e as estruturas de poder, determinados 

padrões culturais são impostos aos povos e classes dominadas, de forma simbólica e invisível, 

através do caráter universalizante de um padrão cultural. Algumas tradições podem ser 

inventadas conforme os interesses dominantes, cabendo aos povos e classes dominadas buscar 

a sua emancipação através do reconhecimento de suas tradições espontâneas, reconhecimento 

que vai se dar, simbolicamente, através do direito, com seu status protetivo. 

O trabalho discute o caráter emancipatório da cultura e as suas repercussões 

jurídicas, pois uma sociedade aberta aos diversos padrões culturais se mostra 

democraticamente fortalecida. 

A discussão em torno do patrimônio foi trazida a tona com a necessidade dos 

Estados Nacionais em conter os dissensos internos, sendo exemplo disso o Estado Novo, no 

Brasil, com a gênese da questão patrimonial, através da criação do Serviço de Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, em 1937, no governo de Getúlio Vargas. 

Em seguida, tratou-se de abordar as lutas emancipatórias dos novos patrimônios, 

já não restritos aos padrões das classes e povos dominantes, mas aberto ao reconhecimento de 

padrões e tradições de grupos que estiveram à margem do processo de desenvolvimento 

econômico, através da denominada reivindicação regionalista. 

Encerrando, discutiu-se o direito ao desenvolvimento e a importância do papel da 

cultura ao fomentar o resgate da estima de grupos e inclusive a sua contribuição para o 

processo de desenvolvimento econômico.  
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PROBLEMAS E DESAFIOS NA RELAÇÃO ENTRE GESTÃO CULTURAL E DIREITO 

PROBLEMS AND CHALLENGES REGARDING CULTURAL ADMINISTRATION AND 

LAW 

Alberto Rezende Soares1 

Fernanda Laís de Matos2 

Maria José Gonçalves3 

Silvana Lumachi Meireles4 

Resumo: Com o presente artigo, objetiva-se discutir as relações entre a gestão cultural e o direito, com fundamento 
na experiência oferecida pelo Programa de Formação de Gestores Culturais do Nordeste e pela Comissão Cultura em 
Debate da FUNDAJ. Com base na aplicação de método Diagnóstico Rápido Participativo (DRP), identificaram-se 
três problemas nessa relação: mecanismos e regras inoperantes para a captação de recursos (a); inadequação da 
legislação vigente às demandas e às especificidades da cultura (b); e excesso de burocracia nos procedimentos da 
gestão pública da cultura (c). Como resultado, sugeriram-se alguns elementos para o debate: a identificação de 
preconceito recíproco entre os atores da gestão cultural e do direito e a exteriorização do Estado como responsável 
pelos problemas do setor cultural e pelas soluções deles. Apesar dos avanços e do acumulado histórico, a discussão 
sobre os direitos culturais na administração pública e sobre o papel do Estado na cultura é, por isso, ainda insipiente. 
Parece também carecer de aprofundamentos que se traduzam na formulação e reformulação de leis, regulamentos e 
normas do campo da administração pública, para atender às demandas de um setor com tantas peculiaridades como é 
o da cultura. Observar como essa interação se dará, nos próximos tempos, analisar que atores e interesses estarão 
envolvidos e acompanhar o ciclo de realização das políticas públicas para a cultura será estratégico para avaliar o 
impacto da gestão cultural no pleno exercício dos direitos culturais. 

Palavras-chave: gestão cultural, políticas culturais, direito. 

 
Abstract: The discussion of the relations between cultural administration and law, based on the experience offered 
by the Educational Program for Cultural Managers in the Northeast of Brazil and by the Comission Cultura in 
Debate of the Joaquim Nabuco Foundation, was the main goal of the present work. After having applied a method of 
fast and participative asssesment, three different problemas were identified, with regard to this relation: ineffective 
rules and mecanisms for the capturing of  funds (a); inadequate legislation to the demands and the specificities of the 
cultural sector (b); and excessive bureaucracy of cultural administrative procedures (c). As a result of these 
problems, a few suggestions were made as a contribution to the debate: the identification of a reciprocal prejudice 
between the actors that comprise cultural administrations and legal activities and the exteriorization of the State as 
the sole responsible for the problems of the cultural sector and its solutions. Albeit the advances and the historical 

                                                           
1 Jornalista, formado pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), atualmente é Coordenador-Geral do 
Espaço Cultural Mauro Mota (ECMM) e integrante da Comissão Cultura em Debate, ambos da Fundação Joaquim 
Nabuco (FUNDAJ). 
2 Bacharel em Direito, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e especialista em gestão 
cultural pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)/FUNDAJ/Ministério da Cultura (MinC), 
atualmente é Analista Técnico-Adminsitrativa do MinC e integrante da Comissão Cultura em Debate da Fundação 
Joaquim Nabuco (FUNDAJ). 
3 Pedagoga, formada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e especialista em gestão cultural pela 
UFRPE/FUNDAJ/MinC, atualmente é Analista em Ciência e Tecnologia do ECMM  e integrante da Comissão 
Cultura em Debate, ambos da FUNDAJ. 
4 Engenheira eletrônica e especialista em políticas culturais, ambas pela UFPE, é atualmente Diretora de Memória, 
Educação, Cultura e Arte e integrante da Comissão Cultura em Debate, ambas da FUNDAJ. 
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record, the discussion about cultural rights in the scope of the public administration and the role of the State in 
promoting and protecting culture is still incipient. It also seems to lack the development which could be translated 
into the formulation or reformulation of laws, regulations and other norms of the field of the public administration, in 
order to fulfill the demands of a sector with so many peculiarities. To observe how this interaction will take place, in 
the next years; to analyse which actors and interests will be involved, and to keep track of the cycle of the 
implementation of cultural public policies will be strategic for evaluating the impact of the cultural administration on 
the fulfillment of cultural rights.  

Keywords: cultural administration, cultural policies, law. 

 

INTRODUÇÃO  

No âmbito do Programa de Formação de Gestores Culturais do Nordeste5, foi realizado 

“Diagnóstico Rápido Participativo  (DRP)”, com o intuito de provocar reflexão dos atores sociais 

da gestão cultural a respeito dos respectivos desafios locais. A técnica foi aplicada em duas fases. 

A primeira teve a finalidade de identificar (a), classificar (b), hierarquizar (c) e priorizar 

problemas (d); a segunda, de apontar soluções (e) e pontos positivos (f) (ARMANI, 2002). 

Por meio desse exercício, os alunos foram divididos em grupos representativos dos Estados 

conveniados com o programa. Na primeira turma, participaram alunos provenientes de sete 

Estados da Região Nordeste – Bahia (a), Alagoas (b), Pernambuco (c), Paraíba (d), Rio Grande 

do Norte (e), Ceará (f) e Piauí (g); além das três instituições promotoras do curso – UFRPE (a), 

FUNDAJ (b) e MinC (c). Na segunda turma, em função de diferenças quantitativas entre o 

número de alunos por Estado, formaram-se três grupos estaduais – Bahia (a); Pernambuco (b); e 

Alagoas, Ceará e Sergipe (c)6; e um grupo institucional, com alunos do MinC (d). 

Como resultado do exercício, sintetizaram-se, de acordo com a visão dos alunos, os principais  

problemas e potencialidades da gestão cultural do respectivo Estado ou instituição de origem. As 

questões evidenciadas serviram de base para a definição dos temas dos trabalhos de conclusão de 

curso (TCCs). Não se resumem somente a mera listagem de problemáticas, mas também a 

oportunidade de avaliar transformações e continuidades nas estruturas das políticas culturais da 

Região Nordeste e das instituições promotoras do curso. 

                                                           
5 Curso de Pós-Graduação lato sensu, com aulas itinerantes pelas capitais dos Estados do Nordeste, constitui parceria 
entre MinC, FUNDAJ e UFRPE, para a turma de 2012-13; e Universidade Federal da Bahia (UFBA), para a turma 
de 2014-15. A seleção para participação na especialização dependeu da assinatura de convênio dos Estados (ou 
Municípios), que arcariam com os curtos de deslocamento dos selecionados. 
6 Vale ressaltar que, para a segunda turma, foram selecionados alunos da instituição de ensino superior promotora do 
curso, a UFBA. 
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Pelas informações sintetizadas, buscar-se-ia, mais do que enumerar conclusões, provocar 

inquietações entre os alunos, gestores, pesquisadores, artistas, entre outros participantes. No que 

se refere a este trabalho, foi feito recorte temático no DRP, com foco nos problemas da gestão 

cultural mais diretamente associados ao direito. Com o presente artigo, portanto, objetiva-se 

discutir as relações entre a gestão cultural e o direito, com base na experiência oferecida pelo 

Programa de Formação de Gestores Culturais do Nordeste e pela Comissão Cultura em Debate da 

FUNDAJ.  

Na tabela abaixo, apresentam-se os problemas relacionados, com referência ao grupo que os 

identificou e às possíveis soluções apontadas: 

Tabela 1 
Diagnóstico Rápido-Participativo  

Programa de Formação de Gestores Culturais no Nordeste 
Turma 2012/2013 

G
ru

po
 

Problema Solução 

Pe
rn

am
bu

co
 Mecanismos e regras inoperantes 

para captação de recursos e, 
distribuição desigual do 
financiamento das políticas 
culturais. 

Volta da lei que institui o Mecenato sem exclusão do 
Funcultura; 
Controle e transparência na distribuição de recursos; 
Criação de uma Diretoria de Economia da Cultura; 
Articulação aos novos empreendimentos econômicos 
do Estado; 
Realização de capacitação para editais e instrumentos 
de fomento (nacionais e internacionais); 
Potencialização dos pólos criativos e arranjos 
produtivos; 

B
ah

ia
 

Inadequação da legislação vigente 
(ex.: lei de licitações) às demandas 
e especificidades da cultura, e 
inadequação dos regulamentos e 
mecanismos da cultura às 
realidades das produções culturais 
de todo o estado e de todos os 
públicos. 

Adequar os mecanismos e regulamentos para que 
reflitam os diferentes contextos socioculturais e 
demandas territoriais, atentando para a pluralidade e 
diversas formas de expressão. 
Implementar métodos mais simplificados que valorize 
os bens culturais a despeito da formalização e da 
burocracia. 
Promover a articulação entre diferentes artistas, atores 
culturais e políticos para pautar, na agenda política 
estadual, a adequação das legislações às 
especificidades da cultura. 
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Pi
au

í 
Burocratização excessiva da gestão 
pública que não respeita as 
especificidades do fazer artístico-
cultural e dificulta o acesso dos 
grupos e produtores culturais às 
políticas do Estado. 

Criar mecanismos para um maior conhecimento das 
leis que regem a gestão cultural; 
Reformular as leis de incentivo de modo a facilitar o 
acesso, aplicação e prestação de contas dos recursos. 
Estabelecer mecanismos de transparência que 
garantam o conhecimento da legalidade e 
operacionalidade da máquina governamental. 

Turma 2014/2015 

G
ru

po
 

Problema Solução 

B
ah

ia
 Excesso de burocracia nos 

procedimentos da gestão pública 
da cultura. 

Identificar os pontos de estrangulamento no serviço 
público; 
Encaminhar sugestões de resolução às instâncias 
hierárquicas superiores; 
Buscar efetivar ações que melhorem essas 
dificuldades cotidianas por iniciativa individual nos 
ambientes em que se atua e buscar apoio entre colegas 
e pares de outros setores para fazer o mesmo. Realizar 
registro desses procedimentos em relatório para 
aproveitamento posterior; 
Estender a experiência de desburocratização da 
acessibilidade feita com  alguns editais (como o de 
culturas populares e identitárias) a outras 
convocações. 

 

1 DESENVOLVIMENTO 

Com base nos itens apontados pelos alunos, procurou-se problematizar as relações entre 

gestão cultural e direito. Os problemas apontados resumem-se a três: mecanismos e regras 

inoperantes para a captação de recursos (a); inadequação da legislação vigente às demandas e às 

especificidades da cultura (b); e excesso de burocracia nos procedimentos da gestão pública da 

cultura (c). 

Para analisá-los, será feita contextualização e serão usados exemplos e ilustrações. É 

necessário, portanto, definir o referencial conceitual dos termos cultura e direito. Isaura Botelho 

(2006, p. 48) afirma que os parâmetros das políticas para o setor devem ser ancorados numa 

definição de cultura. Como cultura é um dos termos de mais difícil conceituação (EAGLETON, 

2000, p. 9), faz-se necessário definir o seu campo de atuação. 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

322



 

Adotaram-se as duas dimensões sugeridas por Raymond Williams (1992) e traduzidas por 

Isaura Botelho (2001), pelas quais cultura pode ser identificada e desenvolvida. A primeira 

dimensão – antropológica – implica entendimento abrangente da cultura, como tudo o que o ser 

humano elabora e produz, nos planos simbólico e material. Ela seria expressa por meio do 

cotidiano, da interação entre os indivíduos, da elaboração dos modos de pensar e agir, valores e 

costumes e do modo como se constrõem e se manejam as identidades e as diferenças de um 

grupo.  

Para o autor, a cultura é prosaica e está no lugar-comum: “a cultura é de todos: este é o fato 

primordial. Toda sociedade humana tem sua própria forma, seus próprios propósitos, seus 

próprios significados. Toda sociedade humana expressa tudo isso nas instituições, nas artes e no 

conhecimento” (WILLIAMS, 1958, p.1). Esse entendimento foi transformado em princípio 

orientador da gestão federal da cultura, como se percebe no discurso de posse de Gilberto Gil 

(2003):  

Cultura como tudo aquilo que, no uso de qualquer coisa, se manifesta para além do mero 
valor de uso. Cultura como aquilo que, em cada objeto que produzimos, transcende o 
meramente técnico. Cultura como usina de símbolos de um povo. Cultura como conjunto 
de signos de cada comunidade e de toda a nação. Cultura como o sentido de nossos atos, 
a soma de nossos gestos, o senso de nossos jeitos. 
Desta perspectiva, as ações do Ministério da Cultura deverão ser entendidas como 
exercícios de antropologia aplicada. 

A gestão e as políticas culturais somente realizam sua finalidade se planejadas 

transversalmente a políticas de outras áreas e se articuladas entre as diferentes esferas de poder. 

Os autores citados entendem, por isso, que políticas culturais poderão transformar a dimensão 

antropológica da cultura, se elaboradas de maneira integrada e conjunta, e transformadas em 

diretrizes de governo. Em outras palavras, devem fazer parte da agenda política dos três níveis da 

federação: municipal – a qual se destaca, por ser a mais próxima do cidadão –, estadual, do 

Distrito Federal e federal. 

Pela dimensão sociológica da cultura – também conhecida como organizacional – busca-se 

entender a cultura por meio das estruturas sociais e dos processos culturais decorrentes dessa 

ordem socialmente estabelecida. Nela, as características culturais da sociedade são traduzidas 

para as formas de organização e regulação do setor. Essa segunda dimensão, logo, vincula-se à 

gestão e à política cultural e mesmo aos direitos culturais, por englobar todas as intervenções do 

Estado na cultura. 
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BARBALHO (2005, 35-36) contribuiu para o debate a respeito das políticas culturais, com a 

seguinte proposta: “a política cultural é o conjunto de intervenções práticas e discursivas no 

campo da cultura”. O autor diferencia política de gestão cultural, ao afirmar que a primeira seria 

“o pensamento da estratégia” e a segunda, a execução dessa estratégia. Separar ações de política e 

de gestão parece, portanto, fundamental para entender qualquer intervenção estatal. 

Para situar o debate proposto no atual momento de desenvolvimento das políticas culturais 

brasileiras, três momentos ou simplesmente três Brasis diferentes podem ser ressaltados 

(BOTELHO, 2007). Com o primeiro deles, o dos anos 1930, legaram-se os exemplos e a visão de 

Mário de Andrade e as primeiras experiências em política cultural no país7. No segundo Brasil, o 

dos anos 1970, procurou-se estruturar uma política federal para a cultura, por meio da elaboração 

de um Plano Nacional de Cultura (PNC); da criação de órgãos para os segmentos artísticos e 

culturais, como a Fundação Nacional das Artes (FUNARTE); e o olhar de Aloísio Magalhães, na 

Secretaria de Cultura do MEC.  

O terceiro Brasil, o dos anos 2000, foi caracterizado pela abordagem conceitual do ex-

ministro Giberto Gil e representou administração paradigmática, de acordo com especialistas 

(CALABRE, 2007; RUBIM, 2007). Além de significativas experiências relativas à 

democratização das políticas culturais e à participação social, temas como o da cidadania cultural 

e dos direitos culturais ganhariam vulto. No que concerne a estes últimos, dado o aumento das 

ações estatais e a consequente intensificação dos interesses e das relações culturais, redobraram-

se também os acordos, as tensões e os conflitos jurídicos (CUNHA FILHO, 2004; 2008; 

PONTIER; RICCI; BOURDON, 1990). Novos esforços, portanto, para regulamentar as 

possibilidades de ação pública, privada e do terceiro setor parecem necessários. 

Com essa perspectiva, direito, neste texto, deve ser entendido não apenas como mero sistema 

de normas ou ainda como a pluralidade de normas jurídicas relacionadas entre si – nos moldes 

sugeridos por Hans Kelsen (1997). Com referência ao pensamento de Ronald Dworkin (1978), 

deve ser interpretado como "padrões que determinam os direitos e deveres que um governo tem o 

dever de reconhecer e fazer respeitar, pelo menos em princípio, através das instituições comuns 

                                                           
7 Não obstante a criação das primeiras instituições artístico-culturais do país, a partir de 1808, com a vinda da 
Família Real Portuguesa, é nesse momento que instâncias como o Ministério da Educação e da Saúde (antecessor do 
MEC), o Conselho Nacional de Cultura (CNC), o Serviço do Patrimônio Artístico Nacional (SPAN), o Serviço 
Nacional de Teatro (SNT), o Instituto Nacional do Livro (INL), o Instituto Nacional de Cinema Educativo (INCE), o 
Serviço de Radiodifusão Educativa (SRE) são criados, estruturados e institucionalizados. 
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dos tribunais e da polícia". Essa ponderação parece ter estreita relação com a gestão cultural, na 

medida em que o direito apresenta função estratégica, no que se refere ao papel do Estado na área 

da cultura. 

Não se deve esquecer, além disso, dos enunciados da teoria crítica do direito, de Ricardo 

Entelman (1973), pelos quais o direito seria uma prática social resultante da interação histórica 

entre diversos grupos sociais. Tampouco os de Norberto Bobbio (1995), pelos quais o direito 

seria o conjunto de discursos jurídicos, políticos, culturais etc. Os atores e os discursos relativos à 

gestão cultural, por isso, não podem ser desvinculados das análises a respeito do direito e dos 

direitos culturais. 

 

1.1. Mecanismos e regras inoperantes para a captação de recursos  

Historicamente os orçamentos públicos da cultura, autorizados nas respectivas leis 

orçamentárias anuais (LOAs), são considerados bastante reduzidos, pelos diferentes atores do 

campo8. Usualmente são tidos como inferiores às demandas da sociedade e insuficientes à 

execução dos programas, dos projetos e das ações planejadas pelos órgãos responsáveis pela 

política cultural. Essa realidade desafia gestores a proporem novas formas de financiamento, com 

vistas à ampliação dos orçamentos destinados aos respectivos órgãos; e produtores culturais e 

artistas, a recorrerem a fontes alternativas, num país em que os investimentos da iniciativa 

privada ainda são classificados como inexpressivos. 

                                                           
8 De acordo o Tribunal de Contas da União (TCU), por meio do Relatório Sistêmico de Fiscalização –Cultura 2014, 
o orçamento do MinC, à exceção do ano de 2011, tem aumentado sistematicamente, tanto em termos nominais 
quanto reais. Nas palavras do relatório, “Essa tendência, que tem potencial para alavancar as intervenções 
governamentais no setor, não vem sendo acompanhada de aumento na capacidade do MinC em realizar efetivamente 
a despesa autorizada” (BRASIL, 2014, p. 12). É por isso que uma análise qualitativa dos dados orçamentários e 
financeiros da função cultura demonstra que, apesar do aumento absoluto no volume de recursos dotados à função de 
2010 a 2013, os percentuais liquidados, calculados em relação à dotação atualizada, vêm diminuindo no mesmo 
período. É por isso que umas das conclusões do relatório é que historicamente e comparativamente a outros 
ministérios, o baixo orçamento é uma realidade, mas o MinC também apresenta persistente dificuldades para 
execução dos recursos. Esse relatório tem por objetivo oferecer ao Congresso Nacional, a suas comissões, casas 
legislativas e, sobretudo, à sociedade brasileira panorama sobre a cultura. Seu resultado constituirá, também, insumo 
para a definição da estratégia de controle externo a ser levada a cabo pelo TCU. As próximas edições, serão fonte de 
informação para avaliar a evolução e o impacto das políticas públicas adotadas para a melhoria das condições de 
acesso da população à cultura. 
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A Lei n. 8.313, de 23 de dezembro de 1991 (mais conhecida como Lei Rouanet)9, pela qual se 

instiuiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), surgiu como alternativa para 

ampliar e equilibrar a distribuição dos recursos públicos. Por ela, foram definidos os atuais 

mecanismos de financiamento das políticas culturais10. O Fundo Nacional de Cultura – FNC (art. 

2º, I), vinculado ao orçamento do MinC refere-se ao mecanismo de fomento direto, tanto para o 

desenvolvimento das políticas culturais e quanto para o fomento da produção cultural do país,. 

O mecenato (art. 2º, III) foi criado como estratégia de ampliação dos recursos, por meio de 

incentivo fiscal e representa mecanismo de formento indireto. Enquanto este último é operado de 

acordo com uma lógica de mercado, o primeiro deveria fundamentar-se no conceito de política 

pública, inclusive para a promoção do equilíbrio na distribuição de recursos, seja do ponto de 

vista dos segmentos seja do territorial. Ambos os mecanismos são utilizados tanto pela produção 

cultural quanto pelos órgãos públicos gestores de cultura. 

Comparativamente ao mecenato, que tem apresentado crescimento11 e acentuado 

desigualdades na distribuição de recursos12, o fundo nacional estabilizou-se num patamar de 

recursos menos expressivos13, com reprodução da lógica do investimento direto. Algumas 

tentativas de alterar esse quadro, resultante da aplicação da lei de incentivo à cultura, têm sido 

feitas pelo governo federal, especialmente no tocante à redução das desigualdades de acesso a 

recursos financeiros, objetivo igualmente perseguido pelo governo de Pernambuco. Para efeito de 

análise das dificuldades da relação entre cultura e legislação, selecionaram-se dois casos 

ilustrativos: um, das mudanças introduzidas no mecenato da Lei Rouanet (a); e outro, uma 

alternativa adotada na lei daquele estado (b).  

O primeiro deles, na legislação federal, refere-se à autorização para pessoas jurídicas de 

direito público, da Administração Indireta e de natureza cultural, apresentarem propostas ao 

MinC, com o objetivo de captar recursos, via mecenato, sem prejuízo àquelas da esfera federal 
                                                           
9 Em 1990, os benefícios estabelecidos quatro anos antes, pela Lei nº 7.505, de 02 de julho de 1986 (Lei Sarney) 
tinham sido suspensos. No ano seguinte, pela Lei Rouanet, eles foram restabelecidos. 
10 O FNC, juntamente ao incentivo fiscal (mecenato) e aos Fundos Ficart (que nunca chegaram a ser implantados), 
todos da Lei Rouanet, além da Lei 8.685/1993 (Lei do Audiovisual) e da Medida Provisória 2.228-1/2001, equivalem 
ao atual sistema de financiamento federal da cultura. 
11 Para 2003, foram aprovados, na LOA, cerca de 290 mil reais, para o mecenato; em 2012, aproximadamente 1,3 
bilhão de reais (BRASIL, 2012). 
12 Em 2011, se, por um lado, no Estado de São Paulo, foram captados 43,7% dos recursos do mecenato; por outro,  o 
Amapá apenas 0,0002% (BRASIL, 2012). Em 2012, SP captou 44,4% e o Amapá, 0,01%. 
13 Para 2013, dos aproximadamente 3 bilhões de reais previsto na LOA, para o orçamento do MinC, apenas 162 
milhões de reais foram destinados ao FNC (BRASIL, 2012). 
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(art. 18). Essa medida parece revelar um esforço de ampliação dos orçamentos das instituições 

culturais, nas três esferas de poder. No escopo federal, contudo, gerou-se um impasse, resultado 

das regras estabelecidas anteriormente, a respeito da administração orçamentária e financeira da 

União. 

Pela norma que dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional – 

Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986 –, os órgãos públicos federais, inclusive os de 

cultura, devem utilizar conta única do governo federal, para todas as finalidades de receitas e 

despesas (art. 2º, caput). A mudança introduzida na Rouanet (art. 29, caput, da Lei nº 

8.313/1991), contudo, coloca como exigência a abertura de conta específica para cada projeto 

autorizado a captar recursos. Isso impediu, na prática, o uso direto dos recursos pelas instituições 

federais. Esse impasse existe há mais de uma década e tornou-se mecanismo inoperante para 

essas instituições. Até a presente data, desconhece-se qualquer iniciativa no sentido de solucioná-

lo. 

A alternativa encontrada pelo Estado de Pernambuco14 foi a criação do Fundo Pernambucano 

de Incentivo à Cultura (FUNCULTURA), instituído por meio da Lei Estadual nº 12.310, de 19 de 

dezembro de 2002. Inserido no Sistema de Incentivo à Cultura (SIC-PE) 15, esse fundo público 

recebe recursos provenientes da arrecadação estadual do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços - ICMS (art. 5º). Os recursos aportados destinam-se ao financiamento 

direto de projetos artísticos e culturais e são distribuídos, por meio de seleção pública (art. 7º, § 

1º), sem a necessidade de captação pelos proponentes. 

A apresentação de projetos é feita por produtor cultural (art. 4º. § 1º), entendido como pessoa 

física ou jurídica, domiciliada no Estado, há pelo menos um ano, inscrita no Cadastro dos 

Produtores Culturais – CPC (art. 9°), há pelo menos seis meses. São considerados também 

proponentes, além dos produtores culturais, órgãos e entidades da Administração Pública, 

Estadual ou Municipal. Como se pode observar, ficou facultado aos órgãos da Administração 

Indireta, do mesmo nível da federação, a participação na seleção do SIC-PE. 

                                                           
14 Ressalte-se que o grupo que apontou este tópico (mecanismos e regras inoperantes para a captação de recursos) era 
composto de alunos do Estado de Pernambuco. 
15 O SIC-PE foi criado pela Lei Estadual nº 11.005, de 20 de dezembro de 2003 e já havia sido modificado pela Lei 
Estadual nº 11.914, de 28.12.2000.  
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Desde 2003, ano de lançamento do primeiro edital, essa seleção é realizada por uma comissão 

deliberativa (art. 7º, § 1º), formada por representantes do poder público e da sociedade civil. No 

caso de proponentes da Administração Pública Indireta, deve ser constituída comissão específica, 

composta por representantes da Secretaria de Cultura, da Secretaria da Fazenda e da Secretaria de 

Planejamento e Desenvolvimento Social, para a análise das respectivas propostas (art. 7º, § 1º). A 

despeito de órgãos gestores estaduais afirmarem que o modo de seleção signifique legitimidade e 

transparência no processo de análise dos projetos, isso não significa que o FUNCULTURA esteja 

imune a críticas ou que encerre modelo acabado.  

Exemplo disso foi a priorização de proposta, na III Conferência Estadual de Cultura de 

Pernambuco, pela qual se sugeriu a reforma do fundo: 

Reformular a Lei de Incentivo a Cultura do estado de Pernambuco, promovendo a 
criação de fundos setoriais de cultura com o intuito de promover o financiamento das 
linguagens culturais, bem como, implementar o Funcultura regionalizado para o 
fortalecimento das ações culturais nas 12 RDs, garantindo a transparência e 
democratização dos processos de seleção, monitoramento e avaliação dos projetos. 
(PERNAMBUCO, 2013). 

Com a recente apresentação do Projeto de Lei Estadual Ordinária nº 2058/2014, propõs-se a 

inclusão das emendas parlamentares no rol de receitas que constituem o FUNCULTURA, sem 

incorporar as modificações propostas na conferência estadual. A relação entre gestão cultural e 

legislação tema do próximo tópico, parece evidenciar mais alguns elementos para esse debate. 

 

1.2. Inadequação da legislação vigente às demandas e às especificidades da cultura 

Dado que a reflexão sobre a gestão, as políticas públicas e os direitos culturais têm-se 

dinamizado e fortalecido recentemente; inovações, não apenas no campo do Direito 

Administrativo, mas em tantos outros ramos do direito, são cada vez mais demandadas. Instala-

se, muitas vezes, a discussão sobre a necessidade de reformulação de leis e de regulamentos, para 

que acompanhem a institucionalização e o desenvolvimento da gestão pública da cultura. 

Observa-se, com isso, a necessidade de traduzir as especificidades desse campo, com ampliação 

da compreensão dos seus objetos, de modo a viabilizar a aplicabilidade e a efetividade das 

normas e leis.  

No plano federal, observou-se, a partir de 2003, o envio de conjunto de propostas legislativas 

ao Congresso Nacional. Após anos de debate, algumas foram aprovadas, como a Emenda 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

328



 

Constitucional (EC) nº 42, de 19 de dezembro de 2003 (pela qual se facultou aos Estados vincular 

receita tributária para o financiamento cultural); a EC nº 48, de 10 de agosto de 2005 (pela qual 

se prescreveu que a lei estabeleceria uma “política nacional cultural, de duração plurianual, 

visando ao desenvolvimento cultural do país e à integração das ações do Poder Público, de 

acordo com prioridades”); a Lei nº 12.343, de 02 de dezembro de 2011 (pela qual se instituiu o 

Plano Nacional de Cultura - PNC e o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais - 

SNIIC). Mais recentemente, contribuíram, para a institucionalização e a organização do setor 

cultural, a aprovação da EC nº 71/2012 (pela qual se criou o SNC); da Lei nº 12.761, de 27 de 

dezembro de 2012 (pela qual se instituiu o Programa de Cultura do Trabalhador e criou o Vale-

Cultura) e da Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014 (pela qual se instituiu a Política Nacional de 

Cultura Viva)16.  

A publicação dessas normas, no plano federal, tem sido acompanhada da edição de lei de 

criação e instituição de sistemas municipais de cultura e são considerados pelo setor como 

avanços. Concomitantemente, outros avanços, de natureza democrática, parecem ter sido 

experimentados, como a ampliação da participação popular, setorial e social, nas discussões a 

respeito das políticas públicas para a cultura. Persistem, no entanto, reclamações para que as 

oportunidades conferidas pelo poder público possam ser acessadas por maior número de cidadãos 

brasileiros. 

O descompasso existente entre a legislação vigente e as demandas do campo cultural pode ser 

ilustrado em dois debates correntes. A seguir, serão abordados o da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993 (Lei de Licitações) e o da política de editais adotada pelo MinC. Em ambos os casos, 

sem descartar os avanços democráticos alcançados, questiona-se ainda a isonomia na distribuição 

de oportunidades e de recursos. 

Pelo art. 37, Inciso XXI, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), ficou determinada a 

obrigatoriedade da realização de licitação para aquisições de produtos, contratações de serviços, 
                                                           
16 Outras propostas encontram-se em tramitação no Poder Legislativo Federal, como a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) nº 150/2003 (cujo objeto é a vinculação da receita orçamentária da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios ao desenvolvimento cultural); o Projeto de Lei (PL) nº 1.139/2007 (cujo objeto é a reforma da 
Lei Rouanet e a instituição do Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura – Procultura), que tramita 
conjuntamente ao PL nº 6.722/2010; a PEC 49/2007, apensada à PEC nº 236/2008, (cujo objeto é a inclusão do 
direito à cultura no rol dos direitos sociais do art. 6º, CF); o PL 1.786/2011, apensado ao PL 1.176/2011 (cujo objeto 
é a instituição da Política Nacional Griô ou de Programa de Proteção e Promoção dos Mestres e Mestras dos Saberes 
e Fazeres das Culturas Populares); a PEC nº 421/2014 (cujo objeto são os orçamentos públicos para a cultura), entre 
outras. 
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realização de obras e alienações de bens, realizados pela Administração Pública, no exercício de 

suas funções. A Lei de Licitações, que substituiu legislação ainda do período da Ditadura Militar 

no Brasil, foi aprovada em contexto de escândalos de superfaturamento de obras e corrupção na 

contratação de bens e serviços pelo governo federal. A famosa lei de licitações, entretanto, é 

absolutamente vaga, no que se refere às especificades para contratação no setor cultural.  

Ao orientar as contratações por inexigibilidade, que normalmente incluem os contratos com 

artistas (art. 25, § 3º), o legislador incluiu no rol de serviços passíveis de contratação pela 

Adminsitração Pública, apenas os de natureza artística. Não especificou ou diferenciou outros 

tipos de manifestações culturais, o que parece constituir expressiva lacuna, dadas as recentes 

discussões sobre a dimensão antropológica da cultura. Não é difícil encontrar gestor, de qualquer 

esfera da federação, que questione a necessidade de revisão da lei. 

A notória especialização, referida na lei, além disso, pode ser interpretada de maneiras 

diversas, a depender da compreensão dos gestores que atuam na área meio da Administração 

Pública. Por um lado, grupos culturais informais – e geralmente socialmente excluídos – acabam 

também alijados da possibilidade de contratação pelos governantes. Por outro lado, outros 

processos que fazem parte das linguagens artístico-culturais são igualmente prejudicados, pela 

dificuldade de justificar, aos órgãos de controle, a oportunidade e a relevância do objeto em 

questão. 

Como forma de simplificar contratações – tanto aquelas relativas à operacionalização da 

administração pública para a cultura, quanto aquelas específicas à contratação de bens e serviços 

propriamente culturais –, gestores e instituições da Administração Pública têm intensificado a 

busca por alternativas à aplicação da Lei de Licitações ou à simplificação dos processos relativos 

a ela. Alguns exemplos podem ser citados, como as sociedades de amigos de fundações e 

museus, os convênios para administração de equipamentos públicos por organizações sociais 

(OSs) e os consórcios intermunicipais de cultura. 

Ainda sobre esse tema, na primeira década dos anos 2000, o debate a respeito do equilíbrio na 

distribuição regional de recursos17 foi colocado em pauta, espelhado em vários dos programas 

                                                           
17 No PL nº 1.139/2007, o Deputado Raul Henry justificou a proposta de reforma da Lei Rouanet por meio de análise 
comparativa entre a distribuição dos recursos dessa lei nos Estados brasileiros, de acordo com a proporção das 
respectivas populações, entre os anos de 2003 e 2006. Nas palavras dele, “verifica-se que os recursos da “Lei 
Rouanet” não foram distribuídos de forma equilibrada. A Região Sudeste, por exemplo, onde se concentra 42,64% 
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ministeriais e, por conseguinte, no orçamento direto e no FNC. Um dos mecanismos mais 

utilizados no MinC, para execução dessa diretriz, foram os editais, destinados ao incentivo de 

diferentes expressões artísticas e culturais e opostos à uma política de balcão. Observa-se que os 

critérios de distribuição regional de recursos têm sido progressivamente incluídos nos diferentes 

editais do MinC18.  

Essa estratégia, todavia, encontra obstáculos à plena execução, como no caso do fomento a 

produtores de cultura popular e indígena, por estes não dominarem as ferramentas que viabilizam 

o acesso às seleções. Talvez isso possa ser explicado pela existência de normas ainda pouco 

específicas para o campo cultural, o que obriga a utilização de regras nesses instrumentos que não 

condizem com a realidade do setor. Cotidianamente, em função disso, as impossibilidades legais 

findam por impedir que muitos dos projetos para essa área sejam realizados. 

Parece que a busca por embasamento legal mais amplo e que oriente as contratações no setor 

público para a área de cultura, dada a sua importância para o desenvolvimento da vida em 

sociedade, se faz necessário. No próximo tópico, por isso, o excesso de burocracia será 

problematizado como outro complicador para a questão evidenciada. 

 

1.3. Excesso de burocracia nos procedimentos da gestão pública da cultura 

Sem descuidar dos princípios da legalidade, da transparência, da correta utilização dos 

recursos públicos, entre outros, procurou-se demonstrar que a legislação relativa à contratação de 

bens e serviços pela Administração Pública se tem mostrado insuficiente para atender às 

necessidades do setor da cultura. Essa inadequação é facilmente propalada por artistas, grupos 

culturais e gestores como excesso de burocracia.  

É preciso lembrar que artistas são reconhecidos como pessoas sensíveis, que criam e 

revolucionam, mas que geralmente desconhecem o ordenamento jurídico brasileiro. São 

acusados, por isso, de serem reativos à legalidade e avessos à compreensão dela. Por essa suposta 

                                                                                                                                                                                            
da população brasileira, tem captado nos últimos 4 anos, em média, 77% dos recursos destinados ao financiamento 
de projetos culturais, ao passo que a Região Nordeste, onde se concentra 28,12% da população brasileira, tem 
captado durante esse mesmo período, em média, apenas 6,76% dos recursos” (BRASIL, 2007). 
18 Em 2013 e 2014, editais para criadores e pesquisadores negros e o edital para a Copa (Cultura 2014), 
respectivamente, podem incluíram, entre os critérios de seleção, o da distribuição regional de recursos.  
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falta de disponibilidade, acabam estigmatizados de se dedicarem exclusivamente à atividade 

criativa. 

Em oposição, trabalhadores da cultura entendem, muitas vezes, a burocracia como o “reino 

do papelório, da morosidade, da ineficiência” (TOJAL; CARVALHO, 1997, p. 50). Consideram 

burocracia e Adminsitração Pública como sinônimos. Comumente, parece impossível encontrar 

solução entre o rigor da legalidade e o exercício da diversidade cultural, que resulta numa suposta 

dicotomia inconciliável. 

Apesar de a burocracia ser considerada excessiva e desnecessária, atores do campo cultural, 

na consecução dos seus interesses, não têm como prescindir dela. A compreensão das fontes 

jurídicas, das competências administrativas, dos servidores e funcionários envolvidos, em 

qualquer esfera, não serve apenas para firmar contratos artísticos. Quando o produtor, o gestor, o 

artista e os grupos culturais começam a se familiarizar com a burocracia, num sentido clássico 

(WEBER, 1991), a vantagem é dupla: toma-se conhecimento da chamada máquina pública e 

aprende-se a respeito dos ciclos financeiros e orçamentários – estratégicos para qualquer 

atividade relacionada à gestão cultural. 

Em outras palavras, conhecer esse sistema de organização da Administração Pública da 

cultura aproxima o trabalhador do setor da legislação e tem o potencial de contribuir para o 

exercício da cidadania cultural. Esse conceito foi encampado, pela primeira vez, durante a gestão 

de Marilena Chauí (2006, p. 65), na Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, e tinha quatro 

propostas fundamentais: definição antropolítica ampla de cultura (a); definição política da 

cultura, com base na democracia (b); definição conceitual de cultura, com base no trabalho (c); 

definição de sujeitos sociais como sujeitos históricos (d). Ainda que a ideia de cidadania cultural 

pareça idealista, com a proposta da filósofa paulista poder-se-ia promover olhar realista sobre a 

relação entre a cultura e o Estado brasileiro. 

Com a análise de um dos programas mais emblemáticos da gestão do ministro Gil – o 

Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania - Cultura Viva, criado e regulamentado por 

meio das Portarias MINC nº 156, de 06 de julho de 2004; e n° 82, de 18 de maio de 2005 –, 

verifica-se exemplo desse embate. A ação estruturante do programa – os Pontos de Cultura –, 

caracterizada pelo fomento direto à produção cultural da sociedade brasileira, baseava-se no 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

332



 

princípio de que o papel do Estado não é produzir cultura, mas fomentá-la. O instrumento eleito 

para reger a relação do MinC com os chamados ponteiros foi o convênio. 

Ora, num setor caracterizado ainda pela informalidade19, o uso desse instrumento parece 

ensejar problemas e desafios, sobretudo na fase de prestação de contas. Em função de 

irregularidades verificadas durante o monitoramento e a avaliação do programa, quantidade 

significativa de organizações da sociedade civil restaram inadimplentes. Ficaram, por 

conseguinte, impedidas de quaisquer relacionamentos futuros com o poder público das três 

esferas.  

Pela Portaria nº 45, de 19 de abril de 2012, pela qual se instituiu o Grupo de Trabalho Cultura 

Viva, elaborou-se proposta de redesenho do programa. Coordenado pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), sob a supervisão do MinC, e com participação de diversos 

segmentos (instituições gestoras e instituições de pesquisa e de ensino, do poder público; 

instâncias colegiadas; e representações organizadas da sociedade civil). O resultado do trabalho 

de mais de um ano, foi a reformulação do programa, realizada inicialmente pela Portaria MINC 

nº 118, de 31 de dezembro de 2013 e posteriormente, pela entrada em vigor da Lei nº 

13.018/2014, resultado da aprovação do Projeto de Lei nº 757/2011, apresentado à Câmara dos 

Deputados.  

Algumas modificações implantadas, com vistas a tornar a ação mais efetiva, podem ser 

citadas. A primeira delas é encontrada na ementa da lei: o programa passou a constituir política 

propriamente dita, ligada inclusive à política estruturante do setor, o Sistema Nacional de Cultura 

(SNC)20. Pelo art. 9º, caput, a União, por meio do MinC, foi autorizada a transferir recursos 

diretamente aos pontos e pontões de cultura, desde que inscritos no chamado Cadastro Nacional 

de Pontos e Pontões de Cultura. As ações dessas entidades culturais, além disso, devem fazer 

parte da chamada Política Nacional de Cultura Viva.  

Com a adoção do “Termo de Compromisso Cultural” (art. 9º, § 1º), determinou-se que a 

regulamentação será feita pelo MinC, sem prejuízo da fiscalização de competência dos órgãos de 

                                                           
19 De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas IPEA (BARBOSA, 2007), os 
trabalhadores do setor cultural representavam 2,14% dos trabalhadores formais ou simplesmente 740.959 vínculos 
formais no setor. Em decorrência desses dados, pela Meta 11 do PNC, pretende-se aumento de 95% do emprego 
formal na área da cultura (BRASIL, 2011). 
20 Pelo art. 8º, caput, a Política Nacional de Cultura Viva é de responsabilidade de todos os entes da federação 
integrantes do SNC. 
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controle. Entende-se, com isso, que foi oferecida oportunidade de desburocratizar aspectos 

variados do Cultura Viva; a prestação de contas simplificada (art. 8º, § 2º), entre elas, parece ser a 

mais aguardada. Com o acompanhamento das ações relativas a essa política, provavelmente se 

oferecerão subsídios para a continuidade desse debate. 

 

CONCLUSÃO 

Não é preciso fazer reflexão aprofundada sobre a relação entre gestão cultural e direito, para 

identificar nela preconceito recíproco. Se, por um lado, a prática cultural é caracterizada, na visão 

de juristas, pela informalidade, pela aleatoriedade ou pelo personalismo; por outro lado, na visão 

de fazedores da cultura, o direito parece instrumento de restrição da expressão da diversidade 

cultural e é referido como entrave burocrático na realização de atividades artístico-culturais. 

Parece que algumas hipóteses podem ser reconhecidas como geradoras dessa reação: 

institucionalização e estruturação recentemente intensificadas do setor cultural; e 

desconhecimento mútuo, muitas vezes gerado pela falta de interesse de uma área pela outra. 

Também não é incomum que os atores envolvidos nessa relação entendam o Estado como 

uma exteriorização do poder público, isto é, que o percebam como entidade abstrata, responsável 

pelos problemas e pelas soluções deles, desresponsabilizando-se das suas parcelas de colaboração 

para a discussão e elaboração das políticas de Estado. É preciso, por isso, que tanto juristas 

quanto gestores culturais considerem que ambos os campos são compostos por pessoas, que 

conformam interesses e sistemas sociais específicos. Não menos necessário é que procurem 

entender que interesses motivam as políticas públicas para a cultura e seus participantes e que, 

portanto, precisam dialogar 

Apesar dos avanços e do acumulado histórico, a discussão sobre os direitos culturais na 

administração pública e sobre o papel do Estado na cultura é, por isso, ainda incipiente. Parece 

também carecer de aprofundamentos que se traduzam na formulação e reformulação de leis, 

regulamentos e normas do campo da administração pública, para atender às demandas de um 

setor com tantas peculiaridades como é o da cultura. Observar como essa interação se dará, nos 

próximos tempos, analisar que atores e interesses estarão envolvidos e acompanhar o ciclo de 

realização das políticas públicas para a cultura será estratégico para avaliar o impacto da gestão 

cultural no pleno exercício dos direitos culturais. 
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O CONSELHO DE PATRIMÔNIO CULTURAL : GESTÃO E 
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 

 
Anauene Dias Soares1 

 
 

Resumo: Este artigo objetiva analisar o processo de formação e atuação do Conselho de Defesa do Patrimônio 
Histórico Cultural de Campinas (CONDEPACC) à luz da gestão participativa. Para tanto considera as atividades 
por ele desenvolvidas, em acordo com o que prescrevem a Constituição Federal de 1988 e a Lei 5.885/1987 - 
específica de sua criação. Assim neste texto são definidos conceitos como: participação política, conselho gestor 
e patrimônio cultural. 

Palavras-chave: Participação política, conselho gestor, patrimõnio cultural 

Abstract: This article aims to analyze the process of formation and performance of the Defence Council of the 
Cultural Heritage of Campinas (CONDEPACC) in light of participative management. For that considers the 
activities developed by it, in accordance with which prescribe the Federal Constitution of 1988 and Law 
5885/1987 - Specific its creation. So in this text are defined some concepts:  political participation, management 
council and cultural. 

Key-words: political participation, management council and cultural 

 
INTRODUÇÃO 

O presente artigo se propõe a analisar, a partir da Constituição de 1988 e da Lei 

5.885/1987 - específica da criação do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Cultural 

de Campinas (CONDEPACC), a formação e as atividades praticadas por esse conselho 

segundo a gestão participativa. Para tanto, traz definições de participação política, conselho 

gestor e patrimõnio cultural.  

Primeiramente, é abordado a participação social por meio dos conselhos gestores e suas 

características, considerando ainda as dificuldades enfrentadas por estes para legitimar sua 

atuação perante a comunidade e o Estado, de forma paritária e deliberativa. Depois, um 

entendimento desses conselhos como manifestação e afirmação de uma democracia 

participativa, logo de cidadania. 

Num segundo momento, é apresentado o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de 

Campinas (CONDEPACC), destacando sua criação, funcionamento e princiapis atores. 

Por último, são estabelecidas relações entre a atuação do CONDEPACC e a gestão 

participativa desse conselho no âmbito do munícipio por meio da análise de casos concretos, 

que permitem compreender os desafios desse órgão gestor na efetividade da política 

patrimonial. 

                                                           
1 Mestranda do Programa de Mudança Social e Participação Política – EACH/USP. Graduanda em Direito pela 
PUC-Campinas. anauene@usp.br 
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1 CONSELHOS GESTORES E GESTÃO PARTICIPATIVA 

“Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente", nos diz a Constituição de 1988” 2, determinando, assim, o titular legítimo do 

poder. A concepção de soberania popular está estritamente ligada à de democracia 

participativa, pois a manifestação de vontade dos cidadãos ou de seus grupos representativos é 

indispensável como vontade do povo nas ações do Estado. 

Nossa história política, no entanto, não caminhou sempre nessa direção. A partir de 

1964, o país viveu enormes restrições com a ditadura militar e, em virtude disso, os 

mecanismos de participação social e de sua legitimação foram reduzidos.  

Foi somente entre os anos 1970 e 1990, que surgiram espaços de participação, 

principalmente através dos conselhos gestores, esferas públicas de exercício do poder 

(GOHN, 2001).  

“A participação é um meio pelo qual ‘os cidadãos transmitem a seus governos as 

informações sobre seus interesses e preferências, pressionando-os a atenderem suas 

demandas’. (VERBA, SCHLOZMAN E BRADY, 1995 apud TOMAZONI & ZANIRATO, 

2013, p. 105) 

Os conselhos são “canais de participação que articulam representantes da população e 

membros do poder público estatal em práticas que dizem respeito à gestão de bens públicos”. 

(GOHN, 2001, p.7). Estes se firmaram como mecanismos institucionais de participação da 

sociedade civil, simultaneamente com o retorno gradual do exercício dos direitos civis e 

políticos.  

Foi a partir da Constituição de 19883 que os conselhos gestores tornaram-se instituições 

importantes no âmbito das políticas públicas, conceituado constitucionalmente como a 

sociedade civil que se associa ao poder público no planejamento, acompanhamento, 

monitoramento e avaliação das ações de gestão pública.  

A CF/88 traz no seu conteúdo a previsão de elementos de democracia participativa, 
com o intuito de aprofundar a experiência de democracia representativa e de superar 
a tradição de concentração de poder na tomada de decisões estimuolada por regimes 
autoritários e centralizadores no Brasil. (COSTA; FRACALANZA; PERES; RIZZI, 
2013, p. 23) 

                                                           
2Artigo primeiro da Constituição Federal de 1988. 
3Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acessado em: 
Jun. 2014. 
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Os conselhos se configuram como um novo espaço de participação da sociedade em sua 

relação com o Estado, ao propiciar o acesso da população e dos movimentos sociais às 

instâncias decisórias. “A cidadania é uma relação entre o Estado e a sociedade civil, entre a 

esfera pública e a esfera privada.” (CARDOSO, 1994, p. 90) 

A composição do conselho se dá por meio de representantes do setor público sendo 

quatro grupos: o poder executivo, o legislativo, a burocracia estatal e a sociedade civil, 

atuando e transacionando nas organizações públicas da administração do estado seja interna 

ou externamente (COSTA; FRACALANZA; PERES; RIZZI, 2013, p. 14)  

Decorrentes, sobretudo, dos princípios constitucionais que prescrevem a participação da 

sociedade na gestão das políticas públicas, elencadas em diversos dispositivos (art. 37 § 3º; 

art. 75 § 5º; art. 194, VII; art. 198, III; art. 204, II; art. 206, VI, etc), além dos remédios 

constitucionais à disposição dos cidadãos: ação popular, mandado de segurança, habeas data 

etc. Atualmente, é um dos principais instrumentos de gestão participativa, dinamizando o 

diálogo entre governo e cidadão.  

Destacam-se dois tipos de conselhos gestores: os consultivos e os deliberativos. Os 

consultivos são mero instrumento de consulta4. Já os conselhos deliberativos, como 

participação deliberativa para determinação e decisão das políticas, envolve atores estatais na 

implementação das decisões pelo estado, relacionando tanto atores da sociedade civil quanto 

atores estatais nas discussões e deliberações internas nos conselhos5, inclusive ao exercer a 

orientação e controle dos atos do poder público.  

Os problemas se extendem. Nem sempre há representatividade dos conselheiros e 

também capacidade de deliberar. Segundo Abers e Keck (2007): 

Cerca da metade dos assentos são ocupados por funcionários públicos, indicados 
para “representar” a posição dos órgãos estatais envolvidos (...) como as associações 
podem participar de forma legítima de processos de tomada de decisão na esfera 
pública. 

 
As representações permanecem muitas vezes na esfera legal, sem que se efetivem na 

prática.  

Para assegurar que os representantes de Estado não dominariam tais conselhos, a 
garantia de “paridade”, foi inserida na lei: representantes do Estado e grupos cívicos 
dividiriam o poder nos conselhos. (ABERS & KECK, 2007) 

                                                           
4TOMAZONI &  ZANIRATO, 2013, P. 109. 
5AVRITZER, 2011 , p.16. 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

339



 

 

Os conselhos precisam configurar-se mais como um espaço de participação do que de 

representação, é necessário que haja um equilíbrio entre diversidade e igualdade (ABERS & 

KECK, 2007). 

Assim, o conselho encerra tanto aspectos relacionados à democracia representativa, 

devido à representação dos conselheiros e à democracia deliberativa, dado o caráter plural e 

colegiado da gestão participativa.  

 

2 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE CAMPINAS 
(CONDEPACC) COMO CONSELHO GESTOR PARTICIPATIVO  

Por muito tempo, considerava-se o patrimônio cultural apenas os de origem 

aristocrática, religiosa ou estatal, predominando a visão histórica, e seus critérios baseavam-se 

num reconhecimento acerca da antiguidade, monumentalidade ou excepcionalidade, 

sobretudo no que se dizia respeito aos bens materiais arquitetônicos com representações de 

um modo de vida de classes dominantes. 

O entendimento de patrimônio cultural, hoje, foi ampliado e adotou-se um caráter 

multifacetário, englobando a pluralidade dos modos de vida em uma sociedade, como um 

bem pertencente ao meio ambiente, qual seja uma paisagem, composta por aspectos naturais, 

culturais e urbanos. Assim, traz a Constituição Federal de 19886: 

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. 

                                                           
6Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acessado em: 
Jun. 2014. 
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§ 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. 

 

Nos dizeres de Silvia Zanirato (2009, p.145-146) o patrimônio “é conformado pelas 

manifestações materiais e imateriais criadas pelos sujeitos ao longo da história. Neles se 

incluem objetos e estruturas dotados de valores históricos, culturais e artísticos, bens que 

representam as fontes culturais de uma sociedade ou de um grupo social.”  

O patrimônio é gerido, nas esferas estadual e federal, por conselhos gestores. Na esfera 

municipal, nem sempre isso ocorre, podendo não haver conselho nessa instância, ou ser 

responsabilidade de outros conselhos a gestão dos bens protegidos. Em Campinas, local de 

estudo, há um conselho de proteção e defesa do patrimònio cultural. 

O Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas (CONDEPACC) foi criado, 

a priori, em 1979 pela Lei 4.886 e continha uma denominação e um entendimento acerca de 

patrimônio cultural distinta da atual. Fora chamado de Conselho de Defesa do Patrimônio 

Histórico e Artístico de Campinas7 e previa apenas três objetivos: 

Artigo 2° - O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico de Campinas 
tem os seguintes objetivos; 
I – Definir a política municipal de defesa do patrimônio histórico e artístico. 
II – Coordenar, integrar e executar as atividades públicas referentes à defesa do 
patrimônio histórico e artístico. 
III – Proceder a estudos para elaboração e aperfeiçoamento de recursos 
institucionais e legais, genéricos ou específicos para defesa do patrimônio histórico e 
artístico. 

 

Suas atribuições foram definidas de maneiras deliberativas e junto a outros órgãos, seja 

estaduais (CONDEPHAT) ou federais (IPHAN) ou, ainda, a entidades privadas: 

Artigo 3º - Cabe ao Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico: 

I – Sugerir aos poderes competentes, (VETADO), quando forem de âmbito estadual 
ou federal, medidas, inclusive pela modificação da legislação existente, para 
cumprimento das exigências no tocante à defesa do patrimônio histórico e artístico;  

II – Efetuar, sempre que necessário, gestões junto a entidades privadas, objetivando 
que estas colaborem na execução de defesa do patrimônio histórico e artístico; 

III – Elaborar seu regimento interno. 

 

                                                           
7 Disponível em: <http://2009.campinas.sp.gov.br/bibjuri/lei4886.htm>. Acessado em: Jun. 2014. 
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O CONDEPACC foi uma experiência municipal pioneira ao considerar que ainda hoje 

exista um número muito reduzido de cidades que possuam Conselhos Municipais, 

especialmente sobre patrimônio cultural.  

Os conselhos da política patrimonial são instrumentos de gestão democrática, no 
qual os representantes da comunidade atuam como conselheiros interface entre o 
Estado e a sociedade. A gestão ocorre por meio de instrumentos de inventários, 
registros, vigilância, tombamento e desapropriação de besns.8 

 

A data de sua criação antecede o disposto pela própria Constituição Federal de 19889, 

a respeito do reconhecimento de conselhos gestores e ao assegurar no artigo 216-A que:  

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. (BRASIL, 1988). 
 

A criação desse conselho gestor se deu em virtude da necessidade da cidade ter um 

órgão administrador do patrimônio cultural, ou seja, dos diversos suportes da identidade e 

memória coletiva do munícipio, principalmente por meio da discussão junto à população 

local.  

O surgimento de tal órgão respondia à necessidade de uma gestão pública e de 

proceder à gestão conjunta dos bens já tombados em Campinas pelo Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo 

(CONDEPHAT) em esfera estadual e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN) em âmbito federal. 

Ressalta-se que o CONDEPACC não é um órgão governamental e com caráter 

deliberativo, cabendo a este como função precípua definir a política municipal de defesa e 

proteção do patrimônio histórico, artístico, estético, arquitetônico, arqueológico, documental e 

ambiental do município de Campinas por meio do instituto do tombamento ou registro de 

bens imateriais (aprovação de elaboração de lei em maio de 2013)10; coordenando, 

integrando e executando as atividades públicas referentes a essa política.  

                                                           
8TOMAZZONI & ZANIRATO, 2013, p. 110. 
9Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acessado em: 
Jun. 2014. 
10 Conforme ATA de assembleia do CONDEPACC em que as pesquisadoras assistiram  referente ao dia 
09/05/2013. Disponível em: <http://www.cultura.al.gov.br/politicas-e-acoes/patrimonio-historico/pro-
memoria/o-que-e-tombamento>. Acessado em: Jun. 2014. 
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No mais, o conselho é responsável também por sugerir ao poder público do Estado ou 

da União, medidas necessárias para garantir esse cumprimento, podendo incluir modificação 

da legislação em vigor, inclusive. Com relação às entidades privadas, se houver necessidade, 

deverá efetuar gestões conjuntas e solicitar a colaboração destas na execução da política 

municipal de defesa e proteção do patrimônio cultural, como expresso em lei: 

Artigo 2º - Compete ao Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas: 
I - definir a política municipal de defesa e proteção do patrimônio cultural, 
compreendendo o histórico, artístico, estético, arquitetônico, arqueológico, 
documental e ambiental do Município; 
II - coordenar, integrar e executar as atividades públicas referentes a essa política; 
III - proceder a estudos para elaboração e aperfeiçoamento de recursos institucionais 
e legais, genéricos ou específicos, para os fins dessa política; 
IV - sugerir aos poderes públicos estadual ou federal medidas para cumprimento das 
exigências decorrentes da execução dessa política, inclusive a modificação da 
legislação em vigor; 
V - efetuar, sempre que necessário, gestões junto a entidades privadas, solicitando-
lhes a colaboração na execução da política de que trata o item I deste artigo; 
VI - elaborar o seu regimento interno. 
Parágrafo Único - O Conselho utilizar-se-á de recursos técnicos vetado de órgãos 
públicos ou privados, para a efetivação de suas finalidades. 
 

A composição do conselho era de 10 membros, sendo a maioria pertencente a 

instituições públicas e de saber, restringindo, de certa forma, desde já, a participação da 

comunidade, como se nota na formação de seus representantes: 

Artigo 5° - O Conselho compor-se-á de 10 (dez) membros, sendo: 
1 – Um de livre escolha e nomeação do Prefeito Municipal, 
2 – Um Representante da Câmara Municipal, 
3 – Um Representante da Academia Campineira de Imprensa, 
4 – Um Representante da Academia Campineira de Letras e Artes, 
5 – Um Representante da Academia Campineira de Letras 
6 – Dois indicados pelos clubes de serviço com sede no Município, 
7 – Um arquiteto, indicado pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos de 
Campinas e, 
8 – Dois historiadores, indicados respectivamente pela UNICAMP e PUCC. 
 

Tal legislação foi revogada pela Lei 5.885 de 1987, a qual dispõe sobre a proteção e 

preservação do patrimônio histórico, artístico, estético arquitetônico, arqueológico, 

documental e ambiental do município de Campinas e teve sua denominação alterada para 

Conselho de Patrimônio Cultural de Campinas (CONDEPACC).11 

                                                           
11Ver Decreto Nº 9546 de 30 de junho de 1988. Disponível em: 
<http://2009.campinas.sp.gov.br/bibjuri/dec9546.htm>Acessado em: Jun. 2014. 
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Presidido pelo Secretário Municipal de Cultura, ele passou a ser composto por 

conselheiros nomeados pelo Prefeito Municipal e representam os seguintes órgãos e entidades 

civis12: 

Gabinete do Prefeito Municipal; 
Secretaria Municipal de Urbanismo; 
Secretaria Municipal de Infra-estrutura; 
Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente; 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Cidadania; 
Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural; 
Sindicato Rural de Campinas; 
Conselho Municipal de Turismo; 
Conselho Municipal de Meio Ambiente (Condema); 
Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) – Seção Campinas; 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas (Puccamp); 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp); 
Centro de Ciências, Letras e Artes (CCLA); 
Academia Campineira de Letras e Artes; 
Academia Campinense de Letras; 
Instituto Agronômico de Campinas (IAC); 
Entidades ambientalistas; 
Associação Campineira de Imprensa (ACI); 
Associação das Empresas do Setor Imobiliário e de Habitação de Campinas e 
Região (Habicamp); 
Sindicato da Indústria da Construção Civil de Grandes Estruturas do Estado 
(Sinduscon); 
Associação Regional de Escritórios de Arquitetura (Area); 
Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci); 
Área de Museologia. 
Sociedade dos Amigos da Cidade de Campinas; 
Associação de Engenheiros e Arquitetos de Campinas (AEAC); 
 

O CONDEPAAC é composto por professores, universitários, filósofos, escritores, 

acadêmicos, engenheiros, arquitetos, advogados, historiadores, artistas, dirigentes de 

entidades profissionais ligados ao desenvolvimento urbano e à preservação ambiental. 

Profissionais de entidades culturais, profissionais e ambientais. 

No entanto, isso não significou a democratização do acesso para uma gestão mais 
participativa, pois as escolhas do que proteger são sempre atos políticos que 
implicam em negociações, razão pela qual está sempre posta a possiblidade de um 
conflito.13 
 

Nesses termos, ressalve-se que a proteção do patrimônio cultural, há aqueles que 

defendem por meio de uma ação de conservação e restauração dos bens, outros que visam os 

usos sociais desses e à ativação de novos referentes e, ainda, há aqueles que mercantilizam o 

patrimônio a fim de promover o desenvolvimento local. (ZANIRATO, 2011) 

                                                           
12“Artigo 3º - O Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas é composto por pessoas de 
comprovada idoneidade moral e com notórios conhecimentos relativos às suas finalidades, nomeadas pelo 
Prefeito Municipal como representantes dos seguintes órgãos e entidades (...)” 
13TOMAZONI & ZANIRATO, 2013, p. 110. 
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Por fim, destaca-se a Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural (CSPC), que é um 

órgão de apoio ao CONDEPACC e estabelecida juntamente com este na mesma normativa. A 

CSPC é um órgão de apoio técnico do conselho, que fornece os recursos humanos e materiais 

necessários às atividades do conselho e é diretamente subordinada ao Secretário de Cultura. A 

CSPC é composta por um coordenador de nível superior, pessoal administrativo e 

especialistas em diversas áreas de conhecimento, como Arquitetura e Urbanismo, História, 

História das Artes, Ciências Sociais, Geografia, Ciências Biológicas, Documentação e 

Arqueologia.  

Suas atribuições previstas são14: 

localizar, identificar e inventariar os bens culturais do município; 

instruir os processos de tombamento e os referentes às áreas envoltórias dos bens 
tombados; 

propor ao conselho normas para a regulamentação dessas áreas envoltórias; 

fiscalizar e supervisionar todos os serviços necessários à conservação e restauração 
de bens culturais do Munícipio; 

analisar solicitações para intervenções (construções, reformas, restauros etc.) em 
áreas tombadas ou envoltórias; 

apresentar pareceres para apreciação do CONDEPACC. 

 

As decisões finais sobre todos os procedimentos (abertura de processos de tombamento, 

resoluções de tombamento, regulamentação de áreas envoltórias e análise de solicitações) 

cabem sempre ao CONDEPACC. 

O CONDEPAC objetiva preservar da destruição ou do desaparecimento os bens 

culturais, como denominado pela Carta Magna e discriminado em lei específica do conselho, 

qualquer referência de identidade e memória coletiva, inclusive ao despertar o pertencimento 

coletivo a esse bem pelo povo. 

Quando se pensa em patrimônio, se faz necessário considerar os valores atribuídos 
aos bens culturais que lhes darão significados quanto identificação e memória para 
certos povos. Para proteger esse patrimônio, principalmente por meio de bases 
normativas, é preciso se ater que o objetivo não pode simplesmente se manter na 
dimensão material, econômica daqueles bens, mas sim, em salvaguardar também, os 
valores culturais que a eles lhes são agregados. (SOARES, 2012, p. 10) 

A importância da conservação de bens culturais resulta de sua proteção e valorização,  

com vista a assegurar seu conhecimento às gerações futuras. 

Diversas dificuldades são enfrentadas cotidianamente pelo conselho, desde mesmo sua 

criação, com o convencimento da comunidade de sua importância, já que sua política iria 

                                                           
14Artigo 12 da Lei 5.885/87. 
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contra muitos aspectos dominantes do período, como as aspirações comerciais, as expansões 

urbanas devido ao crescimento demográfico e, principalmente, no que tange, a questões 

referentes à representatividade nos conselhos.  

A conservação do patrimônio se efetiva a partir do envolvimento da comunidade que 
os detém, por meio do processo de identificação, a conservação, o estudo e a difusão 
dos bens patrimoniais. (...) Conforme a maior identidade com os valores dos bens 
culturais e naturais, maior será o envolvimento com sua proteção. (...) O ritmo do 
desenvolvimento urbano, a mercantilização da cultura e da natureza, são grandes 
ameaças à sobrevivênvia do patrimônio cultural e natural e sua proteção ocorre por 
meio de medidas políticas destinadas a impedir as ameaças que podem degradá-la ou 
destruí-lo. (MISATO & ZANIRATO, 2013, p. 50-51) 

 
 

No entanto, em Campinas, desde a formação do Conselho, há mais de vinte anos atrás, a 

maioria das vezes quem o compôs não foi sempre um representante, a relação representante-

representado na sociedade civil é frágil (dos dois lados), os órgãos governamentais controlam 

a agenda e os governos locais tendem a tratar o conselho como órgão consultivo 15.  

Segundo Daisy Ribeiro - gestora do CSPC, ao menos 60% dos patrimônios tombados 

em Campinas permanecem com sinais de abandono e precisam de restaurações para ser 

considerados bem conservados. 16 A situação precária dos bens tombados na cidade decorre 

além da falta de recursos financeiros na esfera pública, da ausência de uma experiência 

compartilhada pela comunidade para a conservação destes. “Apesar de estar mudando agora, 

das pessoas estarem aprendendo a conservar essa, a cultura de salvaguardar os bens não é a 

mais habitual no Brasil”, explica a gestora. 

Prédios tombados, como o Cortume em Campinas, expressam o descaso com o 

patrimônio cultural. Embora haja proteção legal, encontra-se descaso, depredação, abandono e 

intervenções que descaracterizam os bens ao alterar aspectos históricos e paisagísticos, 

ocasionando “destombamento” e demolições.17 

                                                           
15ABERS & KECK, 2007. 
16A constatação é do próprio Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas (Condepacc), órgão 
responsável por identificar os bens culturais, analisar propostas de restauros e reformas, assim como vistoriar as 
obras. 
17 Ver como isso se dá na cidade de São Paulo em ZANIRATO, 2011. 
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Figura 1. Prédios tombados, como Curtume, permanecem abandonados. (Foto: 
Maurício Barbosa / G1 Campinas) 

 

Hoje, a cidade possui cerca de 230 patrimônios tombados pelo conselho municipal, 

entre conjuntos arquitetônicos, igrejas, prédios institucionais e áreas de preservação 

ambiental. Desses imóveis tombados, cerca de cem pertencem à iniciativa privada. 

Outro exemplo da má conservação dos prédios tombados que estão na ativa na cidade é 

o prédio onde funciona a Escola Estadual Carlos Gomes. O prédio de 110 anos, tombado pelo 

conselho  municipal, permanece com janelas quebradas e tem problema com alagamentos. 

Para tentar contornar a situação, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação anunciou 

no dia 4 de abril a abertura de um processo de licitação com verba de R$ 4,5 milhões para 

restauração do prédio, que se iniciou no primeiro semestre de 2014. 
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Figura 2. Fachada do Colégio Carlos Gomes. 

Isso só ocorreu após a comunidade denunciar a situação no começo do mês de abril, em 

redes sociais e realizar um abraço coletivo para reivindicar melhoras. Ainda assim, percebe-se 

a atuação da comunidade com interesse participativo e de controle social sobre as atividades 

realizadas pela Administração Pública. Nesse sentido, Borba18: 

Nós definimos a participação política para incluir não apenas a atividade que foi 
projetada pelo próprio ator para influenciar a tomada de decisões governamentais, 
mas também a atividade que é projetada por alguém que não seja o ator para 
influenciar a ação governamental.  

 

Outras atividades podem ser elencadas pela comunidade, como a proposta pedindo mais 

discussão sobre o projeto de lei de autoria do Executivo que flexibiliza as regras de 

tombamento na cidade, pedindo a realização de seminários com especialistas e de audiências 

públicas antes da votação do mérito do projeto, protocolada em 2010 na Câmara Municipal 

pelos representantes de 50 instituições, entidades civis e movimentos sociais em defesa do 

patrimônio histórico e cultural de Campinas, com participação do próprio Conselho de Defesa 

do Patrimônio Cultural de Campinas (CONDEPACC). Por isso que: 

A democracia participativa [...] Tem que alcançar segmentos diferenciados, que 
sejam representativos tanto das carências socioeconômicas e das demandas sociais 
como das áreas que precisam ser conservadas para que não se deteriorem, assim 
como atingir grupos e agentes socioculturais que possuem identidades a serem 
preservadas ou aperfeiçoadas.19  

 

                                                           
18HUNTINGTON &  NELSON, 1977, p.7 apud BORBA, p.70. 
19 GOHN, 2004, p.61 apud ABERS; KECK, 2007, p.9 
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Contudo, os conselhos, principalmente o CONDEPACC, apresentam grande 

potencialidade como instância de controle social democrático, essencialmente quanto ao seu 

caráter deliberativo e plural, em âmbito local e de escopo setorial da política pública. 

Entretanto, estes se deparam com certas limitações de difícil superação, como as relacionadas 

à designação de decisões democráticas dos conselheiros, seja da sociedade civil seja de 

instituições públicas ou da inadequação estratégica do uso de mecanismos mais rigorosos de 

responsabilização dos governantes, conhecidos como remédios constitucionais. Então, 

“pensar o problema da efetividade significa conseguir estabelecer algum tipo de 

compatibilidade sobre resultados produzidos por estas instituições”. (AVRITZER, p.18) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas (CONDEPACC) mostrou-

se, desde sua criação, antes da previsão constitucional de 1988 princípios sobre a participação 

social nas políticas públicas por meio dos conselhos gestores de participação, colegiado  e 

deliberativo, em busca da proteção do patrimônio cultural, nem por isso, livre de conflitos. 

O abordado no artigo apresenta aspectos da participação dos membros do 

CONDEPACC, como se dera até hoje essa participação em tal conselho, ao considerar as 

relações dos atores, a necessidade efetiva de sua atuação e o que fora discriminado em lei para 

seu funcionamento.  

As dificuldades de representação e legitimação do conselho se devem, além dos 

aspectos de formação deste, sobretudo da composição dos conselheiros representantes da 

sociedade, também ás barreiras enfrentadas para se manifestar por meio dos bens culturais, o 

sentimento de pertencimento a estes, devido ao seu valor de identidade e memória coletiva 

como demostrado no caso dos bens tombados abandonados e com carência de conservação. 

Dessa forma, “o Estado eleito democraticamente pode não constituir a expressão da 

vontade de todos, mas tem obrigações para com todos os cidadãos e para com a igualdade de 

direitos. Associações cívicas não tem, todavia, tal obrigação, ainda que na prática muitas 

delas procurem promover igualdade de direitos e justiça social”. (ABERS & KECK, 2007) 

No mais, com as divergências de interesses, as discussões se intensificam nesse meio, 

ora favorecendo uma vertente ora o outra, trazendo benefícios relativos à proteção do 

patrimônio cultural. Sendo o mercado cultural o maior beneficiado em prol da própria cultura, 

já que a participação política da comunidade no conselho gestor só se dará quando está for 
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informada de tal patrimônio cultural e de suas condições. Um dos problemas  é a oferta de 

moradia - especulação imobiliária, se a população não for informada da importância desse 

patrimônio cultural em face do uso mercadologia dos bens culturais.  

Portanto, o intuito de uma atuação paritária e deliberativa do conselho, está permeado 

de controvérsias de difícil resolução porque envolve o acesso a propriedade e cabe à 

comunidade e ao Estado, juntamente, cuidar da efetividade da proteção de bens culturais por 

meio do CONDEPACC, o qual fora instituído antes mesmo da Constituição Federal de 1988, 

demonstrando a aspiração de participação na sociedade. 
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A TUTELA JURÍDICA DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS URBANAS 
MARGINALIZADAS COMO FORMA DE PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL 

THE LEGAL CUSTODY OF CULTURAL URBAN EVENTS FROM 

MARGINALIZED AS A WAY TO PROMOTE THE SOCIAL INCLUSION 

Carlos Magno de Souza Paiva1 

Larissa Ribeiro Gomes2 

 

Resumo: Este artigo baseia-se na pesquisa de iniciação científica em andamento: “A tutela jurídica do 
patrimônio cultural enquanto forma de se garantir a inclusão social nas cidades brasileiras”, sob o 
fomento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG. O objetivo 
principal é analisar as manifestações artísticas urbanas que emanam de grupos sociais marginalizados e 
justificá-las dentro das concepções sociológica e, especialmente, jurídica de cultura para legitimar a sua 
devida proteção pelo Direito, de forma a promover um melhor diálogo entre as diversas classes sociais e 
efetivar os Direitos Culturais das minorias urbanas. A tutela do direito à cultura existe expressamente na 
Constituição da República de 1988, a qual eleva os direitos culturais ao status de Direito Fundamental. 
Logo, mais que a previsão legal, é preciso dar cumprimento às disposições vigentes. Diante disso, este 
trabalho procura desmitificar os discursos desqualificadores destas expressões enquanto cultura, o que 
ocorre, como será exposto nos estudos de casos, frequentemente não só por partidários da cultura erudita, 
mas pelos próprios Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo. Deste modo, será analisado o tratamento 
conferido pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 aos Direitos Culturais e o alcance 
do conceito adotado, além da tendência dos atos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo nesse 
contexto. Para tanto, foram realizadas pesquisa bibliográfica, legislativa – em especial dos preceitos 
constitucionais, somados ao levantamento jurisprudencial e ao estudo de casos. 

Palavras–chave: Direitos Culturais. Manifestações culturais marginalizadas. Legitimação de tutela 
jurídica do direito do patrimônio cultural. Inclusão social.  

 
Abstract:  This article comes from a research in progress called: "The legal protection of the cultural 
heritage as a way of ensuring social inclusion in Brazilian cities", funded by FAPEMIG. The main 
objective is to analyze urban art forms that emanate from the social groups on the margins of society and 
justify them within the sociological concept and, especially, legal concept of culture to legitimize a proper 
protection by the law in order to promote a better dialogue between the various classes, guaranteeing the 
cultural rights of urban minorities. The protection of cultural rights is expressly in the Constitution of 
1988, which raises cultural rights to the status of a fundamental rights. So, more than the legal provision, 
we must apply the existing provisions. Thus, the treatment given by the Constitution of the Federative 
Republic of Brazil from 1988 to the cultural rights and the scope of the concept adopted, will be analyzed, 
parallelly, with the tendency of the acts of the legislative, the judicial and the executive powers. Thus, the 
treatment given by the Constitution of the Federative Republic of Brazil from 1988 to the cultural rights 
and the scope of the concept adopted, will be analyzed, parallelly, with the tendency of the acts of the 
legislative, the judicial and the executive powers. For this, was considered the juridic literature, the 
legislative provisions and the jurisprudential survey and case studies. 
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INTRODUÇÃO  

A análise do cenário histórico de negação da cultura urbana minoritária, do 

esforço contínuo em inferiorizá-la e subjugá-la e da “recente” necessidade de protegê-la 

face seu potencial em promover a inclusão social, passa necessariamente pelo 

entendimento do contexto da segregação urbana no país. O processo de urbanização no 

Brasil começa a se consolidar entre o final do século XIX e as primeiras décadas do 

século XX, porém, somente a partir da segunda metade do século XX, ocorre um 

intenso processo de urbanização. Elucidando: no final do século XIX, havia cerca de 

10% da população nas cidades, em 1940, a população urbana representava 26,3% e em 

2000, já era 81,2% do total. (MARICATO, 2011. p. 16).  

Entretanto, “tal processo de urbanização rápida no Brasil, como de resto na 

maioria dos países em desenvolvimento, também tem-se caracterizado desde o início 

pela combinação entre os processos de exclusão social e segregação espacial”. 

(FERNANDES, 2006. p. 4). O rural se tornou urbano, mas não necessariamente foi 

aceito como tal. O resultado, conforme expõe Edésio Fernandes é o seguinte: 

[...] de acordo com dados recentes de diversas fontes, 26 milhões dos 
brasileiros que vivem em áreas urbanas não têm água em casa; 14 milhões 
não são atendidos por sistema de coleta de lixo; 83 milhões não estão 
conectados a sistema de saneamento; e 70% do esgoto coletado não é tratado, 
mas jogado em estado bruto na natureza. Mais de 50 milhões de brasileiros 
têm andado da casa para o trabalho, por não poderem arcar com os custos do 
deslocamento por transporte coletivo; um percentual crescente de pessoas 
tem dormido na rua, mesmo tendo casas, para não terem que arcar seja com 
os custos de transporte, seja com o longo tempo de deslocamento até o 
trabalho e o risco de demissão no caso de atraso. O déficit habitacional em 
áreas urbanas foi recentemente estimado em 7,2 milhões de unidades no país, 
sendo que o número de imóveis vazios nessas áreas foi calculado em cerca de 
5 milhões de unidades. Em suma, o país está enfrentando uma profunda, e 
crescente, crise urbana. (FERNANDES, 2006. p. 4).  
 

Ermínia Maricato fundamenta a origem desse processo urbanístico excludente no 

modo do desenvolvimento histórico da nação: “Essa ambiguidade entre ruptura e 

continuidade, verificada em todos os principais momentos de mudança na sociedade 

brasileira, marcará o processo de urbanização com as raízes da sociedade colonial,  
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embora ela ocorra em pleno século XX [...]”. (MARICATO, 2011. p. 17). Conclui, 

portanto, a professora, que esse processo não rompe, a despeito do que se esperava, com 

o Brasil arcaico.  

Como o início da urbanização ocorreu obediente aos centros de comando externos 

ao país, não houve preocupação com as necessidades e especificidades da sociedade e 

do território brasileiro, mas sempre se primou pelas exigências de um capitalismo 

emergente e por um paradigma urbanístico europeu. O fenômeno da urbanização, 

executado com o embelezamento e saneamento de alguns centros urbanos, conduziu à 

segregação territorial uma vez que grande parte da população brasileira ficou sem 

condições financeiras de ter uma casa nos territórios legais – mesmo os trabalhadores 

regulares. 

Já no período entre 1940 e 1980, o Brasil crescia cerca de 7% ao ano, mas, 

embora a vida em geral da população tenha melhorado, principalmente de quem 

realizou o êxodo rural, a exclusão social era renitente (MARICATO, 2011. p. 20). 

Quando na década de 1980, abateu-se a crise econômica – a que se deve o apelido de 

“décadas perdidas” dos anos de 1980 e 1990 – a marginalização tornou-se mais cruel. 

No entanto, é importante observar que a crise urbana não é resultado da crise econômica 

a partir dos anos de 1980: ela nasceu na gênese do próprio tipo de urbanismo edificado 

no país. 

É importante entendermos, por conseguinte, que a vitória sobre o desafio urbano 

não se opera sem uma reforma social e também jurídica profunda. Espera-se dos 

juristas, segundo Edésio Fernandes, que “façam esse esforço no sentido de entender o 

papel que o Direito tem tido na produção desse padrão excludente de urbanização no 

Brasil – bem como o papel que o Direito pode vir a ter na promoção da reforma 

urbana”. (FERNANDES, 2006. p. 8).   

Destarte, a legislação brasileira avançou na regulação do Direito Urbanístico a 

partir do advento da Constituição da República de 1998 e, posteriormente, da 

normatização de Leis Federais – como o Estatuto da Cidade (de 2001) por cuja 

promulgação o Brasil chega a ganhar prêmios internacionais (FERNANDES, 2006. p. 

7) – Estaduais e Municipais.  

A busca pelo pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 

propriedade urbana harmoniza-se com o desígnio, premente em face da crise urbana, de 
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por fim à segregação social/cultural e territorial nas cidades brasileiras. 

No entanto, a materialização do direito à cidade, provavelmente, não ocorrerá 

apenas com a exigência e vigilância dos instrumentos jurídicos urbanos voltados para a  

função social da propriedade. É necessário que sejam estabelecidos mecanismos de 

diálogo entre as diferentes classes sociais de maneira que as camadas mais abastadas e 

médias e, sobretudo, o Estado, ouçam, entendam, participem e se mobilizem não só com 

leis, mas com ações efetivas em prol dos problemas sociais das camadas mais baixas.  

Nesse sentido, sobressai-se o papel das manifestações culturais populares – como 

o hip hop, o funk, o grafite e o “rolezinho” – que emanam dos espaços marginalizados e 

dão visibilidade à existência dos sérios problemas urbanos consequentes das diversas 

segregações. Porém, elas carecem, ou podem carecer, de proteção face ao preconceito 

que costumam sofrer ao serem associadas ao crime, desclassificadas como cultura e 

restringidas pela Administração Pública de se expressarem nos espaços públicos das 

cidades. Essa discriminação é consequência da forma como se formou a sociedade 

brasileira (e dos demais países da América Latina), adotando muito antes da 

urbanização, desde o Brasil Colônia, instituições europeias sem a preocupação de 

adaptá-las à realidade da maior parte das populações locais, renegando, assim, também, 

a diversidade cultural e de costumes. (FORTES, 2013. p. 2). 

Ora, se o direito à cidade, conforme a Carta Mundial pelo Direito à Cidade3, 

dentre vários outros direitos, também compreende o direito à cultura, é urgente que se 

estabeleça o diálogo entre o Direito do Patrimônio Cultural e o Direito Urbanístico para 

que a interlocução de ambos torne possível o objeto final: de inclusão social/cultural dos 

habitantes da cidade. Ademais, além de compor o multifacetário direito à cidade, o 

direito à cultura apresenta-se como mecanismo de (auto) valorização dos indivíduos 

marginalizados e de sua integração ao espaço urbano. 

 

1 A APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO URBANO PELAS 
POPULAÇÕES EXCLUÍDAS: OS DUELOS DE MCS E OS BAILES 
FUNK   

                                                           
3 Para saber mais: OSÓRIO, Letícia Marques; FERNANDES, Edésio (Org.). Direito à cidade como 
Direito Humano Coletivo. Direito Urbanístico: Estudos Brasileiros e Internacionais. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2006. P. 193-214. 
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Prevendo a integração das pessoas no processo de aperfeiçoamento da cidade, o 

Estatuto da Cidade (Lei n° 10.257/01) previu várias figuras de gestão participativa para 

os Municípios, como conselhos, iniciativas populares e audiências públicas. Contudo, 

somente essas ferramentas técnicas não garantem que ocorrerá a democratização das 

relações sociais: é forçoso que haja ação e enfrentamento. (MARICATO, 2011. p. 74).  

Nesta via, em vários casos, alguns grupos minoritários das cidades têm agido, por 

iniciativa própria, buscando autoafirmação através da identidade cultural e da 

apropriação de espaços nos centros urbanos – outrora tradicionalmente não ocupados 

por eles. Deste modo, eles contribuem para a conquista e a ressignificação de centros 

urbanos – antes a eles negados – e para a abertura de diálogo com os poderes públicos e 

as classes de maior poder aquisitivo.  

Vários movimentos ilustram a ação de grupos minoritários que hoje empreendem, 

no Brasil, a tentativa de autoafirmação e, consequentemente, revelam os problemas 

decorrentes da segregação urbana. Aqui, vamos nos ater a duas: ao duelo de MCs da 

cidade de Belo Horizonte e os bailes funks em geral. 

 

1.1 O duelo de MCs no Viaduto de Santa Tereza 

 O Duelo de MC’s é um evento que ocorre desde o ano de 2007, todas às sextas-

feiras debaixo do Viaduto de Santa Tereza em Belo Horizonte4. Este viaduto, símbolo 

da modernidade à época e até hoje da história da capital mineira, foi construído em 1929 

para ligar o centro, em especial a Rua da Bahia – reduto dos intelectuais – aos bairros 

Floresta e de Santa Tereza e se pensava que ele também seria um ponto dos artistas.  

Contudo, os anos se passaram e o viaduto teve apenas a função de passagem. Em 

1980, ele sofreu reformas para revitalização e foi construída a estrutura interna 

composta de palco, pista e arquibancada na tentativa de retomar a aspiração artística. 

Entretanto, só em 2007, o espaço passou a ser utilizado, quando o Duelo de MC’s – 

competição de rimas entre rappers, organizado pelo Coletivo Família de Rua – fixou o 

evento no local. A atração ganhou notoriedade na cidade de Belo Horizonte quanto à 

apropriação do 

                                                           
4 Devido a obras que acontecem no entorno do Viaduto de Santa Tereza, desde Março de 2014, o 
movimento Coletivo Família de Rua, que organiza o duelo, busca por alternativas de espaço para a 
realização do evento. 
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espaço público urbano para manifestações artísticas populares – que reúne dançarinos, 

skatistas, artistas e um público diverso, de diferentes credos, raças, ideologias, distintos 

coletivos de luta, ativistas, anarquistas e curiosos, para ficarmos em alguns exemplos – 

chegando a ganhar o prêmio Bom Exemplo 2013 na categoria Cultura, reconhecendo-se 

a importância do evento na cidade. 

O grupo, contudo, sempre sofreu com a resistência da Administração Pública 

local. Quando o movimento começou, em 2007, o desejo era que ocorresse na Praça da 

Estação. Todavia, como a Prefeitura da capital não concedeu autorização para tanto, os 

participantes se deslocaram e ocuparam o espaço embaixo do Viaduto de Santa Tereza. 

Curioso, que a falta de apoio do Município, entretanto, contraria as informações do 

próprio portal eletrônico da Prefeitura, o qual se refere à Praça da Estação como um dos 

mais importantes locais de manifestações populares da cidade. Em junho de 2013 o 

grupo declarou que interromperia as atividades no Viaduto de Santa Tereza devido às 

dificuldades colocadas pela Prefeitura em oferecer segurança, limpeza e licenciamento, 

mas sem parar com os duelos que, para eles deveriam ser repensados. Atualmente, os 

duelos continuaram ocorrendo, em locais diversos e itinerantes, como no próprio 

campus da UFMG5.  

Repensadas também devem ser as políticas públicas ligadas às manifestações 

culturais de rua, pois se não forem realizadas reflexões sobre a atuação dos Poderes 

Executivo, Judiciário e Legislativo, fenômenos culturais, como esse duelo – que 

projetou, inclusive, diversos artistas – serão simplesmente desestruturados. Esse 

movimento é um grande exemplo da ação dos grupos marginalizados em reivindicarem 

e conquistarem os espaços públicos da cidade, dos quais foram expulsos desde sua 

construção. Tanto que mais de mil pessoas se reuniram – entre ativistas, estudantes, 

arquitetos e diversos coletivos – em fevereiro de 2014, primeiro na Praça da Estação e 

ao fim da tarde direcionando-se para o viaduto de Santa Tereza, em protesto às obras de 

revitalização do viaduto que se iniciaram no início de 2014, sem a devida divulgação 

sobre a obra e os impactos da sua execução. As pessoas, de modo organizado, com 

faixas e ao som alternado de funk, batucada, rap, kuduro, repente e poesias, retiraram os 

tapumes que isolavam o viaduto, recobriram-no de pixos e, assim, manifestaram-se 

politicamente (e pacificamente) contra: A) a retirada de moradores de rua do local; B) a 
                                                           
5 Conforme notícia divulgada no portal da UFMG em 12 de Agosto de 2014. Disponível em: 
<https://www.ufmg.br/online/arquivos/034459.shtml> . Acesso em 18/08/2014. 
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higienização e a alteração das expressões estéticas, em especial do pixo – que 

caracterizava também a expressão cultural que se desenvolvia ali; C) e a desestruturação 

da gestão autônoma pelos coletivos dos eventos ocorridos no local. 

Hoje, o movimento “Coletivo Família de Rua” continua em luta por um espaço 

que já possui um adequado aproveitamento cultural e que por isso não necessitaria de 

revitalização – porque sua atual situação estética decorre da construção das expressões 

ali desenvolvidas por seus moradores e artistas – e, muito menos, de ser transformado 

em pistas para skatistas (projeto da Prefeitura de Belo Horizonte), pois o local já tem 

sua vocação artística bem definida, pela qual lutam seus atores e produtores. Enfim, foi 

estabelecido forte vínculo entre os artistas e o Viaduto de Santa Tereza de tal forma que 

se consolidou uma vocação para este espaço cultural, salutar para as culturas urbanas 

minoritárias. Um local que não desenvolveu, por décadas, sua pretensa função artística 

até a chegada do Duelo de Mcs e de outros movimentos de cultura marginais.  

Contudo, o plano de cultura de 1929 tinha concepção elitista e as barreiras 

impostas ao Duelo sinalizam a perpetuação desse pensamento retrógrado, pois a 

revitalização sem atentar a toda a história e lutas ali desenvolvidas é nada menos que a 

negação desses artistas e de suas expressões. Todavia, o ato de protesto do movimento 

adverte ao Poder Público a aversão a seus projetos arbitrários e mostra como o público 

deve desenvolver-se: com participação dos envolvidos e com transparência. 

 

1.2 Os bailes Funks 

Um segundo conflito em torno das culturas marginalizadas relaciona-se aos bailes 

funks, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o país, os quais também têm sofrido 

coerção dos órgãos da Administração Pública. Apesar de ter ganhado notoriedade da 

mídia apenas na ultima década, o funk é um estilo musical com mais de 30 anos no 

Brasil, com o seu nascimento intimamente ligado aos Estados Unidos, a partir da 

difusão da Soul Music na década de 1970 no país. O cantor George King Combo, 

inclusive, lançou em 1960 o disco George Combo Brasilian Soul. Nesta década também 

surgiram as primeiras equipes de som que realizavam bailes dançantes. A partir da 

década de 1980, as letras se tornaram mais sensualizadas, sendo lançadas letras também 

em português a partir de 1989, em razão do número crescente de pessoas atraídas pelos 
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bailes. As letras tratavam da violência, da pobreza, das drogas, das armas, enfim, da 

realidade de seus autores/atores e de boa parte da população brasileira. 

Se inicialmente era considerada uma música para a periferia, hoje o funk revela 

ser um estilo que une os habitantes de toda a urbe segregada, pois desde os jovens da 

classe média e abastados aos da periferia, todos se embalam no ritmo. Logo, o estilo 

musical tem importância ao promover a união dos diferentes segmentos sociais não só 

no mesmo estilo, mas em ambientes comuns, além de revelar as mazelas das periferias e 

com mais liberdade que em outros ritmos. Logo, apesar de existirem letras que fazem 

apologia ao crime (o que por si só é um fato típico), o estilo possui riqueza de letras 

denunciando as dificuldades vividas nas favelas, além de ser um ritmo de identidade não 

só da periferia, mas também entre esta e os centros urbanos.  

Para se ter ideia da opressão dirigida aos adeptos desse ritmo, a Câmara Municipal 

de São Paulo, em abril de 2013, promulgou o Projeto de Lei 02/2013 proibindo a 

ocorrência de bailes funks em vias públicas, praças, jardins, parques e demais 

logradouros públicos além de quaisquer outros eventos sem autorização da Prefeitura. 

Contudo, o prefeito Fernando Haddad vetou o projeto por entender ser o funk uma 

legítima expressão cultural jovem urbana e já ser o problema dos ruídos sonoros 

tratados pela Lei n° 15.777, de 29 de maio de 2013.  

Ademais o Projeto de Lei constituía em flagrante violação à Constituição da 

República, pois ofendia os Incisos IX e XVI do Art. 5° que garantem: “é livre a 

expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença” e “todos podem reunir-se pacificamente, sem 

armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não 

frustrem outra reunião, anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas 

exigido prévio aviso à autoridade competente”. (BRASIL, 2011. p. 22 - 23). Portanto, 

mesmo que esse estilo musical representasse somente o gosto de uma minoria, ele é 

símbolo de uma identidade própria que faz parte da construção do espírito dos 

moradores das comunidades abandonados pelo Estado.  

Desse modo, sua expressão, como todas as demais, não precisa de autorização, 

mas somente de aviso prévio nos casos de reuniões nas áreas públicas e, mesmo assim, 

para a Administração Pública poder antever a necessidade de mobilizar-se em prol da 

segurança de eventos e da população vizinha a estes. 
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A lista de agentes de discriminação, todavia, se estende ainda ao próprio Poder 

Judiciário, podendo, claro, este próprio corrigir, em razão do duplo grau de jurisdição, 

atos lesivos e inconstitucionais. É o caso do Mandado de Segurança 1.0000.00.296741-

2/000 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no qual o relator, o desembargador 

Orlando Carvalho, declarou inconstitucional a portaria expedida pelo juiz da infância e 

juventude de Matias Barbosa proibindo a entrada de menores de 18 anos em bailes 

funks visando a proteção do melhor interesse destes. Apesar do legítimo intuito do juiz 

de proteger crianças e adolescentes, o desembargador considerou que o juiz o fez com 

abuso, pois violou a liberdade de expressão constitucionalmente assegurada nos Artigos 

220, §§ 2° e 3°, Inciso I, da Constituição da República, além de afrontar também a 

competência de Lei Federal para o regulamento etário das diversões e espetáculos 

públicos. A saber, assim dispõe esses dispositivos: 

Art. 220 - A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer 
restrição, observado o disposto nesta Constituição. 
§ 1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena 
liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação 
social, observado o disposto no Art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. 
§ 3º - Compete à lei federal: 
I - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder Público 
informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, 
locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada; 

 

Deste modo, nota-se como está embutido na mente das pessoas, sejam elas 

gestores públicos ou juízes, uma visão negativa quanto ao estilo musical, a ponto de um 

juiz de primeiro grau editar portaria proibindo o acesso de crianças e adolescentes aos 

bailes funk por considerá-los denegridores da personalidade das crianças, ou seja, um 

perigo a elas.  

Como mencionado anteriormente (MARICATO, 2011) desvalorizar 

manifestações populares é prática corrente das classes hegemônicas brasileiras, que não 

querem abrir espaço para o diálogo. Elas impõem, através da mídia, do sistema 

educacional e do Estado, suas manifestações culturais como cultura, enquanto 

inferiorizam o que provem das periferias.  
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Para desmitificar esses discursos elitistas, é necessário, portanto, analisar os 

diversos discursos culturais, tanto sociológicos quanto jurídicos, de modo a justificar e 

não deixar dúvidas quanto às manifestações culturais das periferias serem também 

patrimônio cultural e assim estarem sobre a proteção dos direitos culturais da 

Constituição da República Federativa de 1988.  

 

2 O CONCEITO DE CULTURA: DO CONCEITO SOCIOLÓGICO 
AO JURÍDICO DE CULTURA. 

 Para a devida e efetiva proteção dos bens culturais especialmente quando 

expressões das manifestações minoritárias é mister delinear o conceito de cultura. 

Perfazendo primeiro a discussão sociológica, percebe-se existir uma pluralidade 

imensurável de significações, tornando impossível a abordagem de todas as 

possibilidades que o termo pode assumir.  

Principalmente a partir da modernidade, teóricos sociais discutem sobre o 

conceito solidificando, no século XIX, apesar das incontáveis variantes, um 

denominador comum científico, que passa a conceber a cultura como “todo fenômeno 

humano que pertença ao âmbito material e imaterial desenvolvido pelo indivíduo ou por 

um povo” (COSTA, 2008). 

 Destaca-se, para o presente trabalho, as reflexões de Zygmunt Baumam (2011) 

acerca dos paradoxos inerentes ao conceito de cultura e das limitações impostas à 

cultura em razão da necessidade de formação dos Estados modernos e dos conceitos e 

discursos envolvidos.  

Para tratar desse tema e sua evolução, Baumam nos direciona ao estudo da 

modernidade de cujo humanismo a cultura é o grande marco. Sobre o humanismo: 

“Aquela era uma nova visão, produto coletivo de uma nova filosofia – uma filosofia que 

via o mundo como uma criação humana e um campo de testes para as faculdades do 

homem” (BAUMAN, p. 13). Logo, a cultura se referia a toda produção humana. 

Bauman expõe que o conceito de cultura possui, desde seus primórdios, paradoxos 

endêmicos, pois refletia a ambivalência da condição humana. Condição tal que embora 

vislumbrasse autodeterminação e liberdade, encontrava, nesta mesma, limites à medida 

que, sendo a liberdade uma relação social, a liberdade de alguém implicaria na não  
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liberdade de outrem. (BAUMAN, 2011. p15). Sobre esse paradoxo endêmico da cultura 

ele aprofunda: 

O caráter de dois gumes – simultaneamente “permitindo e restringindo” – da 
cultura, sobre o qual muito se tem escrito nos últimos anos, na verdade estava 
presente desde o começo. Num modelo “universalmente humano” de cultura, 
duas características muito diferentes do homem se fundiram numa condição 
conjunta; assim, desde o início, houve um paradoxo endêmico a essa noção.  
[...] 
A ideia de “cultura” serviu para reconciliar toda uma série de oposições 
enervantes pela sua incompatibilidade ostensiva: entre liberdade e 
necessidade, entre voluntário e imposto, teleológico e causal, escolhido e 
determinado, aleatório e padronizado, contingente e obediente à lei, criativo e 
rotineiro, inovador e repetitivo – em suma, entre a autoafirmação e a 
regulação normativa. O conceito de cultura foi planejado para responder às 
preocupações e ansiedades [...] e a resposta se mostrou tão ambígua quanto 
eram ambivalentes as aflições nascidas dessas ansiedades. (Bauman, 2011. p. 
16). 

 

 Portanto, a cultura almeja propiciar o desenvolvimento, de modo livre, de todas 

as possibilidades criativas do homem, mas paradoxalmente, não consegue deixar de 

impor restrição a essa mesma liberdade, por meio de normas. Esta é, para o autor, a 

ambivalência de maior importância, no conceito de cultura, entre a criatividade e a 

regulação – ideias imanentes do conceito de cultura, preservando seus sentidos tanto de 

inventar quanto de preservar. Essa ambivalência é resultante da própria ideia de ordem 

da modernidade cuja formação dos Estados modernos impôs certas condições e 

implicações, pois por mais que se objetivasse a liberdade, esta deveria afinal resultar em 

uma realidade a que não se poderia resistir. Assim: 

Para resumir: a cultura, como tende a ser vista agora, é tanto um agente da 
desordem quanto um instrumento da ordem; um fator tanto de 
envelhecimento e obsolescência quanto de atemporalidade. O trabalho da 
cultura não consiste tanto em sua autoperpetuação quanto em garantir as 
condições para futuras experimentações e mudanças.  Ou melhor, a cultura se 
“autoperpetua” na medida em que não o padrão, mas o impulso de modificá-
lo, de alterá-lo e substituí-lo por outro padrão continua viável e potente com o 
passar do tempo. O paradoxo da cultura pode ser assim reformulado: o que 
quer que sirva para a preservação de um padrão também enfraquece seu 
poder. A busca da ordem torna toda ordem flexível e menos que atemporal; a 
cultura nada pode produzir além da mudança constante, embora só possa 
produzir mudança por meio do esforço da ordenação. (Baumam, p. 28). 
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 Logo, esse é o desafio pelo qual os Poderes Públicos devem primar ao tratar de 

uma matéria tão dinâmica de modo a conseguir compreendê-lo da forma mais ampla 

possível, atentando às mudanças constantes e à diversidade. Diversidade tal que 

compreende desde a cultura erudita às populares sem haver uma cultura predominante.

 Bauman explica que em razão da formação dos Estados Modernos, procurou-se 

suprimir as realidades locais para a formação de uma identidade universal. Logo, a elite 

buscou impor seus conceitos e doutrinar as massas. Nesse contexto a cultura ganhou 

contornos de civilizadora, como se as elites tivessem a responsabilidade de conduzir as 

massas pela persuasão ou coação. (BAUMAN, 2011. p. 49) 

 Deste modo, a cultura era vista como um sistema, que possuía fronteiras e áreas 

definidas, com pouca abertura para a entrada de novos elementos, tendo que seguir, para 

isso, regras rígidas de admissão. (Bauman, 2011. p 29). Porém, como ele explica essa 

sistematicidade não condiz com a realidade contemporânea: 

Qualquer que tenha sido o caso, essa imagem se choca de modo estridente 
com nossa experiência atual de símbolos culturais que flutuam livremente; da 
porosidade das fronteiras que algumas pessoas gostariam de fechar, embora 
não sejam capazes; e dos governos de Estado que promovem ativamente o 
“multiculturalismo”, não mais interessados em privilegiar algum modelo 
particular de cultura nacional, mas preocupados em não infringir qualquer 
das incontáveis “opções culturais” individual ou coletivamente assumidas. 
(Baumam, 2011. p. 31). 

 

 A estrutura mais adequada, segundo ele, não seria de um sistema, mas de uma 

matriz, que compreenderia incontáveis permutas, mesmo que finitas em número. 

(Baumam, 2011. p.39). 

Resumindo: “dominar uma cultura” significa dominar um conjunto de 
permutações possíveis, um conjunto jamais implementado de modo 
definitivo e sempre inconcluso – e não uma coletânea finita de significações e 
a arte de reconhecer seus portadores. O que reúne os fenômenos culturais 
numa “cultura” é a presença dessa matriz, um convite constante à mudança, e 
não sua “sistematicidade” – ou seja, não a natureza da petrificação de 
algumas escolhas (“normais”) e a eliminação de outras (“desviantes”). 
(Baumam, 2011. p. 43). 
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 Por fim, Baumam apresenta os três discursos comumente adotados na cultura: o 

hierárquico, o diferencial e o genérico. O discurso hierárquico de cultura é o utilizado 

comumente pelas classes para reforçar seu domínio. O discurso diferencial é empregado 

para explicar as diferenças visíveis entre comunidades de pessoas (BAUMAN, 2011. 

p.103) e, assim, viabilizar que haja contato e não choque entre entidades singulares 

(BAUMAN, 2011. p.125). Por último, “[...] em sua forma mais simples, o conceito 

genérico de cultura consiste em atribuir à própria cultura a qualidade de característica 

universal de todos os homens, e apenas destes”. (Bauman, p. 133). Isto é: 

A cultura [...] é uma abordagem específica, totalmente humana, da 
tragédia da vida, arraigada, em última análise, na habilidade especifica da 
mente humana de ser intencional, ativa e criativa. (Bauman, p. 134). 

Enquanto outros animais só podem se alterar mudando sua espécie, o 
homem pode tranformar-se transformando o mundo, e estrutura-se 
construindo estruturas. O termo “cultura” no sentido genérico representa essa 
especial capacidade. (Bauman, p. 147). 

 

 Logo, a partir da leitura de Bauman, vê-se que pelo viés sociológico as 

manifestações artísticas marginalizadas se enquadram no conceito de cultura tanto por 

serem produto humano quanto por serem compreendidas pelos discursos culturais em 

voga da cultura como algo universal dos seres humanos – algo que os diferencia devido 

sua capacidade criativa – e da cultura em um discurso diferencial de respeito à 

diversidade. Portanto, não persisti o discurso hierarquizante uma vez que qualquer 

expressão contemporânea não pode ser considerada de maior valor cultural que outra, 

muito menos ser imposta à massa de pessoas que já possuem valores culturais próprios.  

 

2.1 O tratamento conferido pela Constituição da República de 1988 e o conceito 
jurídico de cultura.  

A garantia constitucional dos direitos culturais apareceu de forma explícita pela 

primeira vez no Texto de 1988, quando, além da expressão “direitos culturais”, foi 

dedicada uma sessão exclusiva ao tema. Deste modo, o Art. 215 coloca o Estado como 

como garante pelo exercício, pelo acesso, pela fruição e pelo incentivo aos direitos 

culturais, além da valorização destes. 
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Não resta dúvida, portanto, que se trata de um direito constitucional e, mais, que 

se emergiu um novo ramo jurídico autônomo – com independência legislativa, didático-

doutrinária, de gestão, e jurídico-científica, destacando-se nesta princípios jurídicos 

próprios e necessidade de consolidação teórica (COSTA, 2008. p. 14).  

 Além de estarem na Constituição da República, os direitos culturais revelam-se 

como verdadeiros Direitos Fundamentais, pois, embora não estejam elencados 

expressamente no Artigo 5°, o § 2°, do mesmo, é firme em assegurar que “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”. Por conseguinte, os direitos culturais encontram-se 

amparados como Direitos Fundamentais por serem imprescindíveis para a proteção da 

dignidade humana e vincularem, consoante o Artigo 215, da Constituição a atuação do 

Estado à proteção deles. Ilustre-se pelos Artigos 215 e §§: 

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.   

   

Ademais, o Artigo 5°, no Inciso LXXIII assegura a qualquer cidadão pode ser 

parte legítima e isenta de custas processuais, salvo de má-fé, para propor ação popular 

visando anular ato lesivo contra o patrimônio histórico e cultural. Logo, ele tem como 

exercer, de fato, a proteção desse Direito Fundamental.  

 

A respeito da vinculação do Estado, Sarlet (2005), ao constatar que os direitos 

fundamentais possuem tanto uma perspectiva subjetiva quando objetiva, sustenta: 

[...] os direitos fundamentais não se limitam à função precípua de serem 
direitos subjetivos de defesa do indivíduo contra atos do poder público, mas 
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que, além disso, constituem decisões valorativas de natureza jurídico-objetiva 
da Constituição, com eficácia em todo o ordenamento jurídico e que 
fornecem diretrizes para os órgãos legislativos, judiciários e executivos. 
(p.157). 

 

 Em razão da faceta objetiva, as normas de direito fundamental não protegem 

somente os direitos subjetivos individuais, mas também consagram obrigações de cunho 

objetivo aos poderes públicos, reforçando a normatividade dos direitos fundamentais. 

Além disso, Sarlet (2005) atribui certas funções da perspectiva objetiva dos direitos 

fundamentais que se enquadram na forma como se manifestam os direitos culturais: 

conter uma eficácia dirigente (uma ordem) em relação aos órgãos estatais, ser parâmetro 

para o controle de constitucionalidade das leis e atos dos poderes públicos, estabelecer 

dever geral de efetivação dos direitos fundamentais pelo Estado, ter eficácia irradiante 

(no controle de interpretação das normas infraconstitucionais) e horizontal, por também 

terem efeitos nas normas privadas. (SARLET, 2005. p. 160-165). 

 Por fim, para dirimir qualquer celeuma quanto ao status dos direitos culturais de 

norma de direito fundamental é oportuno trazer a explicação de Alexy. Para o teórico 

alemão, as normas de direito fundamental “são todas as normas para as quais existe a 

possibilidade de uma correta fundamentação referida a direitos fundamentais” sendo 

que “para as normas diretamente estabelecidas normalmente é suficiente uma referência 

ao texto constitucional”. (ALEXY, 2006. p. 76).  

Deste modo, percebe-se que o direito ao patrimônio cultural mesmo não sendo 

diretamente estabelecido pelo dispositivo específico referente aos direitos fundamentais, 

relaciona-se a outros expressos no Artigo 5°, diretamente a ele vinculados e, em muitas 

situações, dele decorrentes. É o caso da liberdade e igualdade das manifestações de 

pensamento e de expressão artística. Pela leitura dos preceitos supracitados, observam-

se as seguintes previsões expressas, no art. 5°, caput e incisos: 
 
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: 
 IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o 
livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção 
aos locais de culto e a suas liturgias; 
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença; 
XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao 
público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra 
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reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido 
prévio aviso à autoridade competente; 
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise 
a anular 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, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de 
custas judiciais e do ônus da sucumbência; 

 

 Por conseguinte, conforme o critério das normas de direitos fundamentais 

diretamente estabelecidas pela Constituição, fica claro que as liberdades do direito de 

pensamento, de manifestação deste e de expressões artísticas e de comunicação, bem 

como a ocupação dos espaços públicos para esses fins são garantidos por normas de 

direito fundamental uma vez que estão expressas pelas disposições do Título II, 

intitulado “Dos direitos e garantias fundamentais”, e, especificamente, do Capítulo I 

“Dos direitos e garantias individuais e coletivas”, da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988. Logo, não restam dúvidas acerca dessas liberdades 

constituírem-se em normas de direito fundamental e também de serem direitos 

fundamentais, pois tratam de direitos subjetivos.  

 Portanto, apesar de não constar no Capítulo específico sobre direitos 

fundamentais, o direito do patrimônio cultural tem esse status haja vista que ele é 

intimamente vinculado a direitos fundamentais diretamente estabelecidos pelos 

enunciados normativos constitucionais e ele alcança fundamentação convincente quanto 

a sua relação aos direitos fundamentais vez que se sustenta necessariamente na 

referência a direitos fundamentais citados anteriormente, sendo, portanto, 

inevitavelmente, um direito fundamental.  

 Por último, é necessário analisarmos qual é o conceito de cultura adotado pela 

Constituição da Republica de 1988 a partir da leitura de seu 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 [...]. 
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Observa-se que o conceito adotado é do valor referencial que possui para grupos, 

coletividades e indivíduos integrantes da sociedade brasileira. Conforme CUNHA 

(2008. p.13), o conceito de patrimônio cultural acaba por definir também o próprio 

conceito de cultura, pois, ao dispor sobre o primeiro, a Constituição destaca tão 

minuciosamente seus elementos que defini também a cultura. Portanto, o conceito se 

concentra no valor referencial de identidade.  

 Deste modo, trazendo o conceito para o problema deste artigo, conclui-se que as 

expressões marginalizadas são construção da memória, da identidade e das lutas de 

grupos formadores da sociedade brasileira, sendo, portanto cultura e, consequentemente, 

legítimas merecedoras da tutela do patrimônio cultural.  

Ressalta-se ainda que a própria Constituição adotou uma concepção plural de 

proteção ao patrimônio cultural, identificando a proteção aos grupos minoritários no § 

1°, do Art. 215, quando menciona as manifestações populares, indígenas e afro-

brasileiras. Portanto, não há justificativa para o discurso hierarquizante de determinada 

cultura (elitista) prevalecer sobre as demais. O que se espera é a convivência entre as 

diversas culturas, a comunicação entre elas e os membros da sociedade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com a exposição desse estudo, vê-se a urgência de ações transformadoras do 

pensamento brasileiro, em especial, do de juristas. Se a Constituição realmente é 

pautada pelo princípio da igualdade material – de garantir a todos iguais oportunidades 

e direitos, observando também as diferenças que peculiarizam os sujeitos – as culturas 

das classes populares deveriam receber até mais incentivo, como ações afirmativas, ao 

invés de repressão. Todas as manifestações, seguindo o parâmetro constitucional, têm 

igual valor. Logo, merecem, no mínimo, igual proteção.  

Ademais, o direito à cultura foi elevado à categoria de direito fundamental na 

Constituição da República de 1998, como se depreende de seu Artigo 215. Entretanto, 

as manifestações culturais dos grupos que mais precisam de incentivo são 

negligenciadas, quando não impedidas coercitivamente. O Estado deve entender que os 

espaços de lazer são escassos nas periferias. Logo, os bailes funk e outros eventos 
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culturais, como de hip hop, são organizados pelos próprios moradores e, por isso, 

ocorrem muitas vezes nas ruas e nas vias públicas. Os moradores se utilizam de arte 

para construção de sua própria cidadania e para fortalecer o espírito comunitário. As 

proibições que ocorrem, além de racistas e socialmente preconceituosas, enfraquecem as 

comunidades. 

 Se o Estado, como previu no Estatuto das Cidades, almeja realmente estabelecer 

um espaço de gestão participativa, deve começar a pensar em meios alternativos e 

criativos, que ultrapassem a letra da lei, mas que realmente sejam acessíveis a seus 

cidadãos. Adotando esse caminho, poderia ser aproveitado esse forte laço social criado 

em torno do funk e do hip hop (além de outras manifestações artísticas) para discutir 

espaços públicos e necessidades dos moradores de periferia. 

 Portanto, a Administração Pública, governando em prol do interesse público, 

deve aproveitar esses espaços para dialogar com as classes tradicionalmente 

negligenciadas e também promover o diálogo entre elas e as classes dominantes. A 

resistência a esses estilos musicais denotam a exclusão em que vivem e o medo das 

classes dominantes de haver potencialidade perigosa (e criminosa) nessas aglomerações 

e de estabelecerem o diálogo para rediscutirem os moldes urbanos e sociais.  

 A presente temática é, portanto, urgente, uma vez que, diante da tentativa de 

desmoralização das manifestações culturais dos grupos minoritários, deve ser dada 

maior visibilidade ao assunto – negligenciado até no meio acadêmico. Retomando, as 

admoestações de Edésio Fernandes (2006), os juristas devem repensar qual o seu papel 

a desempenhar na reforma urbana, isto é, quais as possibilidades e os mecanismos 

existentes e que possam ser (re)criados. 

 Neste trabalho, portanto, pensamos no papel do direito, na reforma urbana, pelo 

viés da inclusão social através da proteção da manifestação cultural das periferias.  

Assim, dentre os múltiplos papeis que o direito pode e deve desempenhar na reforma 

urbana está o de proteger e incentivar a cultura como modo de inclusão social do 

indivíduo em um espaço onde ele não se sente parte, muito menos integrado. Ao 

contrário, o sentimento de quem vive nas regiões periféricas é de expulsão, de que não 

são desejados e bem recebidos pelas populações dos centros urbanos e por seus 

governos – porque, é provável também que se sintam sem representação política. 
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DIREITOS CULTURAIS E EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

CULTURAL RIGHTS AND EFFECTIVE PUBLIC POLICY 

Claudia Lucio de Medeiros 
Daniela Silva Araújo 

 
Resumo: O presente trabalho objetiva analisar os direitos culturais como objeto de efetivação de políticas 
públicas, em atenção aos preceitos constitucionais que determinam a implementação de políticas culturais a fim 
de assegurar a realização desses direitos. De uso da metodologia a partir de análise doutrinária, documental e 
normativa, buscou-se contextualizá-los na história contemporânea, delineando a abrangência dos direitos 
culturais, haja vista a complexidade envolvendo o conceito de cultura, em face de sua múltipla interpretação. 
Apresentou-se a definição de direitos culturais situados na atual Constituição Federal, na esfera dos direitos 
fundamentais, como processo inovador em principiar a cultura como um direito, com o estabelecimento de ações 
e de políticas públicas voltadas à sua consagração, visando resguardá-los, promovê-los e facilitar seu acesso. 
Culminou, por conseguinte, no dissecamento das políticas públicas culturais de modo a viabilizar as condições 
de exercício dos direitos culturais para a formação da cidadania, em suas diversas dimensões, enfatizando alguns 
instrumentos disponíveis à sua proteção e efetivação, como o Plano Nacional de Cultura (PNC), instituído pela 
Lei nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010. E por fim, cumpre também destacar a recente Lei nº 13.018, de 22 de 
julho de 2014, que transformou o Programa Nacional de Promoção da Cidadania e da Diversidade Cultural 
(Cultura Viva) em Política Nacional de Cultura Viva, reconhecendo-o como ações efetivas que aperfeiçoaram o 
acesso da população brasileira aos direitos culturais. Os pontos e pontões de cultura, criados pelo Programa, 
funcionaram como elos entre a sociedade e o Estado, democratizando os recursos direcionados à cultura com 
aspectos de sustentabilidade de suas ações.  
 
Palavras-chave: Direitos Culturais. Políticas Públicas. Efetivo Exercício. 
 
Abstract: This work aims to analyze the cultural rights as effective public policy object, note the constitutional 
principles that govern the implementation of cultural policies in order to ensure the realization of these rights. 
Using the methodology from doctrinal analysis and normative documents, sought to contextualize them in 
contemporary history, delineating the scope of cultural rights, given the complexity surrounding the concept of 
culture, in the face of its multiple interpretation. The definition of cultural rights located in the current Federal 
Constitution, in the sphere of fundamental rights, as innovative process in begin the culture as a right, with the 
establishment of public policies and actions geared to his consecration, aiming at safeguarding them, promote 
them and to facilitate their access. Culminated, therefore, in the diss analysis of the cultural public policies so as 
to achieve the conditions of exercise of cultural rights for the formation of citizenship, in its various dimensions, 
emphasizing some tools available for your protection and completion, as the National Culture Plan (PNC), 
established by Law 12.343, of December 2, 2010. Finally, it should also highlight the recent Law 13.018, of July 
22, 2014, that transformed the national programme for the promotion of citizenship and Cultural diversity 
(Living Culture) in National Policy of living culture recognizing him as effective actions that perfected the 
Brazilian population's access to cultural rights. The dots and pontoons of culture, created by the program, 
function as links between society and the State, democratizing the culture-driven features with aspects of 
sustainability of their actions. 
 
Keywords:  Cultural Rights, Public Policy, Effective Exercise. 
 

INTRODUÇÃO 

A Segunda Guerra Mundial marcou profundamente a sociedade contemporânea, 

incluindo-se as consequências decorrentes desse conflito. Utilizando-se de todo poderio 
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econômico, militar e científico, várias nações protagonizaram o evento mais catastrófico e 

letal da história da humanidade, que dizimou milhões de vidas e deixou danos irreparáveis. 

Ante os inúmeros abusos, violações e atrocidades praticadas pelos regimes totalitários, a 

partir daquele momento houve uma efetiva preocupação com a defesa e aplicação dos direitos 

humanos, visto que o ser humano havia sido reduzido a mero objeto descartável. O desprezo 

ao valor da vida fez com que normas mundiais fossem defendidas, no sentido de impor 

limitações a atitudes desumanas e aplicar sanções aos Estados que desrespeitassem tais 

normais. 

Nesse contexto, em 1948, foi firmada em Paris a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos1, a fim de restabelecer a ordem jurídica internacional que havia sido gravemente 

abalada pelos regimes totalitários. Até então, os direitos do ser humano estavam assegurados 

apenas no âmbito interno dos Estados soberanos, de modo que urgia a necessidade de ampliar 

seu alcance e resguardá-los também no plano externo. 

Além de servir à expansão e universalização da proteção dos direitos humanos, 

objetivando a construção de um mundo sob novos alicerces ideológicos, a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos também incorporou alguns direitos conquistados a partir da 

Revolução Francesa, em especial, os direitos sociais, econômicos e culturais. Esta Declaração 

Universal serviu de base a outros dois tratados sobre direitos humanos, os quais a ela se 

seguiram: o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, e o Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos aprovados em 1966 pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas. 

Os direitos culturais, objeto do presente estudo, são parte integrante dos direitos 

humanos, e resumem-se, em síntese, ao direito de participar da vida cultural, exercer suas 

próprias práticas culturais, participar das conquistas científicas e tecnológicas, e ao direito 

moral e material à propriedade intelectual. Segundo Gohn (2005, p.19): 

O campo dos direitos culturais abrange temas, questões e problemáticas relacionadas 
às múltiplas dimensões do ser humano, tais como: gênero, raça, etnia, religião, 
faixas etárias, nacionalidades. Abrange também o produto e a obra gerados por esses 
seres humanos em suas relações, tais como as formas e os meios de comunicação 
[...]; as expressões artísticas; as manifestações culturais e folclóricas; as práticas de 
ensino e aprendizagem; o esporte e o lazer. 

Com as constantes transformações da sociedade, decorrente dos atuais processos de 

globalização, a cultura passou a ser tema essencial, de grande relevância, visto que não são 
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poucos os conflitos causados pela abrangência de situações relacionadas ao assunto, refletindo 

em inúmeras questões sociais. No mesmo sentido, a intensificação das relações globais 

constitui grande desafio ao diálogo permanente das diferentes culturas, civilizações e grupos 

sociais.  

De fato, a sociedade contemporânea vivencia uma conjuntura de guerras culturais, visto 

que não são mais as ideologias políticas que fazem parte dos conflitos hodiernos (capitalismo 

versus socialismo, por exemplo), todavia, as religiões, as etnias, os valores, os costumes e as 

práticas de determinados povos. Deste modo, é na cultura que estão, atualmente, a fonte dos 

principais conflitos políticos, que muitas vezes refletem a intolerância dos valores culturais, 

da religião, das práticas e costumes dos povos envolvidos. 

No Brasil, não é fácil resguardar os direitos culturais, por ser este um país multicultural, 

onde cada estado ou cidade possui um universo próprio de diversidade, com surpreendente 

variedade de manifestações culturais. Daí a importância do reconhecimento constitucional da 

cultura como um direito, de maior atenção aos direitos culturais dos povos e grupos 

vulneráveis, como é o caso dos grupos indígenas, bem como, a implementação de políticas 

públicas neste sentido. 

A Constituição Federal de 1988 inovou ao tratar a cultura como um direito, utilizando 

pela primeira vez a expressão “direitos culturais”. Passou a exigir também uma atuação 

positiva do Estado em garantir a realização desses direitos, através de ações e políticas 

públicas, tanto em relação ao patrimônio quanto de incentivos à produção cultural.  

Neste contexto, ressaltamos alguns instrumentos disponíveis à proteção e efetivação dos 

direitos culturais, a saber: proteção à produção cultural, com destaque aos direitos autorais; 

fomento à produção cultural, com ênfase na Lei nº 8.313/91; o Plano Nacional de Cultura 

(PNC), instituído pela Lei nº 12.343/2010, visando o planejamento e implementação de 

políticas públicas de longo prazo, voltadas à proteção e promoção da diversidade cultural 

brasileira; além da Política Nacional de Cultura Viva, Lei nº 13.018, de julho de 2014, recém-

publicada, com o objetivo de ampliar o acesso da população brasileira às condições de 

exercício dos direitos culturais. 

 

1 DIREITOS CULTURAIS 

                                                                                                                                                                                     
1 Adotada e proclamada pela Resolução nº 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de 
dezembro de 1948. 
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Segundo o autor Novelino (2012, p.403-405), os direitos fundamentais - aqueles 

vinculados à liberdade e, sobretudo, à dignidade da pessoa humana - não surgiram 

simultaneamente, mas conforme a demanda de cada época, havendo uma consagração 

progressiva e sequencial nos textos constitucionais. Daí o surgimento de uma classificação 

desses direitos baseada em gerações. 

 A primeira geração, composta por direitos fundamentais de primeira dimensão, 

relaciona-se essencialmente ao valor liberdade, sendo conhecida por direitos civis e políticos, 

em que o Estado deve ter uma postura negativa, de abstenção. O segundo grupo (ou direitos 

fundamentais de segunda dimensão), vincula-se ao valor igualdade, sendo representado pelos 

direitos econômicos, sociais e culturais, os quais tendem a exigir intervenções na ordem 

social, por parte do Estado (ação positiva).  

Os direitos do terceiro grupo, por sua vez, conhecidos por direitos difusos ou 

transindividuais, são inspirados no valor fraternidade ou solidariedade, destinando-se à 

proteção do gênero humano. Por fim, os direitos de quarta geração, introduzidos pelo 

fenômeno da globalização, compreendem os direitos à democracia, informação e pluralismo. 

 Parte integrante dos direitos humanos, os direitos culturais estão devidamente 

elencados no artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948), que 

assim dispõe: 

Artigo 27. 
Todo ser humano 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. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais 
decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. 

 Outrossim, também há previsão dos direitos culturais nos artigos 13 e 15 do Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais2, de 1966, ao reconhecer, em 

síntese, o direito de todas as pessoas à educação, que deve visar ao pleno desenvolvimento da 

personalidade humana, de sua dignidade, além de reforçar o respeito pelos direitos do homem 

e das liberdades fundamentais.  

Ademais, que a educação deve habilitar os indivíduos a desempenharem um papel útil 

na promoção da tolerância, da compreensão e amizade entre todas as nações e grupos, raciais, 

étnicos e religiosos, bem como, favorecer as atividades voltadas à conservação da paz. Por 

fim, o artigo 15 ressalta o direito de todos de participar na vida cultural; de beneficiar do 
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progresso científico e das suas aplicações; de beneficiar da proteção dos interesses morais e 

materiais que decorrem de toda a produção científica, literária ou artística de que cada um é 

autor. 

O autor Fernandes (1993, p.271) apresenta a seguinte definição para direitos culturais: 

“podemos dizer que são aqueles direitos que o indivíduo tem em relação à cultura da 
sociedade da qual faz parte, que vão desde o direito à produção cultural, passando 
pelo direito de acesso à cultura até o direito à memória histórica”; 

Cunha Filho (2000, p. 34), por sua vez, conceitua os direitos culturais da seguinte 

forma: 

“Direitos culturais são aqueles afetos às artes, à memória coletiva e ao repasse de 
saberes que asseguram a seus titulares o conhecimento do passado, interferência 
ativa no presente e possibilidade de previsão e decisão referentes ao futuro, visando 
sempre à dignidade da pessoa humana.” 

É de se ressaltar a dificuldade em delinear a abrangência dos direitos culturais, haja 

vista a complexidade envolvendo o conceito de cultura, que possui múltiplas interpretações, a 

depender do seu contexto de uso. Ademais, há também que se considerar a proximidade e 

relação dos direitos culturais com outros direitos fundamentais, como se verifica com o direito 

à educação, com as liberdades de expressão, associação, religião, dentre outros. É neste 

sentido que se posiciona Farida Shaheed (2011, p. 20): 

“Os direitos culturais constituem uma área de desafio justamente porque estão 
ligados a uma vasta gama de questões que variam da criatividade e expressão 
artísticas em diversas formas materiais e não materiais a questões de língua, 
informação e comunicação; educação; identidades múltiplas de indivíduos no 
contexto de comunidades diversas múltiplas e inconstantes; desenvolvimento de 
visões de mundo específicas e a busca de modos específicos de vida; participação na 
vida cultural, acesso e contribuição a ela; bem como práticas culturais e acesso ao 
patrimônio cultural tangível e intangível”. 

 No Brasil, a Constituição Federal de 1988 inovou ao tratar a cultura como direito, 

utilizando pela primeira vez a expressão “direitos culturais”, além de estabelecer ações e 

políticas públicas que devem garantir sua realização. Os direitos culturais se encontram 

devidamente normatizados através dos artigos 215 e 216, além de aparecerem em inúmeros 

outros capítulos e artigos constitucionais. 

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. 

                                                                                                                                                                                     
2 Ratificação e adesão pela resolução 2200A (XXI) da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 16 de Dezembro 
de 1966. 
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(...) 
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. 

Segundo entendimento dos autores Barbosa et al (2008, p.266), o art. 215 refere-se a 

princípios gerais, embora confira ao Estado a responsabilidade sobre ações positivas, 

enquanto o art. 216 evidencia ações típicas de políticas de patrimônio, apontando inclusive o 

princípio da participação social na implementação das políticas patrimoniais. 

O quadro a seguir contém outros artigos presentes na Constituição de 1988, 

relacionados a aspectos diversos da cultura: 

Artigo Conteúdo 

Art. 5º 

Incisos: 

IX, 

XXVII, 

XXVIII, 

LXXIII 

x IX: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença; 

x XXVII: aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de 
suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; 

x XXVIII: são assegurados, nos termos da lei: 
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz 
humanas, inclusive nas atividades desportivas; 
b) 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; 

x LXXIII: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular 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 (...) 

Art. 23 

Incisos: 

III, IV e V 

 
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
x 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; 
x IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de 

valor histórico, artístico ou cultural; 
x V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;  

Art. 24 

Inciso IX 

Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 
IX: educação, cultura, ensino e desporto; 

Art. 219 
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. 
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Art. 220 

§§ 2º e 3º 

A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, 
processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. 
§ 2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. 
§ 3º - Compete à lei federal: 
x I - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder Público informar sobre a 

natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua 
apresentação se mostre inadequada; 

x II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se 
defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no 
art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à 
saúde e ao meio ambiente. 

Art. 221 

A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes 
princípios: 
x I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; 
x II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive 

sua divulgação; 
x III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais 

estabelecidos em lei; 

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. 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. 

Fonte: BRASIL (1988) 

 Em síntese, podemos enumerar os seguintes direitos culturais: 

- direitos culturais assegurados à pessoa humana enquanto indivíduo: direito autoral, direito à 

participação na vida cultural (nele incluídos os direitos à livre criação, livre fruição, livre 

difusão e livre participação nas decisões de política cultural); direito à identidade cultural (ou 

de proteção ao patrimônio cultural). 

- direitos culturais assegurados aos povos: dever de cooperação cultural internacional; direito 

à educação formal. 

 De todo o exposto, evidencia-se a preocupação do legislador em garantir a todos o 

efetivo exercício dos direitos culturais, através do acesso às fontes da cultura nacional e da 

liberdade das manifestações populares. Verifica-se ainda o dever do Estado em garantir a 

todos o pleno exercício dos direitos culturais, os quais sofrem atualmente diversas limitações 

em decorrência de políticas públicas ineficientes ou inexistentes. 

 

2 POLÍTICAS DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS CULTURAIS 

O enriquecimento do patrimônio cultural, histórico e contemporâneo, evidencia a 

essencialidade das várias dimensões simbólicas formadoras de identidades de um grupo, de 

um povo ou de uma nação. Por isso, a promoção, a proteção, a facilitação do acesso para a 
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manutenção da integridade físico-cultural apoia-se no uso de diretrizes, a fim de alcançar a 

efetivação dos direitos culturais. 

 A implementação de políticas públicas para incentivo da cultura tem como pilastra o 

Governo. Não obstante, os entes não governamentais e movimentos sociais têm 

protagonizado um papel relevante na expansão cultural, que funciona também como controle 

social na medida em que há o perfilhamento de temas em debates, possibilitado pelo processo 

participativo, já arraigado no Brasil como um modo mais democrático de construir e executar 

políticas públicas. 

Muito embora, segundo Rubim (2010, p.11), haja um eminente desequilíbrio de forças 

entre o Estado e a sociedade civil, a participação popular faz-se mister no processo de 

elaboração das políticas, quando submetido ao debate público, e na fiscalização das ações 

executórias para que os resultados sejam executados a contento. 

Por conseguinte, o controle social prévio (na construção das políticas públicas) e 

concomitante (na execução das políticas públicas) exerce um papel de vigilare para averiguar 

o efetivo alinhamento às demandas e as diretrizes alçadas. 

A problemática brasileira não se deve à ausência de políticas públicas. Entretanto, 

algumas são construídas com a ausência de conhecimento das peculiaridades pertinentes às 

questões, daí a relevância da participação da sociedade, que muitas vezes está representada 

em Conselhos formulados para esse fim; outras, não observam a repartição dos custos e dos 

benefícios sociais, dispersando-se de seus conteúdos. 

A participação contínua de grupos representativos inseridos nos contextos históricos 

permite a evolução dos conceitos. Por sua vez, a revisão de tais conceitos permite torná-los 

mais abrangentes ou específicos conforme as necessidades a serem supridas. Conceitos como 

patrimônio cultural, por exemplo, tornaram-se mais abrangentes, quando se verificou a 

importância de outros patrimônios apropriadores dos símbolos de identificação de modos de 

vida de grupos sociais, dissociando-se da limitativa histórica, como é o caso de patrimônios 

relacionados a processos industriais. A própria visão sistêmica do contexto físico no seu 

aspecto sociocultural - que observava o objeto isolado como uma significação autossuficiente 

- evoluiu para considerar a indissociabialidade de sua realidade múltipla. 

Portanto, uma eficaz politica pública coaduna às demandas atuais de seus destinatários, 

com instrumentos que viabilizem o bem-estar da sociedade e o interesse público. Como as 

necessidades são diversas, e diversas também são seus destinatários, muitas vezes há conflitos 
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de interesses inerentes à existência de vários grupos sociais; o argumento do bem comum 

associada ao respeito mútuo pelas diversidades culturais é critério essencial para as diretrizes 

políticas. Segundo revela Teixeira (2002, p.5), as políticas públicas: 

...são um processo dinâmico, com negociações, pressões, mobilizações, alianças ou 
coalizões de interesses. Compreende a formação de uma agenda que pode refletir ou 
não os interesses dos setores majoritários da população, a depender do grau de 
mobilização da sociedade civil para se fazer ouvir e do grau de institucionalização 
de mecanismos que viabilizem sua participação. É preciso entender composição de 
classe, mecanismos internos de decisão dos diversos aparelhos, seus conflitos e 
alianças internas da estrutura de poder, que não é monolítica ou impermeável às 
pressões sociais, já que nela se refletem os conflitos da sociedade. 

Diante o exposto, Cunha Filho (2000, p.50) defende um Estado mínimo como papel 

condutor das expressividades culturais que, naturalmente, pertence à sociedade a sua 

construção e motivação, seja para manutenção do status quo, seja para assunção de novas 

posturas. 

Inobstante a esta posição, o Estado, como aparelho imprescindível, tem sua primazia de 

garantidor das condições necessárias para promoção, proteção e preservação à vida cultural, e 

seus respectivos patrimônios. De outro modo, os entes privados não possuiriam força ou 

ferramentas suficientes, seja por ausência de recursos financeiros, seja pela ausência de atos 

de império em situações que demandariam essa prerrogativa. 

Grupos marginalizados, menos favorecidos ou minorias representativas como 

deficientes, idosos, indígenas, quilombolas e pobres são também legitimados à acessibilidade 

e à manutenção ao direito cultural. O Estado, detentor dos atos de império, é invocado pelos 

preceitos constitucionais a eliminar dificuldades, discriminações e facilitar o acesso à cultura, 

como ferramenta do equilíbrio social. A mitigação dessas desigualdades - asseveradas pelas 

inúmeras distorções imbuídas num sistema de desigualdades regionais e educacionais - por si 

só, consagram o direito como palpável e arraigador do bem estar social, a partir das interações 

culturais. 

Para a obtenção de resultados efetivos nos processos culturais, o Estado deve fazer uso 

de todo seu aparelho e ferramentas tecnológicas à sua disposição. Ferramentas como a 

utilização de espaço virtual aberto e interativo, por exemplo, induzem a um acompanhamento 

e gerenciamento compartilhado da sociedade e governo. 

As inovações com o uso de tecnologias ou novos instrumentos são influências 

inevitáveis. Contudo, devem-se considerar as limitações deste instrumento de modo a 

respeitar o direito cultural a ser patrocinado. Afinal, a conservação de culturas indígenas, por 
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exemplo, somente comportaria métodos mais inovadores, caso não burlasse a integridade de 

seus sistemas, que lhes são próprios. Por sua vez, os direitos autorais e as inovações 

tecnológicas caminham com muita cautela e faz sempre necessário a evolução normativa em 

conjunto, já que a exposição deliberada de obras põe em risco os direitos reservados aos 

autores, muitas vezes usurpados. 

Com a adesão do Brasil a Pactos Internacionais e como signatário da Declaração dos 

Direitos Humanos, reclama ao país uma posição mais efetiva na condução do exercício dos 

direitos culturais. 

Por sua vez, induzido pela política de universalização para o acesso e promoção à 

diversidade cultural como processo constitutivo da nação, estabeleceu-se o Plano Nacional de 

Cultura, a partir da parceria entre os três entes políticos, prescrito no §3° do artigo 215: 

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. 

A parceria é relevante para que a política tenha o real alcance na efetivação das políticas 

públicas, em âmbito local. Por ser o Brasil um país continental com diversidades culturas, 

evidencia-se a necessidade da atuação dos governos locais para o cumprimento de demandas 

que tem peculiaridades e necessidades específicas de cada região e local. Afinal, por ser vasto 

o espaço territorial e as origens de seu povo, vasto também são as suas culturas. 

Em relação à efetiva proteção do patrimônio cultural, vários dispositivos estão presentes 

na legislação vigente de nosso país, como é o caso, por exemplo, dos mencionados nos 

parágrafos 1º e 4º do art. 216 da Constituição, quais sejam: inventários; registros; vigilância; 

tombamento; desapropriação; punição contra ameaças e danos. Quanto à proteção da 

produção cultural, destaque aos direitos autorais, considerado um dos direitos culturais mais 

antigos. 

 

2.1 Fomento à Produção Cultural 

 A fim de atender aos preceitos constitucionais que tratam dos direitos culturais, em 

especial no que se refere ao §3º do artigo 216, ao dispor que “a lei estabelecerá incentivos 

para a produção e o conhecimento dos bens e valores culturais”, o legislador ordinário 
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entendeu que tais incentivos deveriam ter natureza fiscal, de modo que não olvidou em 

propiciar legislação de incentivo fiscal à cultura. 

Neste sentido, a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, de natureza fiscal, conhecida 

como Lei Rouanet, foi elaborada pelo então Secretário da Cultura, Sérgio Paulo Rouanet (à 

época o Ministério da Cultura havia sido transformado em Secretaria de Cultura), e dentre 

várias providências, disciplina o financiamento cultural através de três mecanismos: o Fundo 

Nacional de Cultura (FNC), os Fundos de Investimento Cultural e Artístico – FICART, e o 

Mecenato Cultural. (Encontro Internacional de Direitos Culturais, II, 2013, p.6-10) 

Ademais, a Lei Rouanet também institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura – 

PRONAC, que segundo Cunha Filho (2000), tenciona captar e canalizar recursos ao setor 

almejado, tendo ainda como objetivos, a concretização dos princípios constitucionais 

culturais, em atenção aos artigos 215 e 216 da Carta Magna. 

As políticas devem transcender a meros mandamentos normativos. Incentivos fiscais, 

como a lei de Mecenato ou Rouanet de 1991, favorecem com a concessão de benefícios 

fiscais às empresas que desenvolvem a cultura, nas suas várias formas. 

 No governo de Fernando Henrique Cardoso, os rumos da política cultural no país 

foram completamente voltados à Lei Rouanet, que veio a sofrer algumas alterações. Ocorre 

que à época, não houve efetividade aos mecanismos de incentivo à cultura, visto que o 

financiamento público cultural foi pouco expressivo, praticamente restando ao encargo do 

mecenato à condução da política cultural do país. 

Já no governo Lula, a política cultural foi redefinida, passando o Estado a implementar 

atividades de fomento à cultura. Diante disso, em 2005 foi aprovado o acréscimo do § 3º ao 

artigo 215 da Constituição, prevendo a instituição por lei do Plano Nacional de Cultura 

(PNC). (Encontro Internacional de Direitos Culturais, II, 2013, p.6-10). 

O PNC tem por finalidade precípua o planejamento estratégico e a implementação de 

políticas públicas, de longo prazo (no caso, metas até 2020), direcionadas à proteção e à 

promoção da diversidade cultural brasileira, buscando abranger as demandas culturais da 

população, envolvendo situação econômica, origens étnicas, faixas etárias e demais situações 

relacionadas à identidade. As metas do plano, no total de 53, foram estabelecidas através da 

ampla participação da sociedade e gestores públicos, ressaltando-se a possibilidade da 

sociedade acompanhar a situação atualizada de cada meta, bem como, o que está sendo feito 

para o seu alcance. 
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Dentre as políticas públicas, destacou-se o Programa Cultura Viva, criado em 2004, 

como importante processo de democratização da Cultura, reconhecendo a descentralização da 

verba pública para melhor atingir os seus fins, favorecendo regiões locais. 

 

2.2 Acesso à Cultura 

 Em recente publicação da Lei Federal, nº 13.018 de julho 2014, trouxe-nos a 

consagração do Programa Nacional de Cultura Viva, ora mencionado, transformando-o e 

evoluindo à categoria de Política, a qual objetiva a ampliação do acesso da população 

brasileira às condições de exercício dos direitos culturais. 

A norma formalizou a introdução de pontões e pontos de culturas, descentralizando 

oficialmente o acesso à cultura local, dinamizando as ações de modo a permitir que ações 

continuadas e sustentáveis. 

 Os pontos culturais são utilizados pelas comunidades locais por meio de ações 

viabilizadas por entes não governamentais (do Terceiro Setor), enquanto os pontões culturais 

objetivam agregar esses pontos, articulando-os em redes regionais e temáticas, promovendo 

intercâmbios estéticos e interculturais.  

Como terceiro instrumento, o Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura presta 

apoio financeiro à execução das ações da política nacional aos entes cadastrados e que 

recebam certificação simplificada, concedida pelo Ministério da Cultura. 

Após experiências de fomentação à cultura, observou-se que a democratização dos 

recursos direcionados à cultura ensejaria um melhor atendimento a projetos culturais, 

estimulando a criação e a experiência artística, enfatizando-os aqueles que privilegiam a 

minoria.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os direitos culturais estão relacionados, em síntese, ao direito de participar da vida 

cultural, exercer suas próprias práticas culturais, participar das conquistas científicas e 

tecnológicas, bem como, ao direito moral e material à propriedade intelectual, devendo o 

Estado tutelar estes direitos, garantindo sua realização através da implementação de ações e 

políticas públicas. 
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Impende esclarecer que o pleno exercício dos direitos culturais, tal como preconiza a 

Constituição Federal, não será alcançado sem a implementação eficaz de políticas públicas 

capazes de dar efetividade às normas constitucionais. Neste sentido, há necessidade de maior 

reconhecimento dos direitos culturais dos povos, minorias e grupos vulneráveis, como é o 

caso, por exemplo, dos grupos indígenas. Assim como o fomento a maiores instrumentos de 

controle e acompanhamento da situação, através da sociedade civil. Por fim, maior interesse e 

empenho dos legisladores e demais atores também são fundamentais nessa jornada. 

Há que se ressaltar ainda a necessidade de participação e colaboração também da 

sociedade, e não apenas do Poder Público. Juntos, Estado e sociedade devem unir esforços, de 

forma complementar, a fim de atender satisfatoriamente aos preceitos constitucionais que 

reconhecem os direitos culturais como fundamentais a toda e qualquer pessoa humana. 

O aperfeiçoamento dos mecanismos deve ser sempre reavaliado para que logre maior 

êxito nas ações culturais. Os mecanismos são vários como a criação de fundos, a incentivos 

fiscais, a parceira público-privada, a desoneração de cadeias produtivas e a estímulos à 

exportação locupletados com critérios específicos para incentivar a criação, a democratização 

de acesso e a economia da cultura. 

A experiência da governança compartilhada com os vários segmentos culturais e a 

sociedade tem demonstrado maior adaptabilidade à dinâmica dos segmentos e melhor apoio, 

modernizando os mecanismos condicionando ações sustentáveis. Boas experiências são 

consagradas, como exemplo, o Programa Nacional de Cultura Viva, transformado em Política 

por recente lei federal. 

 

REFERÊNCIAS 

BARBOSA, Frederico et al. A Constituição e a Democracia Cultural. Políticas Sociais: 
acompanhamento e análise: 20 anos de Constituição Federal. IPEA: 2008, p. 227-279. 
Disponível em: <http://www.academia.edu/863946/A_Constituicao_e_A_deMoCrACiA_ 
CulturAl>. Acesso em 07 ago.2014. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm> Acesso 
em: 09 ago. 2014. 

BRASIL. Lei nº 8.313, de 23 de dezembro 1991. Restabelece princípios da Lei n° 7.505, de 
2 de julho de 1986, institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e dá outras 
providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8313cons.htm>. 
Acesso em 15 ago.2014. 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

384



 

BRASIL. Lei nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010. Institui o Plano Nacional de Cultura - 
PNC, cria o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais - SNIIC e dá outras 
providências. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2010/lei/l12343.htm>. Acesso em 15 ago.2014. 

BRASIL. Lei nº 13.018, de 22 julho de 2014. Institui a Política Nacional de Cultura Viva e 
dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2014/Lei/L13018.htm>. Acesso em 16 ago.2014.  

CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Direitos Culturais como Direitos Fundamentais no 
Ordenamento Jurídico Brasileiro. Brasília: Brasília Jurídica, 2000. 

_____ Declaração Universal dos Direitos Humanos – ONU, 1948. Disponível em: 
<http://www.onu-brasil.org.br/ documentos_direitoshumanos.php> . Acesso em 17.ago.2014. 

Encontro Internacional de Direitos Culturais, II, II EIDC, 2013, Fortaleza. Fortaleza: Direitos 
Culturais Como Objeto de Políticas Públicas no Brasil, 2013, 12 p. Disponível em: 
<http://www.direitosculturais.com.br/ojs/index.php/ojs/article/view/301/192.> . Acesso em: 
15 ao.2014 
FERNANDES, José Ricardo Oriá. Educação patrimonial e cidadania: uma proposta 
alternativa para o ensino de história. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.13, 
nº25/26, p. 265-276, set.92/ago.93. Disponível em: 
<http://www.anpuh.org/arquivo/download?ID_ARQUIVO=3738>.  Acesso em 12.ago.2014. 

GOHN, Maria da Glória. Cidadania e Direitos Culturais. Katálysis, v8 n.1 jan/jun 2005. 
Florianópolis SC 15-23. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/article 
/view/6931/6392> . Acesso em: 13 ago. 2014 

NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. São Paulo: Método. 2012, p. 403-405.  

_____ Pacto Internacional Sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 1966. 
Disponível em: <http://www.unfpa.org.br/Arquivos/pacto_internacional.pdf> . Acesso em 
17.ago.2014. 

RUBIM, Antonio Albino Canelas (org.). Políticas Culturais no Governo Lula. Salvador, 
Edufba, 2010. 

SHAHEED, Farida. O novo papel dos direitos culturais. Entrevista concedida por Farida 
Shaheed para Teixeira Coelho: Revista Observatório Itaú Cultural, São Paulo, n. 11, p. 15-26, 
jan./abr. 2011. Disponível em: < http://www.itaucultural.org.br/bcodemidias/001813.pdf>. 
Acesso em: 10 ago.2014 

TEIXEIRA, Elenaldo Celso. O Papel das Políticas Públicas no Desenvolvimento Local e 
na Transformação da Realidade, 2002, p.5. Disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/dados/cursos/aatr2/a_pdf/03_aatr_pp_papel.pdf>. Acesso em: 14 
ago.2014. 

 

 

 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

385

http://www.anpuh.org/arquivo/download?ID_ARQUIVO=3738


 

O FUNDO NACIONAL DA CULTURA E O FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS 
DIFUSOS COMO INSTRUMENTOS DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS 

CULTURAIS 
 

NATIONAL CULTURE FUND OF FUND AND DEFENSE OF RIGHTS DIFFUSE 
EFFECTIVE AS TOOLS OF CULTURAL RIGHTS 

 

Fabiola Bezerra de Castro Alves Brasil1  

 

 
Resumo: O presente artigo se propõe a investigar o Fundo Nacional da Cultura e o Fundo de Defesa dos 
Direitos Difusos na qualidade de instrumentos financeiros de financiamento cultural. Nesse sentido busca-se 
demonstrar seus papéis na efetividade dos direitos culturais preconizados pela Constituição Federal de 1988. 
A partir desse viés, foi necessário conhecer o que é um fundo público, sua natureza jurídica, a origem dos 
Fundos objetos do estudo, sua abrangência, finalidades, a relação dos princípios constitucionais culturais com 
os objetivos dos mecanismos, a fim de verificar em que medida cumprem a função de fomentadores da 
cultura brasileira. Por conseguinte, foram analisadas ainda, a origem dos recursos dos Fundos, a dinâmica de 
apoio a projetos culturais, a forma de administração, fiscalização e prestação de contas dos recursos, com o 
escopo de demonstrar a importância dos mesmos para a efetivação dos direitos culturais. Posteriormente, 
apresenta-se estudos e dados que demonstram a inserção dos Fundos na prática. Para esse estudo, sem 
descuidar do aspecto jurídico, foram utilizados conceitos essencialmente financeiros, mas de fundamental 
importância para a compreensão e conclusão apresentadas, visto tratar-se de seara específica. Como 
resultado, conclui-se que o Fundo Nacional da Cultura e o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos são 
importantes para a efetivação dos direitos culturais, no entanto, cada um em suas peculiaridades e relevo, 
carecem de adequação dos seus contornos a fim de tornar efetivo tais direitos.         

Palavras-Chave: Direitos Culturais. Fundo Nacional da Cultura. Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. 
Financiamento Cultural.        

       

Abstract: This article aims to investigate the National Culture Fund and the Fund for the Defense of 
Collective Rights in the quality of financial instruments of cultural funding. In this sense we seek to 
demonstrate their roles in the effectiveness of cultural rights envisaged by the Constitution of 1988 From this 
bias, it was necessary to know what is a public fund, its legal nature, the source of funds objects of the study, 
its scope, purposes, the relationship of cultural constitutional principles with the goals of the mechanisms in 
order to verify to what extent fulfill the function of promoters of Brazilian culture. Therefore, we analyzed 
further the origin of the Funds, the dynamics of support for cultural projects, the form of administration, 
supervision and accountability of resources, with the scope to demonstrate their importance for the 
realization of cultural rights . Subsequently, studies and presents data showing the insertion of the Funds in 
practice. For this study, without neglecting the legal aspect, essentially financial concepts were used, but of 
fundamental importance for understanding and conclusion presented, since it is specific harvest. As a result, 
it is concluded that the National Culture Fund and the Fund for the Defence of Collective Rights are 
important for the realization of cultural rights, however, each in its own peculiarities and relief, lack of fit of 
the contours to make effective such rights. 

Keywords: Cultural Rights. National Culture Fund. Defense Fund of Collective Rights. Cultural funding. 

 

INTRODUÇÃO 

                                                 
1 Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza e Professora da mesma Universidade.  
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O trabalho a seguir tratará especificamente do Fundo Nacional da Cultura e do Fundo 

de Defesa dos Direitos Difusos, a correlação existente entre os mesmos e o papel de cada 

um na efetivação dos direitos culturais. Para isso é importante que inicialmente seja 

analisada a ferramenta do fundo público como um dos meios disponibilizados pela CF/88 

para efetivação de políticas públicas específicas a determinadas áreas, e, assim, empós, 

investigar a natureza jurídica de um fundo.  

Desta feita, o FNC e FDD serão apreciados, a fim de verificar se há seu 

enquadramento enquanto fundo público, a relação de seus objetivos com os princípios 

constitucionais de direitos culturais, e, principalmente, em que medida seu papel, na 

condição de importantes instrumentos de efetivação das políticas culturais empreendidas 

pelo Estado brasileiro, vem sendo cumprido. 

Outros aspectos que merecem ser destacados são a origem dos recursos dos fundos, a 

dinâmica da operacionalização de apoio a projetos culturais, a forma de administração, 

fiscalização e prestação de contas dos recursos do fundo, tendo como paradigma a 

utilização de dinheiro público, para investimento em uma das áreas reconhecidas pela 

CF/88 como vetor de desenvolvimento econômico e de valorização da identidade 

brasileira, a cultura.  

 

1 O FUNDO PÚBLICO DE FINANÇAS E SUA NATUREZA JURÍDICA 
 

A matéria que ora se propõe a investigar envolve conceitos essencialmente 

financeiros, sendo, portanto, imprescindível socorrer-se de estudos abalizados de 

doutrinadores dessa área, haja vista a especificidade do assunto. Assim, é possível dizer 

que uma das melhores contribuições no sentido de conceituar objetivamente um fundo 

financeiro foi a de Hely Lopes Meirelles, que os definiu como sendo “toda reserva de 

receita, para a aplicação determinada em lei” (MEIRELLES, 1979, p.133).  

Outras definições podem ser citadas, como a De Plácido e Silva (2007, p. 333), que 

conceituou os fundos como “haveres, recursos financeiros, de que se podem dispor de 

momento ou postos para determinado fim, feita abstração a outras espécies de bens”. 

Arnoldo Wald os (1990, p. 15) definiu como “um patrimônio com destino específico, 

abrangendo elementos ativos e passivos vinculados a um certo regime que os une, 

mediante a afetação dos bens a determinadas finalidades, que justifique a adoção de um 
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regime jurídico próprio.” José Cretella Jr.(1993, p.3718) entende que “Fundo público é a 

reserva, em dinheiro, ou o patrimônio líquido, constituído de dinheiro, bens ou ações, 

afetado pelo Estado a determinado fim”. José Maurício Conti (2001, p. 76) formulou 

conceito que aqui pode ser adotado, aduzindo que os fundos caracterizam-se como “um 

conjunto de recursos utilizados como instrumento de distribuição de riquezas, cujas fontes 

de receita lhe são destinadas para uma finalidade determinada ou para serem distribuídas 

segundo critérios pré-estabelecidos.”  

O conceito de fundo aduzido por Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (2001, p. 76) 

em seu Dicionário da Língua Portuguesa, preceitua que é toda “concentração de recursos 

de várias procedências para, mediante financiamentos, se promover a consolidação ou o 

desenvolvimento de um setor deficitário da atividade pública ou privada”. 

A CF/88 no art. 165, inciso II do § 9º, conferiu à lei complementar a competência 

para instituir fundos, e disciplinar seu funcionamento. Entretanto, tal diploma legal ainda 

não foi disciplinado, tratando da matéria a Lei nº 4.320/64, que estabelece normas gerais de 

direito financeiro. Citada lei foi recepcionada em seus artigos 71 a 74 – que tratam dos 

fundos - pela Norma Constitucional - estando em vigor até os dias atuais como diploma 

legal que rege a matéria.   

Da análise do preceito, J. Teixeira Machado Junior e Heraldo da Costa Reis, 

sintetizaram as características dos fundos financeiros (2008, p. 156-157): composição por 

receitas especificadas, próprias ou transferidas; vinculação à realização de programas de 

trabalho da Administração Pública estabelecidos por lei; instituição pela lei criadora do 

fundo especial do controle e destinação próprios, dos recursos financeiros; vinculação a 

determinado órgão da Administração; plano de aplicação, contabilidade e prestação de 

contas específica, a fim de atender ao disposto na lei criadora.  

Tomando como base as características apresentadas, os mesmos autores concluíram 

acerca dos fundos especiais: 

Fundo especial não é detentor de patrimônio, porque é o próprio patrimônio, não 
é entidade jurídica, não é órgão ou entidade orçamentária, ou, ainda, não é 
apenas uma conta mantida na Contabilidade, mas tão-somente um tipo de gestão 
de recursos ou conjunto de recursos financeiros destinados aos pagamentos de 
obrigações por assunção de encargos de várias naturezas, bem como por 
aquisições de bens e serviços a serem aplicados em projetos ou atividades 
vinculados a um programa de trabalho para cumprimento de objetivos 
específicos em uma área de responsabilidade e que a Contabilidade tem por 
função evidenciar, como é o seu próprio objetivo, por meio de contas próprias, 
segregadas para tal fim. (MACHADO; REIS, 2008, p. 157-158). 
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Nesse contexto, pode-se dizer que o fundo especial possui natureza financeira e 

constitui uma exceção ao princípio da unidade de tesouraria, disposto no art. 56 da Lei nº 

4.320/64.2 Referido princípio estatui que toda a arrecadação de receitas da Administração 

Pública, determinada por lei, será concentrada em uma só conta a qual comporá um todo, 

sendo vedada a criação de caixa especial para cada receita específica, excluindo-se 

claramente da abrangência do preceito, os fundos especiais. Assim, a lei determinou uma 

maneira para que os recursos financeiros fossem geridos numa única conta, conhecida por 

Caixa Única, estando os fundos especiais fora da aplicação da norma.       

Por conseguinte, cabe ratificar que os fundos públicos, ao serem criados, além dos 

objetivos específicos que justificam sua existência, têm a finalidade de servir de meio de 

distribuição de recursos a áreas determinadas, a fim de suprir carências identificadas pelo 

Estado, e que podem ser sanadas pela destinação de valores arrecadados de fontes diversas 

das normalmente utilizadas pelo ente estatal.           

A partir do disciplinamento legal dos fundos, é possível averiguar a natureza jurídica 

dos mesmos, sempre tendo como vetor de investigação o FNC e o FDD, objeto deste 

estudo.   

1.1 Natureza jurídica dos fundos públicos  

Na ciência do Direito comumente se investiga a natureza jurídica dos institutos, com 

o intuito de identificar que lugar ocupam neste universo. Assim, inquirir sobre a natureza 

jurídica dos instrumentos legais é responder o que estes significam para o Direito, 

indicando em qual categoria são enquadrados e mostrando as teorias explicativas de sua 

existência (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2004, p. 191).  

No caso específico, tomando por base essa orientação, é possível apreciar se os 

fundos possuem personalidade jurídica ou não, ou seja, se podem titularizar direitos e 

obrigações na ordem jurídica. Não são muitas as contribuições doutrinárias acerca da 

matéria; no entanto, as apresentadas por José Maurício Conti convergem no sentido de que 

os fundos não possuem personalidade jurídica própria, pois em momento algum são 

                                                 
2 “Art. 56. O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de 
tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais.”  
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titulares de direitos, nem tampouco de obrigações, apenas caracterizam-se como meras 

contas, que representam atos realizados por terceiros.3  

Para compreender a ausência de personalidade jurídica, levando em conta que cada 

fundo possui objetivo próprio, é preciso ter em mente que seu papel principal é servir de 

instrumento de política financeira, destinando-se a remanejar recursos de determinadas 

áreas ou pessoas, para outras que necessitam de investimento e incentivo, a fim de atingir o 

respectivo pleno desenvolvimento. Portanto, os fundos não têm e não necessitam de 

personalidade jurídica própria, pelo fato de que representam apenas meios de efetivação de 

objetivos, e, para isso, possuem obrigatoriamente gestão peculiar, titularizada pelos entes 

públicos que lhes administram. 

Outro aspecto que pode ser utilizado para justificar a existência dos fundos e 

demonstrar a ausência de personalidade jurídica é a origem dos recursos que os compõem. 

Como referidos valores advém de fontes diversas das normalmente utilizadas pelo Estado – 

as fontes são diferentes das que incidem a tributação – necessitam de ferramenta também 

diversa, tendo os fundos essa função específica de aporte de valores, até que as somas 

sejam distribuídas aos que atenderem às exigências legais.       

Embora as contribuições doutrinárias comunguem da opinião de que os fundos 

públicos não possuem personalidade jurídica, dentre essas, algumas entendem que 

possuem capacidade processual, ou seja, podem ser demandados em juízo e ser parte na 

defesa de seus interesses, enquadrando-se no que a doutrina civilista denominou de quase-

personalidade, a exemplo do condomínio e da massa falida.   

Embora não tenha personalidade jurídica, não sendo, pois, nem 
fundação, nem corporação, o Fundo é dotado de personalidade judiciária, 
podendo assim, figurar na relação jurídico-processual, como parte, autor ou réu, 
tal como a herança jacente, o condomínio em edifícios, a massa falida, a 
Câmara Municipal, o espólio, o consórcio. Desse modo, o Fundo pode estar em 
juízo, litigando em nome próprio, porque é titular de direito subjetivo, 
merecedor de proteção jurisdicional, quando contestado, negado ou 
desconhecido (CRETELLA JUNIOR, 1997, p. 3.718).   

Vale ressaltar que a apuração mais acurada permite dizer que, dependendo do 

objetivo de cada fundo podem ser constatadas diferenças na natureza jurídica. Assim, é 

necessário individualizar o fundo a ser analisado para chegar a uma conclusão mais 

adequada. No caso em apreço, pode-se dizer que o FNC e o FDD possuem características 

                                                 
3 O autor entende que os fundos são simples contas, sendo essa uma de suas características, divergindo do 
posicionamento dos José Teixeira Machado Jr. e Heraldo da Costa Reis. Entretanto, referidos instrumentos 
acabam por assinalar caracteres de contas (CONTI, 2001, p. 81).   
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próprias, pois a composição dos recursos e destinação atendem à determinação legal, não 

havendo nenhuma autonomia em sua gestão, estando os valores sujeitos à administração e 

destinação a projetos previamente analisados pelo MinC e pelo Conselho Federal Gestor 

do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, integrante da estrutura organizacional do 

Ministério da Justiça, respectivamente, na qualidade de entes que compõem a 

administração direta da União.        

Após verificar a natureza jurídica do FNC e do FDD, é forçoso, contudo, observar, 

não serem estes titulares de nenhum direito, não configuram qualquer tipo de pessoa 

jurídica, não celebram ato jurídico, consequentemente, não assumem nenhuma obrigação, e 

não estão aptos a figurar em relação processual como sujeito ativo nem passivo, o que lhes 

enquadram na conceituação geral de fundo público já esboçada.   

 
2 O FUNDO NACIONAL DA CULTURA E O FUNDO DE DEFESA DOS DE 
DIREITOS DIFUSOS E SEUS OBJETIVOS  
 

Em seguida à verificação do conceito e natureza jurídica dos fundos públicos impõe 

adentrar especificamente no FNC e FDD seus desdobramentos, tomando como parâmetro a 

Lei nº. 8.313/91 e o Decreto nº 5.761/06 que regulamentou e estabeleceu a sistemática de 

execução do PRONAC, bem como as Leis n.ºs 7.347/85 e 9.008/95 que criaram e 

regulamentaram o FDD.  

Inicialmente cumpre alertar para a terminologia do instrumento investigado. 

Conquanto, na maioria das vezes, a nomenclatura passe despercebida, é importante 

explicitar para que não surjam interpretações errôneas. Trata-se o FNC de um fundo 

público instituído com o objetivo de fomentar a cultura e não constituído por ela, daí o 

motivo pelo qual a Lei nº 8.313/91 utilizou a contração “da” e não a preposição “de”. 

Assim, com essa consideração inicial, é possível averiguá-lo sem qualquer equívoco, 

mesmo de natureza terminológica.      

O reconhecimento da necessidade de existência dos fundos voltados à cultura é de 

fundamental importância para a execução de política pública para o setor, comprometida 

com os princípios constitucionais, haja vista serem, os mesmos, instrumentos hábeis a 

garantir às manifestações culturais de menor expressão econômica a oportunidade de 

financiamento público, uma vez que normalmente não interessam a iniciativa privada nem 

se enquadram na sistemática de outros mecanismos. Outro viés da cultura que pode ser 
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abrangido pelos fundos públicos é a preservação do patrimônio, por também competir ao 

Estado e ser de interesse público, sendo o FDD uma dessas espécies.  

A partir da compreensão da importância da cultura para o desenvolvimento do país, 

e, em decorrência, a percepção constitucional de que trata a CF/88, infere-se a exigência da 

intervenção do Estado nesse ramo, sendo premente a criação de ferramentas para a 

efetivação da Regra Maior. O FNC, ao lado de outros que integram o PRONAC – 

mecenato e FICART – é um dos instrumentos encontrados pelo legislador como meio de 

concretização dos objetivos voltados à cultura, agrupando recursos advindos de vários 

segmentos a serem aplicados em projetos que favoreçam o acesso de todos, 

indistintamente, à cultura.  

É o FNC um fundo de natureza contábil, com prazo indeterminado de duração. A 

indeterminabilidade de sua existência, torna possível a utilização dos recursos em projetos, 

ações e programas culturais propostos por interessados ou mesmo de iniciativa do MinC, 

que perduram ao longo do tempo, obedecidas as regras orçamentárias. Resta constatar se o 

FNC e seus objetivos atendem efetivamente o mandamento constitucional de acesso e 

fomento à cultura.               

O FDD surgiu com a Lei nº 7.347/85, que disciplinou a Ação Civil Pública de 

responsabilidade por danos causados aos direitos transindividuais, especificamente os 

difusos, ou seja, aqueles que ultrapassam a esfera de um único indivíduo, que dizem 

respeito à coletividade indeterminada, que esteja ligada por circunstâncias de fato. Não 

constitui propriamente instrumento de política pública, nem mecanismo financeiro 

específico voltado apenas à cultura, trata-se de ferramenta que objetiva reparar danos 

causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico turístico e paisagístico 

A partir de tal conceituação, é possível reconhecer como direitos difusos os acima 

descritos. Desta feita, todos os danos causados nesses âmbitos, e que o causador seja 

condenado em dinheiro, previu a Lei que tais valores serão revertidos a um Fundo cujo 

objetivo é reparar esses prejuízos. A Lei nº 9.008 de 21 de março de 1995 (BRASIL. 

Planalto, 2014, on line), regulamentou o FDD, que como o FNC, possui natureza contábil, 

prazo indeterminado de duração, objetivos próprios, composição estatuída por lei, receitas 
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advindas de fontes também previstas na lei4, e é administrado pelo Conselho Federal 

Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (CFDD)5 criado na estrutura 

organizacional do Ministério da Justiça.6 

Apesar da determinação da criação do FDD ter surgido antes da Constituição Federal 

de 1988, a regulamentação se deu após o advento daquela, permitindo a adequação do 

instrumento financeiro aos novos preceitos constitucionais.  

Especificamente no que pertine à cultura, o FDD tem seus recursos voltados à 

reparação do patrimônio cultural, seja ele material ou imaterial, coadunando com o 

preceito constitucional do art. 2167. Destinar recursos do Fundo para a reconstituição do 

patrimônio brasileiro foi mais uma maneira de preservá-lo, visto que outras não deixaram 

de ser instituídas, permitindo assim o acesso às fontes da cultura nacional.        

2.1 Os objetivos do Fundo Nacional da Cultura e Fundo de Defesa dos Direitos Difusos e 
sua relação com os Princípios Constitucionais Culturais  

Os princípios exercem importante papel no mundo jurídico, como instrumentos de 

representação dos valores sociais que passam a compor o direito positivo. Servem de 

                                                 
4 Art. 1º da Lei 9.008/95. 
5 Art. 2º O CFDD, com sede em Brasília, será integrado pelos seguintes membros: I - um representante da 
Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, que o presidirá;II - um representante do Ministério 
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;III - um representante do Ministério da 
Cultura;IV - um representante do Ministério da Saúde, vinculado à área de vigilância sanitária;V - um 
representante do Ministério da Fazenda;VI - um representante do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica - CADE;VII - um representante do Ministério Público Federal; VIII - três representantes de 
entidades civis que atendam aos pressupostos dos incisos I e II do art. 5º da Lei nº 7.347, de 1985. 
6Constitui recursos do FDD o produto da arrecadação: Das condenações judiciais de que tratam os art. 11 a 
13 da Lei n. º 7.347, de 1985; Das multas e indenizações decorrentes da aplicação da Lei n. º 7.853, de 24 de 
outubro de 1989, desde que não destinadas à reparação de danos a interesses individuais; Dos valores 
destinados à União em virtude da aplicação da multa prevista no art. 57 e seu parágrafo único e do produto da 
indenização prevista no art. 100, parágrafo único, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1999; Das 
condenações judiciais de que trata o § 2º do art. 2º da Lei n. º 7.913, de 07 de dezembro de 1989; Das multas 
referidas no art. 84 da Lei n. º 8.884, de 11 de junho de 1994; Dos rendimentos auferidos com a aplicação dos 
recursos do Fundo; De outras receitas que vierem a ser destinadas ao Fundo; De doações de pessoas físicas 
ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras. O FDD é administrado por um colegiado, o Conselho Federal Gestor 
do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos CFDD, que analisa e aprova os projetos apresentados, assim 
constituídos: a) um representante da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, que o preside; 
b) um representante do Ministério do Meio Ambiente; c) um representante do Ministério da Cultura; d) um 
representante do Ministério da Saúde, vinculado à área de vigilância sanitária; e) um representante do 
Ministério da Fazenda; f) um representante do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE; g) 
um representante do Ministério Público Federal; h) três representantes de entidades civis que atendam aos 
pressupostos dos incisos I e II do art. 5º da Lei n. º 7.347, de 1985. 
7Art. 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. 
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orientação na atividade de busca e alcance do sentido das normas, ou seja, fundamentam a 

interpretação das leis, e, ainda, auxiliam como elemento integrador do direito.  

Assim, pode-se dizer que os princípios são prescrições que sempre permearam o 

mundo jurídico por servirem de fundamento aos vários fenômenos do Direito, mas que na 

atual fase do constitucionalismo ganharam relevo, sendo as Constituições, na condição de 

norma maior, seu repositório natural. Deste modo, a CF/88 foi impregnada deles, e, 

explícitos ou não, estão presentes desde o artigo de abertura, constituem o Título I, bem 

como foram disseminados por todo o corpo constitucional.       

Na seção da cultura não poderia ser de outro modo. Entretanto, diferentemente do 

que fez com os princípios estruturantes e os demais, a CF/88 não os explicitou, deixando 

ao intérprete a árdua tarefa de inferi-los. Nessa missão, baseado na doutrina de Peter 

Häberle (1997, p.11), todos os indivíduos que compõem a sociedade são aptos a interpretá-

la, já que fazem parte de “um círculo muito amplo de interpretação pluralista”. Segundo o 

alemão, a interpretação não é missão restrita apenas aos órgãos estatais específicos 

definidos na Constituição, cabe também ao cidadão essa tarefa, que surgiu da necessidade 

de maior adequação da Lei Maior com a realidade. Assim, é possível extrair do arcabouço 

principiológico explícito da CF/88 outros que não foram claramente citados, mas decorrem 

do espírito constitucional adotado.         

O FNC como instrumento de política cultural disciplinado pela Lei Rouanet, possui 

finalidades próprias que merecem ser apreciadas, a fim de constatar a coerência com os 

princípios constitucionais culturais. Consoante determina o art. 4˚, os objetivos consistem 

em captar e destinar recursos para projetos culturais em conformidade com as finalidades 

do PRONAC, bem como: estimular a distribuição regional equitativa dos recursos a serem 

aplicados na execução de projetos culturais e artísticos; favorecer a visão interestadual, 

estimulando projetos que explorem propostas culturais conjuntas, de enfoque regional; 

apoiar projetos dotados de conteúdo cultural que enfatizem o aperfeiçoamento profissional 

e artístico dos recursos humanos na área cultural, a criatividade e a diversidade cultural 

brasileira; favorecer projetos que atendam às necessidades da produção cultural e aos 

interesses da coletividade, aí considerados os níveis qualitativos e quantitativos de 

atendimento às demandas culturais existentes, o caráter multiplicador dos projetos através 

de seus aspectos sócio-culturais e desenvolvimento com recursos próprios.8  

                                                 
8 Art. 4º da Lei 8.313/91. 
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Da verificação dos fins acima descritos se percebe a identificação, ainda que na 

maioria das vezes meramente formal, com os princípios constitucionais culturais 

implícitos, que foram identificados por Francisco Humberto Cunha Filho (2000, p. 43) a 

partir de aguçado espírito hermenêutico, fazendo-o com base na carga axiológica da 

CF/88.9 O primeiro Princípio decorrente é o da Atuação Estatal como Suporte Logístico, 

que determina a ingerência do Estado apenas na oferta de apoio através de políticas 

públicas, haja vista serem as práticas culturais legitimamente da sociedade e dos 

indivíduos. Pelos objetivos, vê-se que os verbos utilizados na norma, impõem que o Estado 

atue estimulando, apoiando, favorecendo, sem, entretanto, determinar o conteúdo das 

expressões.  

Vislumbra-se também, o Princípio do Pluralismo, da Universalidade e o da 

Participação Popular, por garantir a todos a participação e o pleno exercício dos direitos 

culturais, haja vista as representações advirem do homem, quer individual ou em conjunto. 

Corrobora ainda, em atendimento à forma federativa do Estado brasileiro, o incentivo e a 

garantia de apoio a projetos para as diferentes regiões do país, o que demonstra o 

reconhecimento da diversidade cultural pátria e a preocupação com a regionalização da 

cultura. O Princípio do respeito à memória coletiva é cumprido na medida em que objetiva 

acolher e desenvolver projetos que têm por fim resguardar fatos pretéritos que interessem à 

história da formação da sociedade brasileira, o que se vislumbra com a guarda de 

documentos, a criação de museus, bibliotecas, incentivo às pesquisas de fatos históricos, 

dentre outros.    

Pelo confronto anterior, nota-se que os objetivos do FNC delineados pela Lei nº 

8.313/91, atendem aos princípios culturais implícitos. O Decreto nº 5.761/06, que 

regulamentou a Lei, considera-os da mesma forma. De pronto, vê-se que o art. 1º, referiu-

se expressamente aos princípios constitucionais e aos culturais, determinando que os 

programas, projetos e ações culturais fossem concretizados de modo ao atender o preceito 

maior. Com essa variedade de alvos a serem atingidos na atuação estatal, certamente os 

princípios culturais deixam de pertencer ao campo das conjecturas e passam a fazer parte 

do domínio da execução das políticas públicas. 

                                                 
9 Os princípios foram identificados pelo autor em sua obra Direitos culturais como direitos fundamentais, 
sendo o tema aprofundado em sua obra “Cultura e democracia na Constituição Federal de 1988”.  
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No que pertine ao FDD verifica-se que o seu objetivo é único e exclusivamente a 

reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 

artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, por infração à ordem econômica e a 

outros interesses difusos e coletivos. Portanto, a sua relação com os direitos culturais 

ocorre no momento em que seus recursos são destinados à reparação do patrimônio 

brasileiro, consoante dispõe o art. 216 da CF/88.  

2.2 Origem dos recursos do FNC e operacionalização de apoio a projetos culturais 

Os fundos públicos são constituídos de receitas especificadas por lei, advindas de 

uma ou de várias fontes, podendo ser próprias ou transferidas de outras áreas. Desta feita, 

as fontes que alimentam o FNC estão previstas no art. 5º da Lei nº 8.313/91.10   

Observa-se que o legislador buscou captação e concentração de recursos de diversos 

segmentos estatais a fim de prover o fundo, havendo variação do montante disponível a ser 

aplicado, na medida em que possua disponibilidade de suas fontes e em virtude das 

especificidades de cada uma delas.  

Com esse cabedal de fontes, o FNC se apresenta como o mecanismo cultural com o 

maior número delas, fazendo presumir ser o que mais detenha numerário para aplicar em 

ações culturais, o que será verificado adiante. Entretanto, mesmo com tantas fontes de 

recursos, os valores não são distribuídos aleatoriamente, os projetos precisam submeter-se 

a seleção abalizada em critérios legais. Perante tal realidade, o descarte de proposições 

submetidas à apreciação é inevitável, restando ao Estado buscar meios alternativos de 

provê-los, sob pena de inviabilizar certas manifestações culturais.  

                                                 
10 Art. 5˚ da Lei 8.313/91: as procedentes dos recursos do Tesouro Nacional; doações, observando a 
legislação vigente; legados; subvenções e auxílios de entidades de qualquer natureza, inclusive de 
organismos internacionais; saldos não utilizados na execução de projetos de mecenato; devolução de recursos 
de projetos de mecenato; um por cento da arrecadação dos Fundos de Investimentos Regionais a que se refere 
a Lei nº 8.167/91 (Fundo de Investimento do Nordeste – FINOR; Fundo de Investimento da Amazônia – 
FINAM e Fundo de Recuperação Econômica do Espírito Santo – FUNRES), obedecida na aplicação a 
respectiva origem geográfica regional; três por cento da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e 
loterias federais e similares e cuja realização estiver sujeita a autorização federal, deduzindo-se este valor do 
montante destinado aos prêmios (redação dada pela Lei nº 9.999 de 2000); reembolso das operações de 
empréstimos realizados através do Fundo, a título de financiamento reembolsável, observados critérios de 
remuneração que, no mínimo, preserve-lhe o valor real; resultado das aplicações em títulos públicos federais, 
obedecida a legislação vigente sobre a matéria; conversão da dívida externa com entidades e órgãos 
estrangeiros, unicamente mediante doações, no limite a ser fixado pelo Ministério da Economia, Fazenda e 
Planejamento (atualmente divididos em dois Ministérios: o da Fazenda e o do Planejamento), observadas as 
normas e procedimentos do Banco Central do Brasil; saldo de exercícios anteriores e recursos de outras 
fontes.. 
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Os objetivos do PRONAC e os do próprio Fundo devem ser atendidos quando do 

exame dos projetos, haja vista não ser aceitável distribuir dinheiro público sem o 

cumprimento das exigências legais.  

A operacionalização dos apoios culturais através do FNC poderá ser efetivada de 

duas formas: disponibilização de verba a fundo perdido, ou seja, através de empréstimos 

não-reembolsáveis, para pessoas físicas e entidades públicas ou privadas sem fins 

lucrativos e que tenham no mínimo três anos de atividades na área cultural, conforme o 

artigo 18, V, da Portaria Interministerial MP/MF/MCT nº 127, de 29 de maio de 2008;11 

por meio de concessão de empréstimos reembolsáveis; para pessoas físicas ou entidades 

sem fins lucrativos, excluindo-se a possibilidade de pessoas jurídicas com fins lucrativos 

serem beneficiadas com esse tipo de financiamento.  

O Decreto nº 5.761/06, no caput do art. 10, determinou a observação do plano anual 

do PRONAC para a utilização dos recursos do FNC, podendo ser através de recursos não-

reembolsáveis – os conhecidos empréstimos a fundo perdido – visando à utilização em 

programas, projetos e ações culturais de pessoas jurídicas públicas ou privadas sem fins 

lucrativos, atendendo à regra de apoio não reembolsável.  

Pela verificação do arcabouço legal que disciplina o FNC, deduz-se que todos os 

projetos culturais, que busquem para sua implementação apoio estatal através dos recursos 

do Fundo, terão obrigatoriamente que o pleitear junto ao MinC, submetendo-se às 

exigências legais e burocráticas. Nesse sentido, a simplificação do procedimento é 

imprescindível, haja vista que o não atendimento às formalidades impede a aprovação do 

projeto e inviabiliza o repasse das verbas, tornando, consequentemente, a iniciativa cultural 

inexequível.  

A concentração de recursos em um fundo, em vez de distribuição dos mesmos, 

dificulta a contemplação de apoio a projetos em razão de aspectos operacionais. Como 

exemplo, pode-se citar o caso de artistas com pouco ou nenhum recurso ou até mesmo 

conhecimento técnico suficiente para elaborar projetos e pleitear verbas. Caso houvesse 

uma distribuição equitativa dos recursos acumulados pelo FNC para os Municípios e 

Estados, baseada em números concretos de demandas culturais locais, independentemente 

de projetos pontuais, dentre outros critérios, essas ações seriam contempladas e não haveria 

                                                 
11 Portaria Interministerial MP/MF/MCT nº 127, de 29 de maio de 2008 que estabelece normas para execução 
no disposto no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre as normas relativas às 
transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, e dá outras providencias.   
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desperdício de talentos nos mais recônditos lugares do país. A encampação pelo Estado de 

projetos que estimulem e oportunizem o fomento às atividades culturais, pouco atraentes 

do ponto de vista mercadológico e as que desenvolvem aptidões naturais em pessoas sem 

perspectiva financeira, é um dos sustentáculos constitucionais referente à cultura, 

consoante depreende-se da leitura do art. 215 da Lei Maior.    

No que pertine ao FDD, a operacionalização de apoio a demandas ocorre para os 

órgãos legitimados a receber suas verbas, que devem apresentar propostas em período 

estabelecido em normativo, buscando obrigatoriamente, a recuperação de bens, promoção 

de eventos educativos, científicos e a edição de material informativo. Referidos projetos 

passarão pelo crivo do Conselho Gestor, e, se atenderem aos objetivos, receberão apoio 

através da celebração de convênios com as instituições proponentes, tudo na conformidade 

da legislação vigente.12  

Poderão receber recursos do FDD instituições governamentais da Administração 

Direta ou Indireta, nas diferentes esferas, e as Organizações não-governamentais 

brasileiras, sem fins lucrativos, que atuem em áreas relacionadas a natureza da infração ou 

dano ocorrido. A receita destinada ao FDD ficará numa conta bancária a disposição do 

Conselho Gestor que a destinará a partir da aprovação de projetos específicos que tenham 

relação com o dano causado.  

Infere-se que, diferentemente do FNC, os recursos oriundos do FDD no que toca aos 

direitos culturais possuem destinação mais restrita, visto que o objetivo estabelecido na Lei 

abrange apenas a reparação de danos causados a bens e direitos de valor artístico, estético e 

histórico, o que já denota sua parca contribuição à efetivação dos direitos culturais. 

2.3 Administração dos recursos do FNC e FDD e prestação de contas  

Os fundos públicos, por serem instrumentos de captação de recursos para aplicação 

em finalidades específicas, a serviço do Estado na execução de políticas públicas em 

determinadas áreas, necessitam de administração própria e diferenciada. O FNC e FDD, 

em razão de possuírem natureza contábil, ou seja, terem como funções orientar, controlar e 

registrar a administração econômica dos valores arrecadados, não dispensam gestão 

especializada. O FNC é administrado pelo MinC, conforme determinação legal, para 

cumprimento do Programa de Trabalho Anual da pasta, sob a gestão do Ministro, a quem 

                                                 
12 Art. 1º § 3º Lei 9.008/95 
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compete o recebimento da proposta de projeto, acompanhada de dados concretos e 

documentação pertinente. O FDD foi criado dentro da estrutura organizacional do 

Ministério da Justiça, competindo sua gestão a um colegiado, o Conselho Federal Gestor 

do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos – CFDD, que analisa e aprova os projetos 

apresentados, dentre outras funções.13 

Para o FNC, admitida a proposição, esta é encaminhada para análise da área de 

produção cultural correspondente, que pode ser de artes integradas, artes cênicas, artes 

visuais, audiovisual, patrimônio cultural, humanidade, música e outros.     

Após a instrução do pleito, devidamente direcionado ao Ministro da Cultura, este é, 

conforme a área de atuação, encaminhado à respectiva secretaria, passando a ser avaliado 

sob os critérios de disponibilidade de verba e prioridade do segmento. Na sequência 

receberá parecer do responsável setorial e será enviado ao Ministro, que proferirá decisão 

final. Urge salientar que, independentemente de concordar com a opinião técnica 

anteriormente proferida, o Ministro aprovará ou não o projeto, o que certamente poderá 

redundar em escolhas destituídas de interesse cultural relevante, haja vista o não 

acolhimento à opinião técnica pertinente. 

Conquanto se privilegie a gestão democrática na análise de projetos culturais para 

fins de contemplação pelo FNC, constata-se que a aprovação se dá mediante decisão única 

e vinculante do Ministro da Cultura, podendo, assim, atender a critérios meramente 

subjetivos, o que de certa forma não corresponde a preceito constitucional, nem 

democrático. 

Posteriormente à aprovação, é celebrado um convênio com o proponente, e 

direcionados os recursos, o projeto passa à fase de execução, durante a qual será 

acompanhado e avaliado por secretarias do MinC, sendo a verba submetida à fiscalização, 

                                                 
13 Art. 3º Compete ao CFDD: I - zelar pela aplicação dos recursos na consecução dos objetivos previstos 
nas Leis nºs 7.347, de 1985, 7.853, de 1989, 7.913, de 1989, 8.078, de 1990, e 8.884, de 1994, no âmbito do 
disposto no § 1º do art. 1º desta Lei; II - aprovar e firmar convênios e contratos objetivando atender ao 
disposto no inciso I deste artigo; III - examinar e aprovar projetos de reconstituição de bens lesados, inclusive 
os de caráter científico e de pesquisa; IV - promover, por meio de órgãos da administração pública e de 
entidades civis interessadas, eventos educativos ou científicos; V - fazer editar, inclusive em colaboração 
com órgãos oficiais, material informativo sobre as matérias mencionadas no § 1º do art. 1º desta Lei; VI - 
promover atividades e eventos que contribuam para a difusão da cultura, da proteção ao meio ambiente, do 
consumidor, da livre concorrência, do patrimônio histórico, artístico, estético, turístico, paisagístico e de 
outros interesses difusos e coletivos; VII - examinar e aprovar os projetos de modernização administrativa a 
que se refere o § 3º do art. 1º desta Lei. 
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velando para que o dinheiro público seja realmente aplicado nos objetivos anteriormente 

definidos.          

Além das propostas culturais advindas de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou 

privadas, que busquem financiamentos do FNC – há as chamadas propostas culturais de 

demanda espontânea – que advém diretamente da sociedade – é possível que os programas 

partam de iniciativa própria do MinC. Neste caso, os programas setoriais são sugeridos, ao 

reconhecer a importância de ação cultural específica para o desenvolvimento de 

determinado segmento, que é feito por uma das secretarias do Ministério, através de 

editais.  

Ainda na seara da administração do FNC, impõe dizer, que, a Lei Rouanet e o 

Decreto nº 5.761/06 não previram nenhuma forma de controle dos resultados da aplicação 

de verbas do FNC, no que pertine ao público ao qual está direcionada a manifestação 

cultural, ou seja, não há previsão legal de nenhum estudo voltado para os efeitos sociais da 

obra financiada, principalmente acerca da receptividade e participação do público. 

Justifica-se referido estudo dos impactos da obra cultural na hipótese de ampliação 

do fomento, haja vista a boa aceitação da obra, afinal de contas a manifestação cultural 

destina-se à comunidade, que possui participação garantida constitucionalmente.     

Estudos acerca de resultados concretos obtidos por projetos contemplados pelo FNC 

e da efetividade do mesmo dão conta de que a maior parte dos beneficiários são Prefeituras 

Municipais e entidades ligadas ao MinC; concluem ainda que há, dependendo do ano, 

variação de verba. A maior parte das verbas é destinada a entidades das Regiões Sul e 

Sudeste. Os projetos apresentados advém, principalmente de manifestações artísticas de 

médio e grande porte, e há desconhecimento ou consideram a Lei Rouanet e Lei Mendonça 

(Lei nº 10.932/90, que instituiu incentivo fiscal à cultura para a cidade de São Paulo) e seus 

mecanismos, complicada e de aplicabilidade confusa.14 

Portanto, constata-se que, embora haja legislação própria disciplinando o 

mandamento constitucional, e que tenha havido a adequação necessária aos Princípios 

Constitucionais culturais, o FNC carece, apesar disso, de ajustes e esclarecimentos que 

                                                 
14 A pesquisa foi realizada pela escritora Cristiane Garcia Olivieri (2004, p. 127) em monografia intitulada: 
Patrocínio na Cidade de São Paulo – Usos da Lei Mendonça, na qual analisou aspectos da Lei Mendonça em 
consonância com a Lei Rouanet e seus mecanismos. Referida pesquisa foi tratada em obra da mesma autora 
já citada nesse trabalho.  
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podem ser traduzidos em objetividade de critérios, a fim de se ter uma política pública 

efetiva que proporcione o real acesso e fomento à diversidade cultural. 

Analisando os relatórios do Colegiado do FDD dos anos de 2012 e 2013, verifica-se 

que foram conveniados apenas 04 (quatro) projetos em 2012, e 07 (sete) em 2013, para 

área da reparação do patrimônio cultural, demonstrando uma diminuta aplicação dos 

recursos do Fundo (BRASIL. Planalto, on line, 2014), e a necessidade de mais recursos 

destinados a esse importante viés dos direitos culturais. Da análise dos relatórios constata-

se que a maior parte dos recursos são destinados a reparação de danos causados ao meio 

ambiente e de ações que visem a defesa do consumidor, sendo a reparação do patrimônio 

relegada a segundo plano.  

Toda a atividade da administração pública está sujeita à lei, impondo também a esse 

controle legal a necessidade de fiscalização. Assim, todos os que arrecadam, gerenciam 

dinheiro, bens e valores públicos, e toda a atividade financeira do Estado, estão sujeitos a 

mesma.  

Os recursos do FNC, na condição de receita pública, estão sujeitos à fiscalização e à 

prestação de contas, por parte dos que os utilizam. A atividade de fiscalização restringe-se 

à verificação do cumprimento de exigências impostas por quem possua legitimidade para 

tal, materializando-se através do exame da prestação de contas dos recursos utilizados.  

A Lei nº 8.313/91 cuidou de determinar a maneira pela qual os recursos do FNC, 

destinados a financiamento de projetos culturais - seja pela demanda espontânea ou através 

dos convênios - devem ser fiscalizados, sem prejuízo da legislação vigente aplicada à 

espécie. Dispôs a Lei que, ao final da execução, todos os projetos serão, no prazo de seis 

meses, submetidos à avaliação pelo MinC, objetivando investigar se os recursos foram 

fielmente aplicados nas finalidades anteriormente aprovadas.15 O convenente deverá 

justificar a correta aplicação dos recursos – que será demonstrada por análise técnico-

contábil e a satisfatória  realização do projeto cultural. Vale salientar que tal prestação de 

contas será realizada em todos os programas culturais que tenham sido beneficiados com 

os recursos do FNC, independentemente do tipo de projeto, do volume de dinheiro e de 

quaisquer outras peculiaridades.16     

                                                 
15 § 1º do art. 20 da Lei nº 8.313/91. 
16 § 7º do art. 4º da Lei nº 8.313/91.  
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Como forma de punir os beneficiados que não atenderam às exigências legais e aos 

objetivos do projeto, previu a Lei que, em sendo constatado desvio de finalidade dos 

recursos, será aplicada a penalidade de inabilitação para o pleito de novas verbas pelo 

prazo de três anos, contados a partir do término da avaliação final, dependendo ainda de 

reavaliação do MinC outras possíveis solicitações, sem prejuízo das sanções penais que 

porventura possam incidir. 

Da decisão que inabilitou o proponente a receber novos recursos, por não ter atendido 

às finalidades legais, cabe pedido de reconsideração ao Ministro da Cultura, que poderá 

rever a decisão.17 Contraditoriamente, a Lei atribui ao Ministro a função de conceder os 

recursos; exercer a fiscalização; se, porventura, constatar irregularidade na aplicação da 

verba, tornar o beneficiário inábil a pleitear novos recursos por tempo determinado; e, 

ainda, apreciar os pedidos de reconsideração de inabilidade os quais ele próprio concedeu.  

Com essa peculiaridade, nota-se que a Lei quis atender ao preceito constitucional do 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos inerentes, mas não determinou a 

criação de nenhuma outra instância para apreciar os pedidos de reconsideração, deixando 

essa função ao próprio Ministro que anteriormente decidiu pela inabilidade. Assim, cabe a 

reflexão sobre quais motivos levariam o Ministro a rever sua decisão e tornar hábeis a 

pleitear novos recursos os responsáveis por projetos que anteriormente foram qualificados 

como inaptos. Inicialmente, vislumbra-se que seria possível a revisão por preterição a 

alguma formalidade legal ou até mesmo por aspectos que tenham passados despercebidos 

na decisão. No entanto, reconsiderações no mérito da decisão podem ser destituídas de 

fundamento legal.              

Além da fiscalização exercida pelo MinC, todo e qualquer beneficiado pelos recursos 

do FNC está sujeito ao controle externo do Tribunal de Contas da União, na conformidade 

do parágrafo único do artigo 70 da CF/88.  

Os recursos do FNC ainda são submetidos ao controle do Poder Legislativo, com o 

auxílio do Tribunal de Contas, que detém competência para exercer a fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da 

administração direta e indireta. A fiscalização e o julgamento não possuem caráter 

jurisdicional, visto que o órgão possui somente função administrativa.  

                                                 
17 § 2º do art. 20 da Lei nº 8.313/91. 
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Referido julgamento é feito em momento posterior à despesa realizada, possui caráter 

técnico e administrativo. Nessa oportunidade, serão avaliadas, sob o prisma da legalidade 

e, ao final, julgadas procedentes ou improcedentes, sendo no último caso, aplicadas 

“sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional 

ao dano causado ao erário”. 

 

CONCLUSÃO  

É diante do reconhecimento do relevo da cultura para a formação e desenvolvimento 

da pessoa humana, que se pretendeu demonstrar o papel do Fundo Nacional da Cultura e 

do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos na efetivação do acesso desse direito preconizado 

nos arts. 215 e 216 da CF/88. 

Para isso foi necessário analisar se o FNC e o FDD são instrumentos efetivos que 

permitem o acesso aos direitos culturais, visto que cada um possui papel definido por lei, e 

especificamente o FNC está delimitado ao financiamento de ações, projetos e programas 

culturais que não possuam apelo mercadológico, mas que foram enquadrados no conceito 

de direitos culturais inferido pela Regra Maior e o FDD tem como objetivo restrito a 

reparação do patrimônio cultural, especificamente a reparação de danos causados a bens e 

direitos de valor artístico, estético e histórico. 

Nesse sentido, conclui-se que o FNC e o FDD caracterizam-se como fundos públicos 

de finanças, que não possuem natureza jurídica própria, sendo o primeiro, diretamente 

subordinado ao Ministério da Cultura a quem compete a administrá-lo, tendo receita 

advinda de fontes pré-determinadas na Lei e sua utilização vinculada à despesa específica, 

que compõem o orçamento do Estado; já o FDD está sujeito ao órgão colegiado Conselho 

Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos – CFDD, que analisa e aprova os 

projetos apresentados, dentre outras funções.   

Constata-se ainda que os objetivos do FNC e do FDD podem ser relacionados aos 

princípios constitucionais culturais implícitos, na medida em que financiam projetos que 

enquadram-se nos preceitos culturais adotados pela CF/88. 

Em ambos os fundos, há uma série de fontes de recursos previstas nas leis 

respectivas, que permitem o custeio das ações de cada, sendo a operacionalização de apoio 

a projetos também disposta em normativo próprio, de modo a contemplar os objetivos de 
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cada instrumento. Estão sujeitos ainda a fiscalização de suas contas, visto tratar-se de 

gestão de dinheiro público. 

Por todo o exposto, verifica-se a necessidade de adequação dos mecanismos ora 

analisados a fim de cumprirem o mandamento constitucional, seja no que pertine a 

contemplação de projetos e ações culturais para o FNC, seja na reparação de danos 

causados ao patrimônio para o FDD.  
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EM QUE A EXPERIÊNCIA ARTÍSTICA PODE CONTRIBUIR 
PARA A INTERPRETAÇÃO JURÍDICA? UMA REFLEXÃO A PARTIR DA CRÍTICA 

GADAMERIANA À HERMENÊUTICA ARTÍSTICA 
 

HOW THE EXPERIENCE OF ART CAN CONTRIBUTE  
TO THE LEGAL INTERPRETATION? A REFLECXION FROM THE GADAMERIAN 

CRITICS TO THE ARTISTIC HERMENEUTICS 
 

Francisco Tarcísio Rocha Gomes Júnior1 
 

Resumo: Gadamer, na primeira parte de Verdade e Método, utiliza o estudo da experiência artística com duas 
vertentes. A primeira é como instrumento para destacar os limites da filosofia da consciência diante de uma 
experiência histórica de sentido. A segunda é a construção de um modelo para a consideração de uma 
experiência de verdade abrange para as ciências humanas. Dentro dessa perspectiva, objetiva-se analisar essas 
contribuições para a interpretação jurídica, especificamente comentadas por Ronald Dworkin.      

Palavras-Chave: hermenêutica. arte. direito.    

 

Abstract: Gadamer uses the reflections of the art in the first part of his book Truth and Method in two different 
ways. The first one is the art as instrument of clarification of the limits of the modern philosophy against a 
historical experience of the world. The second one is the art as a model for a concept of a embracing truth in the 
Humanities. According to this perspective, the objective of this paper is the analysis of these questions inside the 
legal interpretation in the Ronald Dworkin's view.      

Keywords: hermeneutics. art. law. 

 
INTRODUÇÃO 

Um país sem seus livros, suas canções, suas danças, seu cinema, suas pinturas e 
esculturas, suas manifestações culturais, enfim, não é um país, é apenas um 
conglomerado de vizinhos malsatisfeitos. E isso não somos, não queremos ser, 
jamais seremos. E os artistas cumprirão o seu papel (RIBEIRO, 1994). 

 

Reconhecer que a relação essencial entre Direito e Arte é de grande importância para 

uma compreensão adequada de ambas. Esta é a tese fundamental para a qual este trabalho foi 

desenvolvido. No entanto, devida a grande profundidade e abrangência que o tema  pode 

exigir, além das limitações formais e materiais de um artigo científico, é necessário 

desenvolver objetivos mais simples e diretos. Isso, obviamente, sem nenhum anseio de 

esgotar o tema ou de produzir um trabalho totalmente fechado entre pressupostos e 

conclusões. Antes de tudo, esta é a expressão formal do primeiro passo de um estudo que 

pretende continuar e aprofundar em seus elementos, mas que se considera o bastante para um 

convite, ou uma provocação sobre essa temática tão interessante.  

                                                 
1 Estudante do mestrado acadêmico em direito constitucional do Programa de Pós-Graduação em Direito 
da Universidade Federal do Ceará (UFC). Graduado em Direito na UFC, com período de mobilidade 
acadêmica internacional na Universidade de Coimbra. E-mail: tarcisiorg@gmail.com. 
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Os objetivos específicos são: destacar a influência das reflexões filosóficas nas formas 

de se entender o conceito de Arte e de Direito; demonstrar de que maneira a hermenêutica 

filosófica resgata a experiência artística como instrumento de limitação da concepção 

moderna de verdade científica; e, por fim, demonstrar alguns elementos que podem contribuir 

para o desenvolvimento de uma interpretação jurídica mais responsável a partir das reflexões 

hermenêuticas iniciais sobre a Arte. A metodologia utilizada para tanto foi a pesquisa 

bibliográfica qualificada, em que são escolhidas obras e artigos científicos que tratam 

especificamente do tema analisado, além de livros clássicos sobre as principais questões. 

Logo, o projeto deste trabalho é um passo a ser continuado futuramente. Ele alcança 

importantes contribuições em seu decorrer, mas encontram-se verdadeiramente abertas a 

críticas e a contribuições voltadas ao desenvolvimento qualificado da temática dentro dos 

pressupostos teóricos utilizados. 

 
1 A INFLUÊNCIA DA FILOSOFIA KANTIANA NA ARTE E NO DIREITO 

 

A chamada revolução copernicana realizada por Kant na filosofia produziu grande 

influência sobre várias áreas do saber, inclusive na forma de se entender a Arte e o Direito. 

Buscando uma superação da metafísica clássica, Kant ressaltou a importância do sujeito na 

construção do conhecimento, tentando demonstrar que as estruturas lógicas existentes na 

subjetividade humana eram a chave para se entender a organização e a possibilidade de se 

conhecer alguma coisa. 

 
1.1 A centralidade do sujeito na filosofia kantiana 

 

A metafísica clássica tem como principal característica a busca pelo conhecimento do 

ente em si mesmo considerado, ou seja, sem nenhum tipo de intermediação temporal ou 

sensível. Valoriza-se a necessidade de conhecer o eterno, imutável e perfeito em vez do 

temporal, mutável e imperfeito. Nesse sentido, buscava-se aquilo que só através da razão e da 

ideia era possível conhecer, a essência dos entes.    

Na Idade Média o debate sobre a origem do conhecimento tornou-se bipolarizado. Por 

um lado, havia os idealistas, que defendiam que o conhecimento era alcançado apenas através 

da ideia, e, por outro, havia os empiristas, que defendiam que a experiência era a grande 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

407



 

 
 

forma de conhecimento. Influenciado por essas grandes escolas, Kant desenvolveu sua 

filosofia. 

Para Kant, na estrutura do conhecimento humano, havia estruturas formais a priori, que 

se situavam na consciência do sujeito e seriam responsáveis por organizar o conhecimento. 

Tais estruturas, no entanto, não eram o único âmbito do conhecimento tal como defendiam os 

idealistas. Elas dividem importância com as experiências, fruto da influência empirista, que 

formam o conteúdo que será organizado pela consciência. Assim, as estruturas apriorísticas 

são como um recipiente no qual a experiência será organizada. 

A filosofia kantiana buscava a construção e a organização do conhecimento em 

estruturas formais apriorísticas, ou seja, independentes da experiência e da história. Tais 

estruturas, chamadas de “puras” tem a função de um fundamento último e imutável, em que 

todo o conhecimento empírico seria baseado (KANT, 2001, p. 88). Da mesma maneira, a 

linguagem era vista apenas como um instrumento para a transmissão do conhecimento 

adquirido através da utilização das estruturas fundamentais. Assim, por mais que a filosofia 

tenha evoluído com Kant, em relação à filosofia da linguagem pouco se modificou em relação 

à Platão. 

Pode-se dizer que a revolução copernicana a qual Kant se refere é a mudança do foco 

metafísico no ente, na coisa em si mesma determinada, para o sujeito, senhor do 

conhecimento, na qual a sua consciência é organizadora através das instâncias apriorísticas. 

Aí, a questão fundamental deixa de ser o ente em si, e passa a ser a possibilidade do 

conhecimento. Assim, há uma revolução epistemológica na filosofia, haja vista que se 

questionam as possibilidades de se conhecer o ente, e de que forma isso é alcançável. Em 

resumo, pode-se dizer que assim “se manifesta à reflexão filosófica a consciência humana 

como mediação necessária do processo do conhecimento, de tal modo que o pensamento 

clássico é considerado, em bloco, dogmático” (OLIVEIRA, 2003, p. 36) e ingênuo. 

  Essa subjetivação radical realizada por Kant influenciou várias áreas. Como ela foi 

inspirada também  pelas experiências de Newton na Física Moderna, seus seguidores 

acabaram por “desacreditar qualquer outro conhecimento teórico que não fosse o da ciência 

da natureza,[e] forçou a autorreflexão das ciências do espírito a apoiar-se na metodologia das 

ciências da natureza” (GADAMER, 2013, p. 82). 
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1.2 A subjetivação da experiência artística 

 

A obra de arte também foi influenciada pela subjetivação realizada pela qualificada 

filosofia kantiana. A consequência disso é que a experiência artística passou a ser analisada 

“por meio do pensamento estético da modernidade, [e] atentou-se plenamente para a 'parcela 

do sujeito' na construção da experiência estética” (Idem, 2013, p. 53). 

Algo que mostra de maneira clara essa mudança é a diferenciação que Kant realizou 

entre beleza livre e beleza aderente. A beleza livre é aquela que constitui o objeto de um 

“puro” juízo de gosto, ou seja, não se relaciona com  pontos de vista morais ou intelectuais. 

Um exemplo para esse tipo de beleza é a paisagem natural, assim como também as flores 

ornamentais. Esses tipos de Arte não provocam, ou impõem, nenhum tipo de realização 

histórica ou juízo moral, apenas expõem o que há de mais natural possível. 

A beleza aderente, como o próprio nome sugere, adere-se a um conceito histórico, moral 

ou finalístico determinado. Seu sentido não é puramente estético. Um exemplo desse tipo de 

beleza é aquela que há em um edifício, ou em um animal de corrida, que possuem finalidades 

bem definidas. “Ahora bien, según Kant, un juicio puro de gusto no debe fundamentarse em la 

'idea de um fin'. La referencia a un fin menoscabaría, por decirlo así, La belleza puramente 

estética de juicio de gusto”(GRONDIN, 2003, p. 60). 

Outro exemplo que se pode oferecer para exemplificar a influência da filosofia moderna 

na Arte foi a mudança de referência do gosto para o gênio. O gênio surgiu como uma forma 

de se entender a inspiração para a produção de uma obra artística. Da mesma forma que Kant 

busca a construção de um conhecimento fundamentado de forma autônoma em estruturas a 

priori formais, entendeu-se que a verdadeira inspiração artística não viria de nenhuma 

provocação histórica e temporal sobre o gênio do artista. A verdadeira inspiração viria da 

“pura” subjetividade do artista, de maneira em que se manifesta mais livremente a criação 

artística através do gênio do seu criador (Idem, 2003, p. 60). 

Essa subjetivação da experiência artística demonstra como foi amplo o alcance da ideia 

de centralidade do sujeito da filosofia kantiana. Tanto a ideia da diferença entre beleza livre e 

aderente, como a caracterização da inspiração do artista através de uma provocação livre do 

seu gênio demonstram que a Arte não só foi influenciada pelas contribuições (e atrasos) da 

revolução copernicana, mas também esses postulados filosóficos foram determinantes para a 
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construção do que se considera uma experiência adequada em Arte. 

 

1.3 Os postulados da Escola da Exegese 

 

No âmbito do Direito, grandes foram as contribuições da filosofia moderna. 

Coincidindo também com a Revolução Francesa, foram a partir desse fato histórico que se 

tornaram mais marcantes as contribuições do Racionalismo na resolução de problemas 

jurídicos. 

A Revolução Francesa simbolizou a supremacia do terceiro estado, burguesia e 

campesinato, sobre a nobreza e o clero. As instituições que surgiram dessa revolução também 

tentavam seguir essa simbologia. Na organização política de tais instituições, o parlamento 

surgiu como o mais poderoso. Local dos debates entre os representantes do povo, o poder 

parlamentar também era o responsável pela produção das leis, que eram consideradas frutos 

de considerações legislativas fundamentadas na razão. Essa racionalidade foi motivo para a 

supremacia da legislação frente a todas as outras formas de manifestação do fenômeno 

jurídico. 

A questão da manutenção da segurança e da previsibilidade das decisões judiciais 

sempre foi uma grande questão política e no século XVIII não seria diferente. Nesse sentido, a 

grande saída para a resolução desse problema, além da manutenção do controle sobre 

possíveis riscos de defesa do Absolutismo através das decisões judiciais, foi a limitação da 

atuação judicial pela simples e “pura” aplicação das legislações produzidas pelo parlamento. 

Assim, “o Poder de Julgar, tão terrível entre os homens, não estando ligado nem a um certo 

estado, nem a uma certa profissão, torna-se por assim dizer, invisível e nulo” (Idem, 1998, p. 

170). Da mesma maneira se sustenta a ideia de que “os Juízes da Nação [...] são apenas a boca 

que pronuncia as palavras da lei; seres inanimados que não lhe podem moderar nem a força, 

nem o rigor” (Idem, 1998, p. 178). 

Fundamentado nesses elementos, era sustentado que não havia participação do juiz na 

produção do Direito, sendo este de produção legal apriorística, tal como as estruturas de Kant, 

e não sendo passível de transformação ou de reforma. A aplicação do Direito era subsuntiva, 

ou seja, era baseada em um método formal de relacionamento entre premissas lógicas 

previamente constituídas que o juiz aplicava apenas mecanicamente. 

Dentro das observações realizadas, logo, pode-se dizer, resumidamente, com 
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Castanheira Neves, que há três postulados básicos da Escola da Exegese. O primeiro é aquele 

que proclama a lei como a única fonte de Direito. Tal como o método kantiano, no entanto, a 

lei pode exigir recursos empíricos complementares para se realizar no caso concreto. Um 

exemplo para a busca por critérios complementares são “as 'cláusulas gerias', com os 

conceitos normativos e indeterminados, etc., se não mesmo em toda a interpretação jurídica” 

(CASTANHEIRA NEVES, 2010, p. 184). 

Outro postulado é o da exclusividade do conteúdo normativo da lei como critério 

jurídico. Assim, a lei “não é só a única fonte do Direito como ainda o critério normativo-

jurídico exclusivo” (Idem, 2010, p. 184). O último postulado é o da completude e suficiência 

da lei, em que “esse sistema seria para ela um sistema completo e fechado” (Idem, 2010, p. 

185). De regime de natureza política privatista, o símbolo para essa completude era o Código 

Civil napoleônico. 

 

2 A EXPERIÊNCIA DA OBRA DE ARTE 
 

A experiência artística foi estudada e utilizada por Gadamer para mostrar os limites da 

ciência moderna, que é baseada na filosofia da consciência, assim como mostrar os elementos 

de uma nova forma de se entender a construção do conhecimento através de uma experiência 

abrangente com a verdade e da participação dos intérpretes. Isso se fundamenta na ideia de 

que “ao lado da experiência da filosofia, a experiência da arte é a mais clara advertência para 

que à consciência científica reconheça seus limites” (GADAMER, 2013, p. 31). 

 

2.1 A estrutura abarcante do Ser e a concepção de Arte como um jogo 

 

Para Heidegger, na metafísica e na filosofia da consciência, há uma instância que foi 

negligenciada. Essa instância não é nem o sujeito, muito menos é objeto. Na realidade, essa 

instância participa de ambos os elementos. É por causa dela que é possível a relação entre 

ambos. Essa instância é o Ser. Ele é a prova de nossa finitude e da influência da história sobre 

a definição do que somos. Presente sempre que se teoriza o conhecimento, sua existência 

possibilita o diálogo crítico entre o sujeito e o objeto, haja vista que abrange ambos. De 

essencial importância, mas pouco teorizado, o Ser, segundo Gadamer, é “a dimensão 

possibilitante do encontro entre sujeito e objeto que em si abrange sujeito e objeto e é a partir 

dela que se pode determinar o que são sujeito e objeto” (MANFREDO, 2012, p. 60). 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

411



 

 
 

Nesse sentido, o sujeito solipsista da modernidade, senhor e determinador do sentido, 

desaparece. Isso porque, antes de o sujeito determinar o sentido através de suas estruturas 

transcendentais a priori, o próprio sujeito é determinado pelo Ser em que está inserido. Não é 

possível o sujeito determinar o sentido histórico do mundo, porque “antes esse sentido se nos 

dá, nos interpela, nos desafia, nos chama. Nossa escolha consiste em acolher ou rejeitar o 

chamado. O Ser emerge, assim, como a instância que possibilita nossa liberdade” (Idem, 

2006, p. 220). 

Utilizando os termos kantianos, porém de uma maneira historicamente determinada, 

pode-se dizer, com Gadamer, que as nossas estruturas que condicionam o conhecimento são 

historicamente constituídas e possibilitam a nossa compreensão. Esse é o motivo pelo qual, 

quando se compreende algo, se faz isso dentro de um horizonte histórico de sentido, que nos 

oferece pré-conceitos e prejuízos, que tornam a compreensão possível (STEIN, 2011, p.23). 

A porta de entrada nesse horizonte histórico de sentido é a linguagem. Por isso, a 

linguagem é vista em uma dimensão mais fundamentadora e abarcante. Ela se demonstra 

como sendo determinadora e constituidora das nossas estruturas transcendentais construídas 

historicamente através da cultura. Assim, quando se aprende a falar, se entra em um mundo de 

cultura significante transmitido intersubjetivamente através das gerações (Idem, 2003, p. 

p.233). 

Essa dimensão abarcante, construtora histórica e cultural das nossas instâncias de 

compreensão do mundo, não é, entretanto, um grilhão que nos aprisiona. De fato, ela 

possibilita a nossa compreensão do mundo. Por mais que o Ser nos pressione e influencie no 

que somos, a nossa liberdade ainda permanece na possibilidade ou não da aceitação dessa 

tradição histórica. Assim, a postura crítica do intérprete (sujeito) em relação a uma dimensão 

abarcante que possibilita o seu entendimento é o que define a sua liberdade e autonomia. 

Nesse contexto, é que está o problema da filosofia moderna. Ela não reconhece a 

inevitabilidade dos pré-conceitos e dos pré-juízos no processo de compreensão. E, da mesma 

maneira, não desenvolve elementos para a construção de um juízo crítico sobre eles (STEIN, 

1983, p.30).    

 Em relação à obra de arte, pode-se dizer que ela, compreendida de maneira adequada, 

não é resumida à busca por uma beleza “pura” e esteticamente constituída através de uma 

inspiração livre de interferências históricas e morais. Muito menos é o resgate de um sentido 

historicamente determinado no passado e transmitido para o futuro como uma mensagem a 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

412



 

 
 

todos aqueles que desejam apreciar uma obra. E o apreciador não é apenas alguém inerte e 

impotente que, separado da obra, a vê de maneira a receber, ou descobrir algo 

aprioristicamente construído por uma consciência do passado.  

Com tal posicionamento não se pretende dizer, todavia, que a dimensão subjetiva da 

Arte, trazida pela filosofia da consciência, seja totalmente negada e superada pela 

hermenêutica filosófica de Gadamer. O que se pretende afirmar com essas críticas é que 

entender a experiência artística apenas através desses elementos é um reducionismo que 

resulta na deturpação do que realmente representa a apreciação da Arte. Isso porque, assim 

como a experiência filosófica, a experiência artística demonstra as limitações que existem na 

concepção científica da modernidade. 

Para esse projeto, Gadamer relaciona a experiência que se tem com uma obra de arte 

com a experiência que se tem em um jogo. Em um jogo, não se pode fazer tudo o que se 

deseja. Os seus participantes só podem realizar seus objetivos dentro das possibilidades que as 

regras regentes da experiência permitem. O arbítrio não possui espaço, haja vista que, antes de 

determinar o jogo, os participantes devem se submeter às possibilidades que o “jogo” lhe 

permite atuar.  

A Arte é uma forma de nos voltarmos para a realidade histórica cultural em que estamos 

inseridos e que nos determina. Isso porque ela não se oferece livre e indeterminada à 

disposição do ânimo do intérprete. Na realidade, ela nos interpela com significados bem 

determinados e que se mostram como algo oculto. É por isso que Gadamer afirma que a Arte 

“enuncia algo que, de acordo com o modo como esse algo é dito, se mostra como uma 

descoberta, isto é, como o descobrimento de algo encoberto. (...) Tudo o que conhecemos é 

aqui excedido” (GADAMER, 2010, p. 7). Além disso, ele afirma que “o que há de 

maravilhoso e misterioso na Arte é que essa interpretação determinada não representa um 

grilhão para nosso ânimo, mas justamente abre o espaço de jogo da liberdade lúdica de nossa 

capacidade de conhecimento” (Idem, 2010, p. 94). 

Essa pressão histórica de sentido que a realidade realiza no seu intérprete apreciador não 

é de forma alguma uma corrente que aprisiona, ele é um elemento abrangente que propicia a 

atuação livre do espectador. Dessa maneira, “o jogo jogado interpela o espectador e de tal 

modo que este passa a ser parte integrante do objeto, apesar de todo o distanciamento de estar 

de frente para o espetáculo” (Idem, 2010, p. 172). Entende-se esse âmbito da Arte que 

propicia a liberdade como um sentido transmitido linguisticamente, em que algo “é dito a nós 
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no mito, nos costumes, nos textos, portanto, sobretudo na forma da tradição escrita, cujos 

sinais são destinados a qualquer um que tenha capacidade de compreender” (OLIVEIRA, 

2003, p. 233). 

Há uma relação, portanto, entre a realidade do Ser no âmbito do estudo do 

conhecimento e a da Arte. Heidegger defende a realidade do Ser como algo abarcante, 

provocador e propiciador da liberdade do sujeito. E isso acontece de tal forma que conhecer o 

Ser é conhecer os próprios institutos propiciadores da compreensão do sujeito, já que eles são 

desenvolvidos historicamente. Da mesma forma, a Arte não é algo pronto a priori para o 

apreciador descobrir. A Arte é como um jogo que, através de suas regras, influencia e 

possibilita a atuação dos seus participantes na construção do sentido.  

 

2.2 Uma experiência de verdade e a variedade de interpretações 

 

Quando se aprecia uma obra de arte, não se tem uma experiência com uma verdade que 

foi transmitida do passado por uma consciência estética que teve uma inspiração do gênio da 

forma mais livre possível, ou seja, sem nenhuma provocação histórica ou moral. Em uma obra 

de arte, somos provocados, interpelados por um sentido que abrange a nós e a própria obra em 

si. A Arte nos faz refletir sobre a realidade social e o sentido histórico em que o participante 

está envolvido. Com isso, o apreciador conhece uma realidade que o envolve, mas também 

conhece a si mesmo, tendo em vista que ele é influenciado por essa realidade abrangente. É 

isso que Gadamer quer dizer quando afirma que o “que propriamente experimentamos numa 

obra de arte e para onde dirigimos nosso interesse é, antes, como ela é verdadeira, isto é, em 

que medida conhecemos e reconhecemos algo e a nós próprios nela” (GADAMER, 2013, p. 

169). 

A verdade da obra de arte não é uma verdade cartesiana que busca um fundamento 

último e atemporal para um conhecimento de tal forma que ele se mostra como uma evidência 

irretratável. Uma verdade com essa natureza seria impossível mesmo através de um método 

bem definido típico da filosofia moderna. Um método com essas características só pode ser 

construído de maneira formalista, em que se constrói algo abstratamente e se busca encontrar 

uma verdade última. 

Como ilustração para essa experiência abarcante da obra de arte, Gadamer cita o 

exemplo da alegoria. Ele é interessante não porque seja uma forma específica de arte, mas 
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porque demonstra os limites da consciência estética. A alegoria não é uma produção exclusiva 

de um gênio. Ela se fundamenta em uma tradição muito firme e possui sempre um significado 

determinado e reconhecível que não se opõe a uma compreensão racional. A alegoria se refere 

a algo que está fora dela mesma, ou seja, que a engloba e a determina. Por fim, Grondin 

explica que “La alegoría enseña que La separación entre el arte y La realidad invierte La 

esencia del arte” (GRONDIN, 2003, p. 63). 

Em outro momento, através da analogia da arte como um jogo, Gadamer desenvolve sua 

ideia de verdade. Entender uma obra de arte é deixar-se levar por seu jogo. Nesse jogo, não 

somos aqueles que dirigem, mas somos aqueles que são encantados pela obra, que nos leva a 

participar de uma verdade superior a nós, que nos ultrapassa (Idem, 2012, p. 65). 

Essa verdade, própria para as ciências humanas e para a Arte, decorre mais do 

acontecimento, algo que se apodera de nós e nos faz descobrir a realidade, do que de um 

método determinado. Até mesmo porque o diálogo de Gadamer com a Arte não acontece para 

o desenvolvimento de um método formal para as ciências humanas como a hermenêutica de 

Dilthey, mas para realçar a insustentabilidade de um conhecimento universalmente válido e 

evidente (Idem, 2012, p. 67). 

Da mesma forma que nos ultrapassa, essa verdade também é um encontro consigo 

mesmo. Esse é o motivo da existência de diversas possibilidades de interpretação dentro de 

uma mesma obra artística. Essa variedade, no entanto, não é algo negativo ou desqualificador. 

Muito pelo contrário. A variedade de interpretações de uma obra artística é essencial para o 

próprio sentido da obra. Isso porque a experiência de verdade que acontece com a obra de arte 

nos provoca sobre uma realidade superior e abarcante ao sujeito e ao objeto, mas também nos 

mostra algo sobre nós mesmos. É por causa dessa experiência individual com a verdade que 

há a possibilidade de interpretações variadas de uma mesma obra. Para Gadamer, segundo 

Grondin, seria uma “perversidade querer erradicá-la da interpretação” (Idem, 2012, p. 66), até 

mesmo porque a experiência da verdade decorre, antes de tudo, da própria obra, que abre os 

olhos para o Ser. 

Assim, a variedade de possibilidades de encenações da peça teatral O Auto da 

Compadecida (SUASSUNA, 1999), por exemplo, não significa que a subjetividade dos 

intérpretes impera sobre a sua interpretação. Por mais que, dependendo do diretor, seja 

possível destacar um pouco mais um personagem como Chicó do que inicialmente foi 

realizado em sua primeira apresentação, imaginar que as representações dessa peça são 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

415



 

 
 

totalmente livres é um ato reducionista. Isso se justifica porque ignora a subordinação dos 

intérpretes à interpretação correta. Tal interpretação correta se relaciona com o limite que há 

entre o que seria uma interpretação da peça O Auto da Compadecida, mesmo com algumas 

adaptações, e uma fraude ou uma imitação. Essa avaliação qualitativa é possível, logo, devido 

a uma tradição cultural e material da peça com a qual os intérpretes devem dialogar. 

O padrão de correção, obviamente, não é universalmente válido e fundamental. Esse 

padrão é mutável e adaptável às diferentes realidades históricas de cada época e região em 

que, por exemplo, a peça teatral seria apresentada, mas esse padrão não é aleatório. Da mesma 

maneira, seria um erro entender que não há liberdade na encenação e as possibilidades de 

diferentes interpretações. Na verdade, explica Gadamer, deve se entender “o todo de uma 

reprodução como obrigatório e livre ao mesmo tempo” (GADAMER, 2013, p. 176). 

Nesse sentido, pode-se dizer que há uma experiência de verdade na obra de arte, todavia 

tal experiência não se compara à verdade universal da filosofia moderna. A verdade da obra 

de arte é abrangente e provoca o admirador a algo que o sobrepõe, mas também o faz se 

reconhecer. Essa própria participação individual nessa verdade abrangente resulta na 

diversidade de possibilidades de interpretação de uma obra. Essas interpretações, no entanto, 

possuem a intenção de serem “corretas”, ou seja, de dialogarem com o sentido histórico que 

as possibilita. Tal pretensão resulta na possibilidade de uma avaliação entre uma boa ou má 

interpretação.  

 

2.3 A importância do participante 

 

Quando se admira uma obra de arte, a relação que há não é a de busca pelo 

descobrimento de um sentido determinado a priori por um artista do passado. Tal ideia da 

relação coloca o espectador como alguém que admira a obra externamente e busca pelo seu 

significado universal. Essa concepção da relação entre espectador e obra artística é típica da 

influência da filosofia da consciência na forma de se entender a obra de arte.  

No caminho das contribuições de Heidegger, Gadamer propõe uma forma diferente de 

se entender a compreensão de um objeto ou obra de arte. Para ele, a compreensão não é a 

captação de um estado isolado de coisas, determinado por meio da consciência do sujeito. A 

compreensão é o resultado de uma relação de pertencimento a uma tradição histórica de 

sentido, que se aprofunda através do objeto (OLIVEIRA, 2003, p. 235). Assim, há um diálogo 
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em que o sujeito conhece um sentido superior que o influencia de maneira importante, mas 

também participa da sua construção. 

Utilizando a metáfora da arte como um jogo, pode-se dizer que “o jogo jogado interpela 

o espectador e de tal modo que este passa a ser parte integrante do objeto, apesar de todo o 

distanciamento de estar de frente para o espetáculo” (GADAMER, 2013, p. 172). A 

participação do espectador e a sua experiência pessoal são essenciais para o jogo, tendo em 

vista que a obra e seu sentido histórico abrangente são apenas o âmbito pelo qual serão 

expressos os sentimentos fruto das provocações realizadas. Nesse sentido, a perspectiva do 

espectador é essencial para a construção do “verdadeiro” sentido da obra de arte.    

A arte é uma convocação a uma tradição de sentido transmitida linguisticamente através 

das gerações de comunidades culturais construídas intersubjetivamente. Esse sentido histórico 

determina as regras que guiarão o jogo da arte, mas não determinarão nenhum tipo de 

resultado. A atuação de cada jogador determinará a maneira pela qual essa tradição será 

seguida, se através da sua continuidade, ou da sua negação. Essa criticidade de cada 

participante é essencial para a construção do sentido, haja vista que a tradição não é algo 

produzido pelo arbítrio de diferentes indivíduos aleatoriamente. Dentro de uma comunidade 

linguística, há uma vinculação, a uma interpretação correta que serve de parâmetro para a 

regulação das interpretações de cada obra artística.   

Dessa forma, a obra de arte é um mundo para si, distanciando os participantes do jogo 

dos nexos da realidade e convocando-os, provocando-os para uma tradição histórica. Tudo 

isso, sem excluir a referência ao todo da vida de cada jogador. Gadamer supõe que “a 

determinação da obra é tornar-se uma vivência estética, ou seja, arrancar de um golpe aquele 

que a vive dos nexos de sua vida por força da obra de arte, sem deixar de referi-lo ao todo de 

sua existência” (Idem, 2013, p. 116). 

Também se pode inferir que todo encontro com a linguagem da obra de arte é um 

acontecimento inacabado, sendo ela mesma parte desse acontecimento. Dessa maneira, nega-

se a ideia de uma verdade universalmente válida, construída por uma consciência estética e 

neutra (Idem, 2013, p. 151). Grondin nos explica que a obra de arte é “una experiencia de 

verdad que nos permita entender mejor no solo el arte, sino también lãs ciencias humanas y, 

de manera más fundametal todavía, el entender humano” (GRONDIN, 2003, p. 56). 

Nesse contexto, a metáfora do jogo não significa apenas uma característica específica de 

uma obra de arte, ela vai além. Ela propõe uma forma pela qual se deve deixar “seduzir” 
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dialogalmente para uma submersão no seu sentido. Isso nos conduz a ideia de que, na 

representação artística, nós participamos sempre. Logo, para fazer justiça ao verdadeiro modo 

de ser da arte, não podemos diferenciar a obra artística de sua representação. Grondin cita, 

como exemplo, que não se pode diferenciar “La poesía de su recitado, o la obra teatral de su 

puesta enescena” (Idem, 2003, p. 72), assim como não se pode repetir igualmente espetáculos 

artísticos de improvisação musical tais como shows de jazz ou de bossa nova, em que, 

normalmente, os arranjos mantém-se, em uma base, diferentes variações. 

Logo, a tese aqui defendida nega a ideia de que a obra de arte é algo produzido 

exclusivamente a priori por uma consciência estética no passado, que visa transmitir uma 

mensagem pronta, que deve ser descoberta posteriormente por um espectador ausente e 

excluído. Em substituição, visa-se desenvolver um conceito de verdade histórica abrangente, 

em que tanto a obra como o espectador estão inseridos. Dessa maneira, há uma provocação, 

através da arte, para a reflexão sobre uma realidade superior ao intérprete, mas que também o 

influencia. O intérprete, não obstante, não está ausente na construção do sentido da obra, 

tendo em vista que ele reconhece a sua participação em um horizonte de sentido 

historicamente transmitido pela comunidade linguística do qual participa.  

 

3 O QUE A EXPERIÊNCIA ARTÍSTICA TEM A ENSINAR SOBRE A 
INTERPRETAÇÃO JURÍDICA? 

 

As contribuições que a experiência artística pode oferecer sobre a interpretação jurídica 

são inumeráveis. E, por mais que o título do trabalho seja ambicioso, não é pretendido esgotar 

a amplitude de um tema como este em poucas páginas como estas. No entanto, ainda entende-

se ser possível contribuir para um debate responsável sobre a relação entre Direito e Arte 

através das reflexões que a hermenêutica filosófica oferece. Para este intuito, foram 

necessárias as observações teóricas realizadas anteriormente.  

Considerando os objetivos e os debates realizados neste trabalho, é possível 

concretamente estabelecer algumas contribuições que a experiência artística pode oferecer à 

interpretação jurídica. Ronald Dworkin é um autor que propõe algumas formas de 

compreender essa relação entre interpretação artística e jurídica.  

 

3.1 A impossibilidade de um fundamento metateórico ahistórico no Direito 
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O positivismo exegético defendia uma tese pela qual o juiz não possui participação na 

realização do Direito. Os métodos produzidos através da influência dessa escola procuram 

uma verdade que não deve ser inquestionável dentro do âmbito de um caso jurídico concreto. 

Para tanto, as disposições textuais de um código acabam se tornando pressupostos lógicos, os 

quais teoricamente não possuem lacunas, ou qualquer espaço para deixar um caso concreto 

ausente de uma resposta específica e determinada.  

Pela reflexão sobre a natureza da experiência artística foi possível entender que é 

necessário aceitar um conceito diferente de verdade. Uma verdade histórica e abrangente que 

surge dentro de comunidades intersubjetivamente compartilhadas e que possibilita o nosso 

entendimento sobre questões e situações do mundo. Essa verdade, vivenciada quando se 

confronta com uma obra de arte e que engloba o intérprete e a obra, constitui historicamente 

as nossas estruturas transcendentais de compreensão. Através dessa reflexão, pode-se dizer 

que, como as nossas estruturas de compreensão são historicamente constituídas, é impossível 

o alcance de uma verdade fora da história, ou fora das nossas experiências comunitárias.  

No âmbito da resolução de problemas jurídicos concretos, essas conclusões possuem 

conseqüências importantes. Isso porque a busca por uma resolução “verdadeiramente” justa 

para os problemas dos cidadãos sempre foi uma das grandes questões jurídicas. A conclusão 

de que não é possível uma resolução verdadeiramente e universalmente justa para um 

problema pode ser vista como, a princípio, cética, ou, até mesmo, frustrante. Essa situação, 

entretanto, pode acontecer apenas a princípio, já que trás mais benefícios que problemas. 

Quando Dworkin trata sobre a objetividade dentro de uma prática interpretativa, ele 

afirma que “uma questão dentro dessa prática, de modo que a questão de se os julgamentos 

morais podem ser objetivos é por si só, moral, e a questão se existe objetividade na 

interpretação é, por si só, interpretativa. Isso ameaça tornar o ceticismo não inevitável, mas 

impossível” (DWORKIN, 2001, p. 263). Com essas palavras, ele procura explicar que a tese 

cética de que não há uma verdade, ou que há várias verdades igualmente válidas não são 

possíveis, haja vista que, dentro da prática interpretativa comunitária, nós criticamos e 

avaliamos os fundamentos da tradição em que estamos inseridos. Dentro desse conceito de 

verdade história e fundamentadora, como deveríamos resolver os problemas jurídicos? Se não 

é possível alcançar uma verdade universal para cada problema, como poderemos galgar 

alguma certeza e segurança na resolução de um caso jurídico sem cair no relativismo ou no 
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ceticismo? Como a arte auxilia na solução desse problema? 

Na interpretação artística, a verdade histórica abrangente baseada em uma tradição 

transmitida comunitariamente é a base para que surjam críticas positivas ou não sobre 

diferentes afirmativas sobre uma obra. Da mesma forma, deve ser o Direito. A tradição que há 

sobre a resolução de casos concretos e de legislação deve ser utilizada como fundamento para 

a construção de uma solução para os problemas jurídicos. A inexistência de uma solução 

correta universal para todos os problemas que existem no Direito não significa que não seja 

possível uma justificação razoável, baseada em princípios políticos compartilhados, para um 

problema jurídico.    

Nessa justificação, devem ser utilizados argumentos fundamentados na legislação e na 

jurisprudência historicamente constituída na comunidade na qual o problema jurídico surgiu. 

Esses argumentos não são perfeitos ou irretratáveis. Eles são passíveis de avaliação em outros 

casos jurídicos, sempre no objetivo de construir a melhor solução para um caso concreto 

baseada em uma justificativa relacionada com a história institucional.      

Dworkin, sobre a relação entre uma verdade histórica e a fundamentação de respostas a 

casos concretos, afirma que: “Deveríamos apresentar nossos argumentos aos que não 

compartilham nossas opiniões e, de boa-fé, parar de argumentar quando não houvesse mais 

argumento adequado” (Idem, 2001, p. 259). 

Dessa forma, pode-se dizer  que a conclusão sobre a impossibilidade de uma verdade 

universal no Direito trazida pela experiência artística não é tudo. A existência de uma verdade 

histórica fundamentadora, também facilitada pela Arte, traduz-se para o Direito como a 

necessidade da utilização da força dos argumentos na defesa de posições justificados dentro 

da tradição institucional de resolução de casos e de produção legislativa.  

 

3.2 A construção do Direito 

 

Segundo a Escola da Exegese, o juiz, ao aplicar o Direito previamente construído pelo 

Parlamento, não possui nenhuma contribuição vá além da simples junção conseqüencial 

lógica entre uma premissa maior abstrata e uma premissa menor concreta e preenchida com a 

descrição fática. Isso foi construído tendo em vista a importância do Parlamento, casa dos 

representantes do povo, e da necessidade de limitação do poder dos juízes, que poderiam 

resistir aos avanços realizados pela Revolução Francesa com a defesa de uma postura a favor 
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do Absolutismo e da Monarquia.  

Na obra de arte, foi possível perceber que não é possível excluir a participação do 

intérprete na construção do sentido. O sentido da obra de arte, inclusive, não é algo a ser 

descoberto por um intérprete ausente e excluído da experiência. Na realidade, segundo os 

ensinamentos de Gadamer, a participação individual do intérprete é essencial para a Arte. Isso 

porque a Arte é um instrumento de provocação para a reflexão sobre a tradição histórica em 

que estamos inseridos e que engloba tanto o intérprete como a própria obra.  

Como em um jogo, essa experiência não significa o aprisionamento do sentido, muito 

menos o subjetivismo. Um jogador possui a sua liberdade garantida pelas regras que regem 

seus movimentos estratégicos livremente determinados dentro das possibilidades que existem. 

Em relação à tradição cultural, o intérprete (jogador) possui a liberdade, inclusive, de criticá-

la e de negá-la, assim como de segui-la de acordo com suas convicções. Essa possibilidade 

crítica e autônoma do jogador faz parte da essência da Arte, haja vista que ele é parte 

essencial na transmissão crítica do sentido histórico da comunidade lingüística o qual 

pertence.    

No âmbito do Direito, é interessante destacar a importância do juiz na sua realização. 

Ao resolver um problema jurídico, o juiz não está simplesmente aplicando um Direito 

construído a priori pelo Legislador. A sua atuação na resolução prática de problemas através 

da sua função jurisdicional é construtora do sentido do Direito a partir daquele caso concreto. 

Com isso busca-se dizer que a função jurisdicional é aquela na qual é realizada uma avaliação 

da herança jurídica produzida até então para a resolução de um caso prático de acordo com 

princípios políticos de uma determinada comunidade política. Através da resolução de cada 

caso, está sendo construído criticamente um sentido do Direito naquela comunidade, e não 

meramente uma aplicação estéril. 

Nesse contexto, é que Gadamer busca explicar a função jurisdicional como sendo 

sempre complementada e determinada produtivamente a partir de cada caso particular. Daí, 

ele afirma que o “juiz não só aplica a lei in concreto, mas colabora ele mesmo, através de 

sentença, para a evolução do direito (direito judicial). Assim como o direito, também os 

costumes aperfeiçoam-se por força da produtividade de cada caso particular” (GADAMER, 

2013, p. 79). Essa tese, ressalte-se, defende que ”o julgamento do caso não se restringe a 

aplicar o padrão do universal – de acordo com o qual ele ocorre -, mas codetermina, completa 

e corrige” (Idem, 2013, p. 80). 
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Ronald Dworkin, tratando sobre a interpretação literária, propõe 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, 2001, p. 222). A partir dessa concepção de 

interpretação avaliativa, Dworkin defende que, por mais que existam diferentes escolas do 

que seja uma boa literatura (realismo, romantismo, naturalismo...), todos os escritores 

produzem suas obras a partir de uma visão crítica da realidade em que estão inseridos a partir 

de princípios que consideram os mais adequados dentro de suas convicções sobre obra de arte.  

De maneira mais clara e menos metafórica, é possível entender o posicionamento de 

Dworkin como defensor de um conceito de interpretação essencialmente crítica e construtiva 

em relação à realidade do intérprete dentro de um âmbito de princípios norteadores para tal 

avaliação. De maneira direta, ele explica: “Quero dizer que uma interpretação é, por natureza, 

o relato de um propósito; ela propõe uma forma de ver o que é interpretado – uma prática 

social ou uma tradição, tanto quanto um texto ou uma pintura(...)“ (Idem, 2010, p. 71). 

Dessa forma, ele se coloca de acordo com as contribuições de Gadamer, 

especificamente na tese de que, na interpretação jurídica, não há apenas uma aplicação de um 

instrumento previamente construído. A construção do sentido do Direito acontece com a sua 

realização judicial no caso concreto. Além disso, também é possível perceber uma sintonia na 

tese de que essa construção acontece de maneira crítica dentro da comunidade linguística do 

intérprete.  

Como exemplo para sua idéia de interpretação construtiva do Direito, Dworkin compara 

a função interpretativa do juiz com a de um escritor de um romance em cadeia. Tal romance 

se caracteriza por ser um projeto comunitário em que vários escritores são necessários. Cada 

um deles é responsável por escrever um capítulo do romance. Nessa experiência, 

naturalmente, o primeiro romancista, que irá iniciar o projeto literário, possui uma liberdade 

artística de considerável alcance. Com o passar dos capítulos, e dos escritores, a liberdade de 

criação vai diminuindo, mas a necessidade de coerência narrativa não.  

Um escritor que se encontre no meio do projeto literário, terá liberdade de dar 

continuidade aos personagens da obra de acordo com as suas convicções do que seja um bom 

romance. Contudo a sua liberdade criativa será limitada pela história produzida até então 

pelos seus colegas escritores dos capítulos anteriores. Por mais que ele possa mudar o rumo 

do romance completamente a partir do seu capítulo, é exigível que isso esteja de acordo com a 

consideração do projeto desde o seu início e, obviamente, não desconsidere o produzido até 
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então. 

Então, explica Dworkin a referência do juiz em relação ao projeto do romance em 

cadeia: “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” (Idem, 2001, p. 238). O juiz deve interpretar e avaliar o que aconteceu antes porque 

tem a responsabilidade de estar em um mesmo projeto político, fundamentando decisões 

concretas do presente com as contribuições históricas do passado.  

 

3.3 A teoria da única resposta correta 

 

Dentro do âmbito da teoria exegética, é possível deduzir que havia uma resposta correta 

para cada caso específico. Essa resposta é única e válida independente do período histórico 

em que se vive e das pessoas envolvidas na sua busca. Todavia, para que ela seja encontrada, 

é necessário utilizar o método formal normalmente utilizado nas ciências da natureza e que, 

pelo grande destaque conquistado por elas, também passou a ser buscado pelas ciências do 

espírito. 

Com a experiência da obra de arte, foi possível compreender que essa verdade última e 

universal é impossível. Além disso, essa possibilidade metódica de encontrá-la também foi 

questionada, tendo em vista a insuficiência do método moderno do questionamento das pré-

compreensões em que este método está fundamentado. Essa impossibilidade é uma grande 

falha do método das ciências naturais e do seu transporte para as ciências humanas.   

Essa impossibilidade de uma verdade última não significa que o subjetivismo seja algo 

irrenunciável. Muito menos significa que todas as verdades sejam  igualmente válidas e que 

não há critérios para que possamos relacioná-las. A própria interpretação é um ato de natureza 

crítica e não entender que a construção de uma tradição através de sua avaliação criteriosa 

seria um grande erro. Grandes são as possibilidades de fundamentação argumentativa de uma 

determinada tese dentro desse conceito de construção e transmissão avaliadora de uma 

tradição histórica. 

Nesse contexto, é que se insere a questão da variedade de interpretações de uma obra de 

arte e a possibilidade de subjetivismos. Como em um jogo, na obra de arte não se determinam 

as regras, apenas é possível segui-las. Dentro da possibilidade das regras, é que as habilidades 
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de cada jogador (intérprete), individualmente desenvolvidas, surgem. Além disso, todas as 

interpretações artísticas pretendem ser corretas. Isso significa dizer que, mesmo resultando em 

diferentes formas e resultados, todas as diferentes interpretações pretendem ser corretas, ou 

seja, dialogar com a tradição em que estão inseridas. Essa pretensão de diálogo com a tradição 

é o que possibilita uma avaliação crítica não só da tradição abrangente, mas também dos 

juízos produzidos pelos intérpretes. 

Então, como buscar validade e segurança na interpretação jurídica sem recorrer a um 

fundamento último? E a impossibilidade desse fundamento universal, já acusada por 

Gadamer, resulta em um relativismo de respostas? 

Para Dworkin, a impossibilidade de uma resposta correta universal não significa que 

não possamos buscar por uma. Isso significa dizer que a pretensão de correção típica da 

interpretação torna a busca pela melhor resposta possível uma constante. O conceito de 

melhor resposta possível e única resposta correta seriam, logo, equivalentes, haja vista que a 

busca por uma única resposta correta, mesmo não sendo ela impossível, alcançaria o resultado 

de produzir a melhor resposta possível para diferentes casos em questão.  

Nessa busca pela melhor resposta possível, Dworkin argumenta que há duas dimensões 

em que se deve julgar se uma resposta é melhor que outra. Elas são a dimensão da adequação 

e a dimensão da moralidade política. A primeira dimensão avalia qual resposta se encaixa 

mais perfeitamente à tradição jurídica construída naquela comunidade. Nesse âmbito, utiliza-

se um critério de continuidade sobre a tradição política já existente. A segunda dimensão, a da 

moralidade política, avalia se, caso duas ou mais justificativas oferecerem adequações iguais à 

tradição, qual delas possui uma justificativa melhor como teoria política ou moral, ou seja, ”se 

apreende melhor os direitos que as pessoas realmente tem” (Idem, 2001, p. 213). 

Essas duas instâncias são importantes, logo, porque a dimensão do ajuste muitas vezes 

não conseguirá produzir uma interpretação satisfatória. Por isso, da mesma forma que duas 

leituras de um poema podem encontrar apoio suficiente no seu texto, duas respostas podem 

encontrar uma mesma adequação na tradição histórica de uma determinada instituição jurídica 

comunitária. Em situações como essa, “a teoria política substantiva (como considerações 

substantivas acerca do mérito artístico) desempenhará um papel decisivo” (Idem, 2001, p. 

210). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Entender no significa comprender y dominar. Es como el respirar y el amar: no sabe uno a ciencia cierta qué es 
lo que nos mantiene en ello y de donde viene el viento que hace fluir vida en nosotros, pero sabemos que todo 
depende de ello, y que nosotros no dominamos nada (GRONDIN, 2003, p. 42).  

 

A partir do estudo da experiência artística, Gadamer procura desenvolver duas vertentes 

teóricas, a crítica à absolutização da verdade formal da filosofia moderna e a produção de 

elementos basilares para um novo modelo de filosofia. A natureza central da subjetividade é 

questionada em relação à abrangência de uma verdade histórica de sentido que se sobrepõe 

tanto ao intérprete, como à obra de arte. Assim, dentro da perspectiva de Arte como jogo, cada 

jogador só possui liberdade dentro do âmbito de suas regras, deixando-se levar por elas, em 

uma relação em que há tanto liberdade como limitação histórica da subjetividade. 

Através do convite que esta faz para a reflexão sobre algo superior e abrangente, 

Dworkin constrói um modelo para se entender a interpretação jurídica. Nele, a 

impossibilidade de uma verdade última é justificativa para a consideração da forma dos 

argumentos em cada caso concreto. A incompletude apriorística do Direito é elemento para a 

consideração da responsabilidade do juiz como construtor do Direito na resolução de casos 

práticos concretos. E, por fim, a pretensão por uma resposta correta, mesmo com a sua 

impossibilidade epistemológica, é elemento para a sua eterna busca e para o desenvolvimento 

da melhor resposta possível para problemas práticos.  

Por fim, pode-se dizer que a contribuição da experiência artística à interpretação 

jurídica é imensa e sobrepõe o abordado neste trabalho. Todavia, com as provocações 

realizadas aqui, é possível perceber que a aproximação dessas vertentes tem muito a 

acrescentar no debate político que abrange tanto questões jurídicas simples e cotidianas com 

as mais importantes voltadas para o fundamento político de uma comunidade.         
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O REDESENHO DO “PROGRAMA ARTE CULTURA E CIDADANIA – 
CULTURA VIVA”: O ÚLTIMO ATO E A RACIONALIDADE DOS 

PROCESSOS DECISÓRIOS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

Frederico A. Barbosa da Silva1 

Irmina A. Walczak2 

 

Resumo: Presente texto é uma reflexão a respeito do redesenho de política pública e da qualidade do 
processo participativo, com bases na experiência do redesenho do programa Arte, Cultura e Cidadania - 
Cultura Viva, realizado ao decorrer de 2012, com enfoque no último encontro do grupo de trabalho – 
seminário final. A proposição será organizada a partir de três momentos: a) reflexão para entendermos 
como se elaboram concretamente políticas públicas; b) a ideia de rede em políticas públicas;                     
c) a racionalidade do processo decisório em políticas públicas. 

Palavras-chave: redesenho, participação, racionalidade, redes, GT – Cultura Viva. 

 

Esse texto tratará do Seminário final do “Grupo de Trabalho Cultura Viva” (GT-

CV). O processo de discussão ficou conhecido como “Redesenho do Cultura Viva”, foi 

formalizado e batizado como grupo de trabalho – GT- Cultura Viva  - em decorrência 

das enormes resistências apresentadas pelas redes e grupos que participavam do 

programa. A ideia de redesenhar o programa surgiu em decorrência do processo 

avaliativo do seu desempenho e impacto, com desdobramentos em duas pesquisas 

realizadas pelo IPEA em 2006 e 2010, que apontaram a necessidade da revisão dos 

pressupostos conceituais e dos instrumentos de gestão. Instituído pela Portaria 45 GT-

CV desenvolveu seus trabalhos ao longo de 2012 em três encontros intersetoriais, 

presenciais e um seminário final que contou com a presença de cerca de 200 pessoas, 

nisso representantes de suas vinculadas e representantes das redes do programa que 

recusavam a necessidade do redesenho, alegando existência de conceitos estáveis, ou 

seja, concepções e modos de operação satisfatória.  

A intenção aqui é a de discutir a ideia de redesenho de política e a participação 

social no processo. Seguiremos as seguintes pistas: a) reflexão para entendermos como 

se elaboram concretamente políticas públicas; b) a ideia de rede em políticas públicas; 

c) a racionalidade do processo decisório em políticas públicas. O conjunto de 
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2
 Pesquisadora da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) Ipea. 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

427



 

 

indagações daí decorrentes permitirá a reflexão a respeito da qualidade do processo 

participativo, especialmente no último encontro, que fechava o GT-CV. 

É usual a separação entre processo de formulação e de execução no imaginário 

social referenciados às políticas públicas. Essa representação culmina em uma série de 

outras díades: núcleo decisório criativo e administração burocrática; núcleo político e de 

gestão; meio decisório central associado ao Estado e periférico, associado à sociedade 

civil. Dessas díades desdobram-se inúmeras descrições e narrativas.  

Em uma delas, muito comum no processo do “redesenho”, opõe-se decisores 

criativos situados ao lado da sociedade a outros, simples gestores que resistem à 

criatividade e às legítimas demandas sociais por protagonismo e autonomia; em outra, 

numa construção mais estrutural, confere-se às relações entre Estado e sociedade uma 

oposição inultrapassável, desdobrando-se dessa clivagem representações ou ideologias 

que indicam ser o Estado uma instituição burocrática e, por definição, aliado às elites e 

grupos dominantes, sempre em conspiração e contrários à construção de verdadeira 

democracia. Desdobramento natural é a reticência à participação e à gestão 

compartilhada. No fim das contas, há uma utopia crítica que pode ser desenhada e 

derivada desse conjunto discursivo: o Estado deve ser reformado e democratizado; os 

movimentos sociais, sinônimo de sociedade civil, seriam então os atores dessa 

transformação. 

Essas representações são as que circularam com maior ou menor sofisticação 

durante o redesenho. Delas derivam estratégias, ou padrões de comportamento político. 

Se considerado como um fórum não adequado para discussão sobre o programa, as 

linhas de atuação natural seriam: a) a de recusa à participação no GT e b) a participação 

para manter um canal de diálogo com o Estado, sinalizando sempre os limites e 

recusando transformações estratégicas mais globais.  

Em caso de ser considerado adequado como fórum participativo, pode-se 

apontar uma terceira linha de ação: c) a participação na redefinição das estratégias 

centrais da atuação da Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural (SCDC) na 

condução do programa. Em ambos os casos seria possível colocar em questão as regras 

básicas dos termos da discussão. O próprio GT como método ou os métodos do GT 

poderiam ser questionados e assim, serem propostos outros espaços para elaboração e 

formulação de estratégias alternativas ou de consolidação daquelas que já estavam 

delineadas. Foi o que aconteceu ao final. Os representantes das redes presentes 
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demandaram da coordenação do GT uma reflexão a respeito da Gestão Compartilhada. 

A percepção da coordenação era de que o GT se constituía efetivamente em um 

exercício de compartilhamento e que amadurecia, a partir das discussões, ideias mais 

claras sobre a participação social. Antes de aprofundarmos a reflexão sobre esses 

pontos, vale descrever alguns dos fatos associados ao processo.  

Diga-se que os métodos propostos foram alterados inúmeras vezes em função 

dos sentidos dados ao “redesenho”. Por parte da equipe do IPEA, cada problema 

apresentado nas pesquisas avaliativas seria objeto de reuniões com grupos específicos, 

tanto da sociedade civil, quanto do MINC, Estados e municípios.  

Para a SCDC havia um compromisso com a mobilização da discussão em 

espaços públicos ampliados com a presença de órgãos do MINC, das esferas de 

governo, do Estado em sentido ampliado, ou seja, também com a presença de órgãos de 

controle e de representantes da sociedade civil.  

Dada esta preferência da SCDC, as reuniões ampliadas foram organizadas em 

grupos. Eles deveriam ser capazes de estabelecer enunciados segundo pontos de vista 

específicos. Essa metodologia foi ganhando um sentido diferente, o de troca de 

informações e discussão a respeito das questões apontadas como centrais ao 

“redesenho”.  

As dificuldades para amadurecer proposições concretas e operacionais em 

termos de políticas ficaram evidentes desde a primeira discussão. Grande parte das 

assertivas era genérica ou reproduzia experiências já em curso; não tinham foco em 

elementos operacionalizáveis; envolviam processamento e decisão em outros fóruns que 

não o próprio GT-CV; eram respondidas como petição de princípio, isto é, eram 

referidas a algum documento que já continha as soluções para as questões em debate.  

O passo seguinte foi retomar as reuniões específicas para delinear um conjunto 

de ações e operacionalizar proposições, especialmente referentes ao monitoramento do 

programa e à institucionalização de estratégias de gestão de conhecimentos. Também se 

começaram a realizar levantamentos de fluxos de processos internos à secretaria e de 

pesquisas empíricas a respeito dos montantes financeiros, fluxos de desembolso e 

recursos humanos. Foi elaborada uma reflexão relacionada com as “questões jurídicas” 

do programa. Cada um desses temas gerou relatórios que compuseram o relatório a ser 

apresentado no Seminário Final que ocorreria em dezembro de 2012. 
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Como passo intermediário nesse processo foi elaborado o Modelo Lógico do 

“Programa Arte Cultura e Cidadania - Cultura Viva” agora associado ao “Programa 

Brasil Plural”. O desafio era incorporar a lógica dos dois programas, realizar escolhas e 

estabelecer estratégias comuns. Muito há a se dizer a respeito dessa hibridização. No 

geral, que é o que os objetivos desse texto nos permitem, sem que abramos uma longa 

digressão crítica interna ao processamento do ML na SCDC, pode-se assinalar, sem 

erro, a absorção dos métodos do “Brasil Plural” pelo “Cultura Viva”.  

O ML pressupõe um longo processo de explicitação das apostas que o gestor 

fará. O processo de debate foi bastante complexo e alguns dos conceitos centrais do 

programa foram objeto de reprodução e no melhor dos casos de ajuste e estabilização 

semântica, efeito imprescindível para a expansão do programa no processo de 

descentralização para Estados e municípios. Os atores entram e os conceitos devem 

estar azeitados e, no mínimo provisoriamente estabilizados. Alguns dos procedimentos 

metodológicos também foram alterados. O ML se refere basicamente ao desenho de 

ações substantivas e o lugar que elas tomarão nas estratégias globais do programa. A 

ideia de repertório de ações multiplica as possibilidades, mas não esclarecem as ações 

que serão efetivamente parte da aposta.  

O ML foi desenvolvido na SCDC em 2012, para contornar essa característica, a 

de formular repertórios sem definir prioridades, foi organizado a partir dos instrumentos 

de política – prêmios, convênios, chancelamento, certificação, etc. - tudo isso 

convergindo para a conformação de redes do programa e da Rede Cultura Viva. 

Entretanto, isso não basta, as prioridades devem ser claras em decorrência da 

necessidade de recursos e da sua pactuação entre os atores. 

Nesse sentido, foi jogada uma última carta, não prevista na metodologia do ML: 

o que se chamou de “linha de base”. A prospecção a respeito do que seria a expansão do 

programa foi tema de muitas discussões com a SCDC de forma mais ou menos 

explícita. O desenho de cenários ajuda à reflexão a respeito da ação e de suas opções. 

Entretanto, é uma metodologia exigente em termos das habilidades para lidar com 

premissas e hipóteses formais. A tendência da razão prática é tratar hipóteses de forma 

substantiva. E é desse tipo de razão que a maior parte de nós está armada.  

Pensar a partir de cenários – ou “linhas de base”, para simplificar – implica em 

treino específico e nem sempre é útil. Entretanto, na ausência de priorização e de agenda 

clara para a expansão do programa, esse foi um recurso que permitiria e obrigaria certa 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

430



 

 

racionalização a respeito dos recursos necessários para o atingimento das metas do 

Plano Nacional de Cultura – PNC, pelo menos ao que se referia ao Cultura Viva.  

A “linha de base” trazia cenários em torno das necessidades do programa e fazia 

uso de critérios de escalonamento de recursos para municípios e para cada um dos 

instrumentos de política. Nenhum dos critérios era, a rigor, pensado como contrários aos 

princípios do programa, sobretudo por terem sido discutidos durante as reuniões do 

“redesenho” como hipóteses possíveis. Poderiam ser recusadas como premissas 

substantivas, como o foram, e de forma muito legítima, mas certamente não com o falso 

argumento da contradição. 

Todavia, a “linha de base” tinha outro objetivo, que era o de estabelecer um 

padrão de discussão sobre necessidades próprias para a expansão do programa. 

Inclusive, outras linhas de base foram construídas a partir de premissas alternativas. 

Aquela apresentada no Seminário era a mais intuitiva, por assim dizer. Os cenários 

implicavam em aumentos significativos de recursos globais para a expansão e foram 

calculadas necessidades anuais até 2020. Os cenários colocavam desafios. A primeira 

questão era a de saber se o governo federal premiaria o programa com aumento de 

recursos próprios para realização das metas do PNC. Dessa definição decorreria a 

estratégia de aproximação entre atores e o estabelecimento dos termos de diálogo com 

as demais esferas de governo. Não se esperava que uma proposta razoável e que 

oferecia argumentos concretos para o aumento de recursos pudesse ser recusada sob o 

pretexto de que as suas premissas formais colidiam com os princípios do programa; o 

que se esperava era que a proposta fosse discutida, melhorada e que ancorasse uma 

coalizão de apoios para aumentar os recursos imediatos do programa. Cada coisa tem o 

seu momento, a recusa tem uma lógica, ou várias.  

O principal é que retoma como fonte uma espécie de doutrina, uma síntese 

ideológica primeira e indiscutível. Os espaços dialógicos aparentemente ritualizam e 

fortalecem o discurso. Certamente esse é uso político concreto do discurso inaugural e 

envolve atualização de uma potência. Os significados desses usos ainda são opacos, eles 

tanto podem ser utópicos, quanto conservadores.  

O fato é que a lógica decisional das políticas públicas, que é estabelecer 

critérios, instrumentos e operações concretas somem do espaço do diálogo. Também 

some daqui o raciocínio analítico, isto é, que os problemas poderiam ser reduzidos aos 

seus elementos, que deveria então ser discutidos e depois recompostos em linhas de 
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ação. Entretanto, o raciocínio narrativo tomou seu lugar e assumiu toda sua potência 

discursiva para encantar, posicionar, reconhecer e interpelar as comunidades de crenças. 

O que se faz aqui é ativar a memória e a beleza das luzes refletidas no próprio espelho: 

“fazemos isso e aquilo de poesia inquestionável”; “significamos a poesia e a arte 

insculpida em identidades irretocáveis e em processo de encantamento do Brasil 

profundo”. 

Os processos decisórios não podem ser descritos de forma abstrata e geral. Um 

GT que poderia ser visto como parte de um processo simples de conversação no sentido 

da criação de afirmação de crenças e sentidos para se agir juntos é ocasião para uma 

sequência de decisões e omissões concretas. É no processo concreto que se podem ver 

as redes de atores que estruturam uma política sendo ativadas. 

A imagem da administração como conjunto de estruturas hierarquizadas entre 

decisores e executores ou entre “os que têm a caneta” e os que executam, como foi-nos 

dito repetidas vezes durante os diálogos do redesenho, é insuficiente para descrever a 

complexidade das lógicas que condicionam o processo decisório. A administração 

internamente, tanto quanto nas suas relações com a sociedade civil, com os movimentos 

sociais e as redes é perpassada por solidariedades, alianças e por antagonismos e 

contradições.  

No caso das ações da SCDC, ou mais precisamente do programa Arte Cultura e 

Cidadania, pode-se dizer que a sociedade não é externa à administração. Ali se 

movimentam atores fortemente relacionados com as demandas dos movimentos sociais 

e populares. O Estado funciona claramente em rede com os “movimentos sociais 

culturais” do programa, inclusive ao incluir representantes de grupos, comunidades e 

coletivos nos processos de gestão pública. As afinidades e preferências dos gestores 

pelos processos participativos também é evidente, não apenas quando se referem aos 

métodos trazidos para o redesenho, mas na agenda política, marcada por inúmeras 

reuniões, no atendimento de demandas e na pauta de problemas propostos no processo 

do “redesenho”. A lógica corporativa não é um fenômeno empiricamente constatável 

com facilidade.  

Nesse caso, pode-se arriscar que o Estado funciona em rede. Aliás, essa 

característica foi referida algumas vezes como causa da fluidez e das dificuldades do 

próprio processo decisório interno da SCDC. A secretaria, seguindo esse argumento, 
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carece da definição de um ponto de vista enquanto administração pública para 

estabilizar prioridades e um modo de operação próprio.  

A presença de duas secretarias diferentes, agora, integradas em uma apenas, 

também tem consequências, pois carregam lógicas de ação muito diversas. Um exemplo 

que o demonstra é o fato dos funcionários atribuírem pesos diferenciados aos processos 

de gestão e aos processos de negociação presencial com a sociedade civil. Também há a 

presença de pessoas com diferentes inserções formais e orientações profissionais. Todo 

esse conjunto aponta para alguma coerência nas posições administrativas, dada a 

presença de um programa com ações relativamente estruturada do ponto de vista das 

suas explicações e orientações gerais, mas também chama a atenção para a grande 

fragmentação das posições sociais presentes na instituição.  

Essa última característica é potencializada pelo fato da secretaria ter passado por 

três governos e convivido com múltiplos nomes como secretários, sendo que os demais 

cargos mesclam forte rotatividade de nomes que os ocupam e alguma estabilidade dos 

que viveram todo o ciclo de vida da SCDC. Gostaríamos de apontar como positiva a 

permanência de grupos e pessoas capazes de formar rede com outras áreas do MINC; 

entretanto, a formação comum, técnica e política que daria esse lastro não está mais 

presente, a não ser pelas exceções que confirmam a regra, na SCDC. 

Portanto, um ponto de vista abstrato da administração não é possível. A SCDC é 

perpassada por inúmeras clivagens e não há um personagem ou ideia que aglutine os 

componentes em um todo orgânico ou em torno a uma missão comum; não há grupos 

ou pessoas com as disposições ou habitus apropriados ao tratamento de questões 

políticas como questões técnicas e questões técnicas como políticas.  

O GT emergiu nesse contexto. O momento de instalação, entretanto, não era 

favorável, sendo o momento de enorme complexidade do quadro institucional, agravado 

por disfunções praticamente permanentes decorrentes do fim de convênios, 

descontinuidade dos fluxos financeiros e editais equivocadamente implementados. O 

passivo da SCDC no momento do redesenho era imenso.  

O GT poderia ter sido o mediador, traduzindo demandas e produzindo 

representações e valores de consenso em torno da expansão do programa, manutenção 

de linhas de conveniamento e renovação de inúmero deles. Não foi o que aconteceu. O 

GT não tinha a capacidade de tradução de problemas operacionais em problemas 
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políticos e transformar os conceitos genéricos do programa em objeto orientador de um 

novo ciclo de ações, suficientemente intensos e orientados para o reestabelecimento de 

alianças com as redes que promovem a cultura no âmbito do programa. Não teve a 

capacidade de exercer a função simples de mediador político, de tradutor das 

representações gerais em linhas de ação e dessa em linhas operacionais. Ao final, abriu-

se essa possibilidade com a dinamização do processo de descentralização e com as 

decisões das unidades federativas em assumir certos conceitos orientadores do 

programa. Mas essa vertente ainda está por se produzir concretamente.  

Nesse caso, a de ser um mediador, inúmeras questões convergiram 

negativamente: uma delas diz respeito a estratégia de isolamento que os representantes 

da sociedade civil impingiram ao GT. O combinado era a mobilização das redes por 

meio digital e praticamente nada foi feito nessa direção. A outra diz respeito às 

estratégias da própria secretaria, que fez uso construtivo do GT para entabular diálogos 

e aprofundamento conceitual sobre o programa, tanto com a sociedade quanto com 

outros órgãos setoriais, mas que estabeleceu como prioridade o saneamento das 

dificuldades administrativas e jurídicas herdadas de outras gestões. Nem uma das duas 

linhas de ações permitiria que o GT tivesse como função a mediação das relações entre 

atores a partir da criação de novos consensos em torno de premissas conceituais, 

estratégias e ações. O GT teve lá seus usos, nenhum deles relacionado ao papel de 

mediação global de conceitos, normas e operações. O GT não poderia substituir a 

SCDC ou a sociedade civil como protagonistas desse papel.  

A SCDC é a instituição que dá coerência ao processo de decisão, assegurando 

que as demandas múltiplas e contraditórias ganhem uma forma, um desenho. É também 

a secretaria que dá tradução administrativa às decisões sobre o desenho das políticas. 

Todas as influências profissionais, de trajetória, de posição administrativa, de cognição 

e até mesmo de simpatias partidárias ganham contornos e unidade no processamento 

técnico e político da SCDC. Todas as demandas da sociedade civil ganham forma 

conceitual e operacional no processo dialógico, mas sempre à luz das prioridades e 

capacidades da própria secretaria. As demandas fragmentárias e pontuais apenas 

ganham unidade e coerência depois de um trabalho próprio e orientado para isso. 

Não são desconhecidas as influências que os atores da sociedade civil exercem 

na administração e nas políticas públicas. Os estudos sobre participação social não se 

cansam de exemplificar a porosidade do estado em relação a demandas civis. Nesse 
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caso tudo vai depender da avaliação que os grupos e coletivos fazem de suas 

oportunidades e das ameaças relacionadas à participação. Em geral o acesso a espaços 

de decisão representam recursos políticos e testemunham as capacidades que os 

representantes têm de se fazerem ouvir e influenciar as decisões. Já se escreveu algo 

sobre isso anteriormente. Acrescente-se apenas que a estratégia de “voz” não prevaleceu 

entre os representantes das redes da sociedade civil no GT, mas sim a de “saída”, ou 

seja, a de recusa a participar na discussão e aperfeiçoamento do programa. O recurso 

básico foi o de reapresentar o que já estava inscrito nos documentos do programa e da 

Comissão Nacional dos Pontos de Cultura (CNPC). A estratégia de paráfrase ou da 

repetição dos conteúdos de outros documentos é obviamente defensiva e conservadora; 

essa estratégia aposta que o programa já ganhou forma definitiva, que um “redesenho” e 

aperfeiçoamento só poderá ser realizado por gestores, personagens ou grupos com a 

credibilidade que os de hoje não desfrutam. 

Seja como for, o ML tentava dar coerência conceitual e operacional ao 

programa. Estabeleceu um referencial global para o programa, o que permite 

hierarquizar diferentes escolhas. Resta pensar em uma rede de fóruns e agencias capazes 

de fazer a mediação concreta das questões que envolvem os vários atores em jogo.  

O processo de participação no GT, por sua vez, chamou a atenção, a nossa 

atenção, diga-se, para cinco linhas gerais ou cinco tipos diferentes de processos de 

decisões diferenciados e necessários para o programa:  

a) processamento de decisões de forma a uma só vez técnica e política 

pelo Gabinete do secretário da SCDC; 

b) preparação da execução de ações por Comitês de gestores 

interministeriais, que permitisse o processamento de ações e atividades com as 

instituições vinculadas, por um lado e, com outros ministérios, que tenham 

programas ou ações funcionando no quadro de referência do programa, por 

outro; 

c) Comitês de gestores federativos; nesse caso, os bipartites (Estados, DF 

e municípios) e tripartites (União, Estados, DF e municípios) são nucleares, mas 

podem ser adicionados Fóruns por Estado, preparando as discussões a serem 

levadas aos Comitês de gestores federativos;  
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d) vários Comitês de Gestão Compartilhada com a presença das redes da 

sociedade civil através de representantes capazes de relacionamento direto com a 

SCDC; 

e) um Conselho de Gestão Participativa, com presença dos Comitês 

anteriores e das redes; 

A justificativa do primeiro é o mesmo que demos para as dificuldades de 

processamento político de questões técnicas e de técnicas para questões políticas. O 

relatório final do Redesenho propõe uma série de questões e alternativas que deverão 

ser trabalhadas nesse sentido apontado. O secretário não consegue fazê-lo sozinho, deve 

ter assessores que o façam e o auxiliem, deixando ao Secretário a pesada e demandante, 

em termos de tempo e energia, agenda de questões cotidianas.  

A necessidade do Comitê de gestores interministerial decorre de um razão 

também simples. O GT mostrou que vários dos pontos e pontões de outros órgãos 

funcionam em redes com lógica e protocolos específicos, a exemplo do patrimônio 

imaterial (IPHAN), indígenas (FUNAI) e pontos de memória (IBRAM) e também 

metodologias de redes diferenciadas. Para esses casos, propunha-se no relatório final 

tratamento diferenciado, dado que essas redes teriam funcionamentos diferenciados, 

dado o objeto da proteção de direito ter natureza diferenciada (registro de bens de 

natureza imaterial, direitos indígenas, direitos de quilombolas, populações tradicionais 

etc.). Outro comitê possível nessa linha é o Comitê de Gestão da Cultura Digital Livre, 

que seria formado por pontões que atuam e organizam as redes do “Cultura Viva”. 

Nesse caso, a articulação de redes, o monitoramento e a gestão de conhecimentos do 

programa teriam nesse Comitê um dos seus agenciadores centrais. 

Os comitês de gestores públicos são centrais, dada a orientação diferenciada dos 

gestores em relação às ações do programa, suas linhas estratégicas e as necessidades de 

expansão do programa de forma descentralizada e a partir da cooperação federativa. 

O outro Comitê de gestão compartilhada decorre de assertivas indexadas 

também à experiência do GT e das avaliações realizadas pelo IPEA. Em primeiro lugar, 

a Comissão Nacional de Pontos de Cultura não fala e nem tem igual legitimidade aos 

olhos dos pontos mais antigos e dos novos pontos de cultura. Depois, as redes de pontos 

são múltiplas, com estruturas muito diferentes e decorre disso a necessidade de discutir 

suas demandas sem a intermediação da Comissão Nacional que as desconhece 
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inteiramente. Esses comitês negociariam ações de forma direta com a Secretaria, já que 

suas demandas são específicas e a sua agenda se relacionaria com as questões cotidianas 

ligadas à construção e sustentabilidade das redes. 

Por outro lado, uma parte do conjunto de demandas das redes, aquelas 

relacionadas às estratégias globais da SCDC, poderiam, em certa medida, serem 

trabalhadas por uma Comissão Nacional e depois articuladas com o gabinete e com as 

demais instâncias e fóruns de participação. 

A estratégia de construção dessas instâncias objetiva a criar e consolidar o 

referencial das políticas em torno de percepções diferenciadas e claras. Os métodos de 

consenso em geral implicam em apagar ou reduzir a carga de conflitividade das 

decisões e nem sempre são os de maior eficiência para processar as decisões agônicas; 

por outro lado, enfatizar conflitos simbólicos sem estimular a sua articulação e 

mediação em processos e operações reais, pode não ser compatível com a politização 

própria das estratégias de lutas contra-hegemônicas dos movimentos sociais, 

significando uma exclusão seletiva de alternativas em jogo. No primeiro caso, há uma 

perda da radicalidade e da riqueza de alternativas. No segundo, há uma perda na 

capacidade de decisão e ação. Detenhamo-nos brevemente na questão da politização e 

na recusa do debate em função da produção política de novas hegemonias. Nosso ponto 

de vista será não o de recusar esse tipo de politização, mas referir esse tipo de luta 

simbólica e política ao quadro da análise de políticas públicas.  

As estratégias das lutas “contra-hegemônicas” são direcionadas provável e 

geralmente contra a hegemonia das elites, das frações do capital e dos mercados e do 

seu agente ideológico mundial, o neoliberalismo; essas estratégias respondem de forma 

adequada ao processo de formação de agenda, decisões de elaboração e formulação de 

políticas. Nem sempre são capazes a responder às questões de implementação e de 

execução de políticas públicas e, raramente respondem às etapas de acompanhamento, 

monitoramento e avaliação. Essas etapas são associadas à gestão e ao neoliberalismo, 

portanto ao Estado burocrático e ao mercado.  

As lutas contra-hegemônicas são potencialmente capazes de pressionar pela 

formação de agendas condicionando o processo de decisão, mas dificilmente os atores 

são capazes de oferecer ponderações para arbitrar entre linhas de ação heterogêneas ou 

raramente são capazes de realizar escolhas entre um balanço de custo e ganhos eleitorais 

e outro referido aos custos e sustentabilidade de programas de ação pública. Essas 
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questões não interessam em decorrência de sua lógica e de sua insuficiência em termos 

de uma sociologia das emergências e de uma incorporação de uma gramática da 

exclusão, cuja racionalidade implica em cotidiana guerra de posições por “visibilidades” 

e por “dizibilidades”.  

Em geral esse tipo de politização é fundamentalmente pouco permeável ao 

diálogo com lógicas práticas fundamentalmente diferentes e se tornam autocentradas, 

referidas a lutas pela condição de sujeito autônomo, reconhecido e protagonista da sua 

própria capacidade de vocalizar. Isso quer dizer que todo o processo de ponderação, 

argumentação e proposição de ações é fundamentalmente traduzido no quadro de 

paradigmas e representações particulares, incomensuráveis, e muitas vezes 

contraditórios socialmente em relação a outros paradigmas, e são, fundamentalmente, 

avessos ao debate aberto e à exploração de alternativas.  

O debate, quando posto, em geral é realizado entre os que portam o mesmo 

espírito de comunidade e as alternativas são exploradas seletivamente entre os que 

operam com os mesmos objetivos paradigmáticos. O que se afirmou sobre o 

“contraditório socialmente” significa que os grupos e redes de apoio têm razões 

sociológicas para se oporem aos outros grupos defensores de paradigmas alternativos. E 

também que têm razões para se recusarem às lógicas da administração pública. A 

questão central aqui é assinalar que a viabilidade política se dissocia, nos movimentos 

sociais, da viabilidade técnica e operacional no que se refere às políticas públicas. 

Nesses casos é muito comum como estratégia a afirmação de experiências singulares, 

irrepetíveis, vividas pelos grupos e redes e o consequente questionamento da 

legitimidade de outros para discutir questões pertinentes àqueles coletivos.  

Como se vê não se trata apenas de luta de poder, mas de uma maneira de se 

colocar diante da experiência e do mundo. Muito se fala no âmbito do programa de 

cartografias, de potências e de emergências. O conhecimento não tem uma dimensão 

formal e técnica, mas refere-se ao campo das singularidades e das diferenças, portanto, 

pertencente ao vivido radical, a algo que não se reduz ao conceito que, reproduzido, já 

se transforma em outra coisa. Essa racionalidade afirma o ser humano como ser em 

permanente movimento e atividade; a realidade convoca-o e provoca-o a por em jogo 

saberes e fazeres na construção perene de alternativas, na construção das realidades e de 

si mesmo. A existência e dinamicidade do ser humano implicam na mobilização 

constante de coletivos em processos a uma só vez inventivos e formativos, em relações 
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cotidianas de luta entre normas, valores e utopias. Ao ser humano praticamente nada 

escapa, tudo lhe é imanente. Drama, comédia e tragédia lhe são inerentes e lhe 

pertencem; enlaçam-se à potência do humano enquanto agente transformador, como 

agente produtor de sentidos, como narrador e inventor de si e do mundo. 

Além de visões poéticas do mundo, o programa também abriga lutas e violências 

simbólicas. Essas envolvem posições identitárias (“não converso com quem não 

reconhece a minha identidade”, escutamos de uma representante dos Griôs), posições 

sociais (“essa é uma fala de burocrata”, disse um representante dos povos de terreiro no 

Seminário final do redesenho, numa clara alusão pejorativa a posições sociais 

diferenciadas), posições ideológicas (“a posição do IPEA é neoliberal”, afirmaram os 

pontos de cultura em carta endereçada à ministra Marta Suplicy) e até mesmo 

“científicas”, a exemplo da evidentemente equivocada e mal informada assertiva de uma 

professora universitária sobre os resultados do processo do redesenho: “o relatório tem 

uma posição metodológica positivista”. Todas as narrativas são convergentes com a 

ideia de autonomia da sociedade civil e dos movimentos sociais em relação ao Estado. 

Seguem-se críticas à redução da política a seus componentes administrativos e de 

gestão, bem como a consequente politização ou ideologização do fazer política pública.  

Não é caso de mostrar que o processo de redesenho foi o exato oposto, ponto a 

ponto, das narrativas de “senso comum prático” apresentadas no parágrafo anterior. 

Inclusive já se mostrou como o elemento ideológico foi tratado no quadro dos três 

planos da política e não é o caso de repisar os argumentos. No entanto, é caso de dizer 

que ninguém inventou uma operação metodológica para sanar conflitos cognitivos 

como os descritos sucintamente acima e nem para problemas similares que contaminam 

os processos decisórios. Daí o aparente caos que decorre da negociação de sentidos 

políticos nas reuniões do GT. 

Por essa razão, a solução para as dificuldades da escolha pública deve ser 

depositada em algum espaço decisório legítimo com a presença de atores relevantes 

para a decisão. Não vemos outra possibilidade senão a construção de espaços públicos 

qualificados, isto é, capazes de processar, analisar, ponderar e hierarquizar alternativas e 

prioridades em meio às heterogeneidades cognitivas e interesses antagônicos dos atores.  

Associado a esse espaço público próprio da decisão política podem estar 

associados campos epistêmicos de análise e avaliação de políticas públicas. Esse é 

campo que ainda não consolidou paradigmas e comunidades com fortes programas de 
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pesquisa empírica e teórica. Os problemas nessa área são conhecidos: a) acúmulo de 

análise de casos; b) pouca verticalização na reflexão teórica e metodológica; c) escassa 

troca e debates entre comunidades de pesquisa; d) deficiência crônica na formação para 

pesquisa empírica e aplicada.  

Deve ser dito claramente que o fortalecimento do campo de pesquisas e de 

análise empírica das políticas culturais não suprime os problemas próprios das 

necessidades da decisão pública; no mínimo, as análises mais bem formatadas 

metodológica e teoricamente permitem qualificar o debate, colocando novos atores no 

processo de reflexão e na configuração de quadros estáveis para a crítica das políticas 

públicas; dessa maneira é possível deslocar, mas não suprimir o debate proporcionado 

pelo ensaísmo literário, filosófico e sociológico que permeia a área, para uma pesquisa 

mais técnica e menos normativa. Não há problemas em uma sociologia ou economia 

normativa, por exemplo, mas elas são insuficientes diante do rico quadro analítico 

disponível para a pesquisa empírica em políticas públicas. 

Então, no quadro de posições políticas “incomensuráveis” entre si, a ampliação 

do campo analítico e reflexivo das políticas públicas pode alargar as possibilidades de 

aprendizado e de debate. Também é útil na organização de informações e na 

internalização de conhecimentos necessários para a participação dos círculos de decisão. 

A conexão de conhecimentos organizados e a participação na elaboração e 

planejamento da ação prepara o circuito completo de aprendizado próprio à decisão. 

Todavia, há ainda a potencial estratégia de recusa da discussão do ciclo completo das 

políticas. Os movimentos sociais podem ainda recusar a estruturar suas capacidades 

para uma participação plena, em nome da autonomia e do distanciamento do Estado; 

mas essa possibilidade não está ao alcance da administração pública que tem o fardo de 

agir necessariamente.  

A administração pública não tem alternativa, tem que se preparar não apenas 

para agenciar os planos cognitivo, normativo e operacional, mas também para 

estabelecer uma institucionalidade participativa; essa engenharia é necessária não 

apenas por ser uma exigência ética, também por isso, mas muito mais importante e 

fundamental, porque a participação areja, oferece alternativas, é criativa e promove 

soluções inusitadas e bem informadas a respeito das necessidades sociais reais.  

A administração pública nas descrições de uma grande massa de estudos 

contemporâneos é representada como fragmentada, sua estrutura e funcionamento é 
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descrito a luz da ideia de rede. Trata-se de uma descrição muito precisa das 

configurações reais das políticas públicas, a administração tem que lidar com múltiplos 

atores, com recursos variados e motivações contraditórias.  

Os espaços públicos participativos permitem a discussão e o agenciamento dos 

planos das políticas e da produção de referenciais estáveis de política. Entretanto, a 

consequência derivada é que o processo de legitimação dos atores passa a corresponder 

a outros valores relacionados à capacidade de produzir significados no espaço de 

elaboração e de realização de operações no campo próprio das políticas públicas. A 

presença de paradigmas incomensuráveis, isto é, com problemas fracamente delimitados 

e pouco precisos, com respostas fragilmente estruturadas e articuladas e com uma 

comunidade de política aberta a participantes pouco afeitos à lógica operacional das 

políticas públicas são fatores que impedem a consolidação, a estabilização conceitual, a 

regulação das ações e o estabelecimento de acordos sobre modos de operação concretos.  
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Interessado: Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil Secção Ceará. 

Origem: Comissão de Direitos Culturais da Ordem dos Advogados do Brasil Secção 

Ceará. 

Assunto: Concessão de Medida Liminar em Mandado de Segurança 0146760-

19.2013.8.06.0001, que tramita na 2ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza. 

 

 

A COMISSÃO DE DIREITOS CULTURAIS DA ORDEM DOS ADVOGADOS 

DO BRASIL SECÇÃO CEARÁ, em virtude da concessão de Medida Liminar em 

Mandado de Segurança em favor da Congregação das Filhas de Santa Teresa de Jesus, 

Norte Sul Incorporações e Construções LTDA e MONTEPLAN Engenharia LTDA, 

contra ato do senhor Secretário de Cultura de Fortaleza, que concedeu TOMBAMENTO 

PROVISÓRIO ao imóvel localizado na Rua Pe. Valdevino,714, Joaquim Távora, nesta 

cidade de Fortaleza-CE, no cruzamento com a rua João Cordeiro (popularmente 

conhecido como BANGALÔ AZUL), que possui matrícula 86008, do CRI da 2ª Zona 

de Fortaleza, através do processo administrativo de matéria de tombamento provisório 

nº 2201132852131/2013, que tramita perante à Secretaria de Cultura de Fortaleza, 

conforme Ofício CPHC/SECULTFOR nº 84/2013, de 22/01/2013, que tramita na 2ª 

Vara da Fazenda Pública de Fortaleza, sob o número 0146760-19.2013.8.06.0001, vem 

se manifestar nos seguintes termos: 

 

RELATÓRIO 

1. Conforme contido em processos enumerados, verifica-se o afastamento da 
alegação de ilegalidade do ato da autoridade coatora, no tocante ao tombamento 

provisório do bem sob crivo, pertencente ao patrimônio cultural do município de 

Fortaleza, objeto de proteção estatal. O ato administrativo foi realizado como determina 

a lei, que confere ao Poder Executivo (e não ao Judiciário) o poder-dever de tutela do 

ordenamento urbano e do patrimônio cultural, pela ocorrência da supremacia e a 

indisponibilidade do interesse público e a implementação dos requisitos pertinentes ao 
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instituto do tombamento, especificados no artigo 216, caput e IV, da Constituição 

Federal. 

2. Em 13 de março de 2013, o MM Juiz de Direito Francisco Chagas Barreto 

Alves, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza, despachou determinando a 

notificação da autoridade impetrada para que preste informações, conforme art. 7º, I, da 

Lei 12.016/2009 (fl. 85 dos autos judiciais mencionados). 

3. Na data de 27 de março de 2013 a parte autora peticionou alegando, 

equivocadamente, que o ato administrativo, deveras dotado de legalidade, impediu o 

exercício da atividade econômica. Esse é objeto principal da presente demanda: Não se 

pode sobrepor o mero direito individual de auferimento de lucros ao direito coletivo de 

proteção do patrimônio cultural, haja vista a supremacia e indisponibilidade do interesse 

público, ainda mais quando o bem em questão for dotado de valor histórico e objeto do 

instituto do tombamento.  

4. As obras tiveram que ser paralisadas justamente porque estavam ferindo o 

direito coletivo de tutela da memória. O bem sob crivo possui características intrínsecas 

que proíbem qualquer modificação em sua estrutura original, haja vista o referencial 

contido em suas peculiaridades, conforme art. 216 da Constituição Federal, quando 

menciona quais bens jurídicos possuem determinada axiologia para que sejam 

considerados integrantes do patrimônio cultural brasileiro, e, automaticamente, 

detentores da tutela estatal, com a preservação de seu significado primário. 

5. A Procuradoria do Município de Fortaleza se manifestou às fls. 96/122 dos 

autos judiciais. Elencou alguns vícios formais ao demonstrar, fundamentadamente, o 

descabimento de mandado de segurança para postulação baseada em fato a demandar 

dilação probatória, haja vista a necessidade de prova pré-constituída do direito alegado, 

requisito não apresentado. Portanto, não há comprovação hábil de fato constitutivo do 

direito do impetrante, detentor do ônus probatório conforme artigo 333, I, do Código de 

Processo Civil. Além dos vícios formais apontados pela Procuradoria do Município de 

Fortaleza, não há no processo qualquer comprovação da notificação da autoridade 

coatora para a manifestação, muito menos para a ciência da liminar. 

6. Em contradição à realidade dos fatos, o MM concedeu a liminar pleiteada, sob 

o insignificante argumento que o Município de Fortaleza não demonstrou a legalidade 
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do ato administrativo, apesar de ser fato suficientemente demonstrado. Mesmo que 

fosse devidamente fundamentada, ainda assim liminar proferida em Mandado de 

Segurança não tem o status de alvará autorizativo, por ser instrumento bastante 

precário, conforme lei nº 12.016, de 07 de agosto de 2009. 

É que se tem a relatar. Às considerações. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

7. Apesar de ainda se tratar de tombamento provisório, este tem os mesmos 

efeitos jurídicos do tombamento definitivo, conforme entendimento da 4ª Turma 

Suplementar do Tribunal Regional Federal da 1ª região, em julgamento do processo 

0000103-76.1999.4.01.0000. 

8. Assim, visualiza-se a USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO 
MUNICÍPIO, estipulada pelo artigo 30, VII, da Constituição Federal e pelo artigo 7º, I, 

II, X, 149, III, 150, I e III, 151, IV e 194, XVIII, todos da Lei Municipal 9.347, de 11 de 

março de 2008, não-observância à SUPREMACIA e à INDISPONIBILIDADE do 

INTERESSE PÚBLICO, e à OBRIGATORIEDADE DO DESEMPENHO DA 
ATIVIDADE PÚBLICA, e, principalmente, desobediência à LEGALIDADE, bem 

como o desprezo à flagrante IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, pelo 

presente referencial à identidade, ação e memória da sociedade fortalezense e cearense, 

conforme artigo 216, § 1º, da Constituição Federal, que confere ao PODER 

EXECUTIVO, e não ao Judiciário, o poder-dever de promoção e proteção do 

patrimônio cultural e do ordenamento urbano. Tudo em virtude da impossibilidade de o 
Poder Judiciário substituir a Administração Pública, em suas atribuições 

indelegáveis, como no presente caso. 

9. Apesar de sua insubsistência e precariedade, a LIMINAR provocou o pior dos 

males: a DEMOLIÇÃO do bem tombado. A natureza de uma liminar é evitar o dano 

irreparável, esta o causou. Daí a decisão ser absurda. 

10. O bem cultural, por 50 (cinquenta) anos, abrigou o COLÉGIO NOSSA 

SENHORA ASSUNÇÃO, local de inúmeros momentos importantes da vida de milhares 

de pessoas. Ainda mais: sua arquitetura guardava traços originais da época. Portanto, 
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presentes todos, simplesmente todos, os requisitos necessários à implementação do 

instituto de tutela do patrimônio cultural mencionado, conferindo legalidade e 

legitimidade ao ato administrativo de tombamento. 

11. Os artigos 150, III, e 240, ambos da Lei Municipal 9.347, de 11 de março de 

2008, em concordância com o artigo 216, § 1º, da Constituição Federal, demonstra o 

poder-dever auferido ao Poder Executivo para a tutela do Patrimônio Cultural; devendo 

o Poder Judiciário, assim como a população, colaborar com a Administração Pública na 

promoção e proteção do patrimônio cultural do município. 

12. Pelas constantes ocorrências de crimes contra o patrimônio cultural no 

Município de Fortaleza nos resta uma cidade instalada em cinzas de memórias 

maltratadas, de significados destruídos, de vida dilaceradas pela diminuição do 

referencial axiológico coletivo. 

13. Conforme Celso Antônio Bandeira de Melo, ao tratar do princípio da 

obrigatoridade do desempenho da atividade pública, a prossecução das finalidades 

assinaladas pela lei, no tocante à tutela do ordenamento urbano e do patrimônio cultural, 

se encontra na esfera do DEVER DA ADMINISTRAÇÃO, e não do Poder 
Judiciário, em face da lei. A lei, explicitamente determina dessa forma. O interesse 

público não está à disposição da vontade do administrador, sujeito à vontade deste; pelo 

contrário, apresenta-se para ele sob a forma de um comando. O ato administrativo, diga-

se legal, do tombamento, encontra-se nitidamente na esfera do cumprimento do 

princípio da legalidade. Ao executar este comando, o administrador está, simplesmente, 

cumprindo o que a lei determina como suas atribuições, haja vista os princípios já 

demonstrados anteriormente, observados pelo Administrador Público e flagrantemente 

infringidos pelo magistrado. 

14. A conduta da parte autora está tipificada pelo artigo 62, I, da Lei 9.605, de 12 

de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, que, no capítulo referente aos crimes 

contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural, estabelece o crime de destruir, 
inutilizar ou deteriorar bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou 

decisão judicial. 
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CONCLUSÃO 

15. Desta forma, a Comissão de Direitos Culturais da Ordem dos Advogados do 

Brasil Secção Ceará opina pelo encaminhamento dos autos à Corregedoria do 
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, para a apuração da conduta funcional do 

magistrado, e à Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará, em razão do 

crime de DANO AO PATRIMÔNIO CULTURAL, conforme artigos 216, § 4º, da 

Constituição Federal, que escreve acerca da punição, na forma da lei, de qualquer dano 

e ameaça ao patrimônio cultural, e 62, I, da Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que 

tipifica a conduta sob crivo; dando conhecimento à imprensa, ao Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, ao Prefeito Municipal de Fortaleza, à Procuradoria do 

Município de Fortaleza, à Secretaria de Cultura de Fortaleza e ao Conselho Municipal 

de Proteção ao Patrimônio Histórico-Cultural de Fortaleza, para as providências 

inerentes a cada órgão. 

 

 

Raimundo Nonato Costa Filho 

Parecerista 
Advogado OAB-CE 27.227 

Vice-Presidente da Comissão de Direitos Culturais 

Ordem dos Advogados do Brasil Secção Ceará 
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ANÁLISE JURÍDICA DAS LEIS SOBRE "TESOUROS VIVOS" NO 
BRASIL E NO MUNDO: A EXPERIÊNCIA DO CEARÁ 

 

Rodrigo Vieira Costa1 
 
Resumo: A Constituição brasileira de 1988 protege igualmente os bens culturais de natureza material e imaterial 
que são portadores das referências aos grupos que constituem nossa sociedade. Nesse sentido, a legislação 
brasileira estabeleceu o registro do patrimônio cultural imaterial como instrumento legal de salvaguarda de bens 
culturais. Porém, no âmbito federal, o Poder Executivo Federal não previu o reconhecimento dos Mestres da 
Cultura ou Tesouros Humanos Vivos. Em sentido oposto, muitas leis dos Estados brasileiros reconheceram a 
importância desses transmissores de conhecimentos tradicionais tal qual em outros países do mundo. Assim, o 
presente artigo tem por objetivo analisar e descrever as leis dos estados brasileiros que disciplinam a salvaguarda 
dos tesouros vivos, com destaque para as normas cearenses, com intuito de fornecer subsídios a propostas legais 
existentes no plano nacional. 
 

Palavras-chave: Patrimônio cultural imaterial. Tesouros Vivos. Mestres da Cultura. 

 

Résumé: La Constitution brésilienne de 1988 protège également les biens culturels de nature matérielle et 
immatérielle qui sont porteurs des références aux groupes qui constituent notre société. En ce sens, la législation 
brésilienne a établi le registre du patrimoine culturel immatériel comme un instrument juridique de sauvegarde 
des biens culturels. Toutefois, au niveau fédéral, le Exécutif fédéral n'a pas prévu la reconnaissance des Maîtres 
de la Culture ou Trésors humains vivants. D’autre part, de nombreuses lois des États brésiliens ont reconnu 
l'importance de ces transmetteurs de connaissances traditionnelles comme autres pays du monde. Ainsi, cet 
article vise à analyser et décrire les lois des États brésiliens qui réglementent la protection des trésors vivants, 
mettant en évidence les normes du Ceará, afin de de fournir des suggestions aux propositions légales existantes 
au niveau national. 
 

Mots-Clés: Patrimoine culturel immatériel. Trésors humains vivants. Maîtres de la Culture. 

 
INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 216, rompeu com o paradigma da 

reducionista tutela dos bens tangíveis do patrimônio histórico-artístico nacional, até então 

predominante nas Constituições republicanas anteriores, ao alçar o status de patrimônio 

cultural brasileiro a sua dimensão imaterial. Na franca tentativa de criar instrumentos de 

salvaguarda para a cultura imaterial o Poder Executivo Federal regulamentou o Registro, por 

meio do Decreto nº 3.551, de 04 de agosto de 2000, porém olvidando do reconhecimento dos 

                                                 
1 Advogado. Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza. Doutorando em Direito da 
Universidade Federal de Santa Catarina. Bolsista de Pós-Graduação do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico – CNPQ. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais da 
Universidade de Fortaleza. Membro do Grupo de Estudos de Direito Autoral e Informação da Universidade 
Federal de Santa Catarina. Membro da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares no Ceará – 
RENAP-CE. Membro do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais – IBDCULT. Membro do Instituto de 
Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais – IPDMS. E-mail: rodrigovieira@direitosculturais.com.br. CV: 
http://lattes.cnpq.br/8666446877591702. 
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chamados Mestres da Cultura ou Tesouros Vivos da Humanidade2, cujas legislações 

declarativas em prol desses transmissores de conhecimento são uma realidade em muitos 

Estados brasileiros e em vários países do mundo. 

Nesse sentido, o presente texto tem o intuito de expor o funcionamento dessas leis em 

obediência ao princípio constitucional cultural do respeito à memória coletiva e ao princípio 

da solidariedade intergeracional, sua relação com as recomendações da UNESCO para 

salvaguarda do patrimônio imaterial, a sua adoção no Brasil e fornecer subsídios para a 

regulamentação da matéria no âmbito da União, tendo por base as normas estaduais cearenses 

sobre a matéria. 

 

1 O PATRIMÔNIO IMATERIAL E SUA SALVAGUARDA 

Ao alargar a definição de patrimônio cultural, a Constituição de 1988 também trouxe 

outra inovação, classificou-o de acordo com sua natureza material e imaterial, expurgando a 

concepção restrita contida no Decreto-Lei 25/37, que regulamenta, enquanto norma geral, o 

septuagenário tombamento, e na Convenção sobre a Salvaguarda do Patrimônio Mundial, 

Cultural e Natural, de novembro de 1972, em Paris, que o restringiu aos bens culturais 

materiais. 

Nesse sentido, houve uma ampliação pela Constituição da República de 1998 da noção 

de patrimônio cultural. O imaterial ganhou status constitucional merecedor da atenção estatal. 

Mas o que é o patrimônio imaterial? A expressão patrimônio imaterial é tão problemática 

quanto o termo patrimônio cultural. Etimologicamente, não há consenso sobre sua definição. 

Primeiramente, o termo reside apenas no processo dos modos de fazer, criar, viver e das 

formas de expressão, além dos produtos oriundos desses. A expressão não considera as bases 

materiais das manifestações, nem de seus resultados. Entre os seus sinônimos mais utilizados, 

como patrimônio oral e cultura tradicional e popular, também há problemas de definição. O 

termo patrimônio oral contempla apenas uma das formas de transmissão desse tipo de bem 

                                                 
2 Apesar disso, em 2008, ainda que de forma tímida, ao proceder ao registro dos saberes relacionados à capoeira, 
o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN indiretamente salvaguardou os mestres dessa 
manifestação cultural brasileira, deixando expresso em seu dossiê que o que estava sendo protegido era um 
ofício transmitido de geração a geração praticado pelos referidos detentores desses conhecimentos tradicionais 
associados a essa prática: o ofício dos Mestres de Capoeira. O mesmo raciocínio pode ser aplicado aos demais 
bens culturais de natureza imaterial registrados no Livro dos Saberes, tais como o modo de fazer da viola-de-
cocho, o ofício de sineiro, o ofício das baianas de acarajé, o ofício das paneleiras de Goiabeiras, o modo de fazer 
renda irlandesa, o modo de fazer as bonecas Karajá, o modo artesanal de fazer queijo de Minas e os modos de 
fazer do sistema agrícola tradicional empregado no Rio Negro. 
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cultural. Ao lado da expressão cultura tradicional e popular, aquele termo conduz a uma 

concepção reducionista da espécie patrimonial em comento, expurgando a noção complexa e 

aberta de patrimônio cultural hodierna, referindo-se apenas ao âmbito cultural de determinada 

classe ou grupo social (SANT’ANNA, 2000, p. 13). 

Em certa medida, essa ampliação da noção de patrimônio cultural na Constituição de 

1988 deve-se a alguns fatores históricos importantes que influenciaram a Assembléia 

Nacional Constituinte. 

O primeiro dos fatos tem sua natureza atrelada a pesquisas científicas, entre as quais se 

destacam as de Câmara Cascudo, dentre vários outros (WEFFORT, 2000, p. 7), e a elaboração 

do anteprojeto do Decreto-lei nº 25/37 por Mário de Andrade (BRASIL, 1980, p. 55-59) na 

tentativa de institucionalizar meios adequados de valorização e reconhecimento da cultura 

tradicional e popular brasileira. Idéia esta retomada por Aloísio Magalhães quando a frente da 

gestão do Centro Nacional de Referência Cultural e da Fundação Nacional Pró-Memória 

(FONSECA, 2001, p. 115-118). 

O outro fator está ligado à própria diversidade e pluralidade cultural brasileira 

manifestada no espírito democrático da Constituinte que reacendeu o debate acerca do 

reconhecimento das expressões culturais dos grupos e agentes histórico-sociais, tais quais as 

minorias indígenas, excluídos até então das políticas e dos discursos presentes nos órgãos de 

proteção cultural. Estes sempre estiveram associados aos pressupostos herdados da 

intelectualidade aristocrática modernista de retóricas como de autenticidade e 

excepcionalidade dos bens culturais (FONSECA, 2001, p. 114; SIMÃO, 2003, p. 58-59). 

Estas retóricas pressupunham valores, comumente conhecidos como histórico e artístico, que 

eram legitimados apenas em função dos sentidos atribuídos pelos intelectuais responsáveis 

pela defesa do patrimônio cultural. 

A Constituição de 1988 trouxe à tona a noção de referência cultural advinda dos citados 

trabalhos de Mário de Andrade, na década de 30, e Aloísio Magalhães, durante os anos 70. 

Assim, propugna, no caput do seu artigo 216, a Constituição de 1988 quando diz que os bens 

pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro devem portar “referência à identidade, à ação, à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”. Para Maria Cecília 

Londres Fonseca (2001, p. 112): 

Quando se fala em referências culturais, se pressupõem sujeitos para os quais essas 
referências façam sentido (referências para quem?). Essa perspectiva veio deslocar o 
foco dos bens – que em geral se impõem por sua monumentalidade, por sua riqueza, 
por seu ‘peso’ material e simbólico – para a dinâmica de atribuição de sentidos e 
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valores. Ou seja, para o fato de que os bens culturais não valem por si mesmos, não 
têm um valor intrínseco. O valor lhes é sempre atribuído por sujeitos particulares e 
em função de determinados critérios e interesses historicamente condicionados. 
Levada às últimas consequências, essa perspectiva afirma a relatividade de qualquer 
processo de atribuição de valor – seja valor histórico, artístico, nacional etc. – a 
bens, e põe em questão os critérios até então adotados para a constituição de 
patrimônios culturais, legitimados por disciplinas como a história, a história da arte, 
a arqueologia, a etnografia etc. Relativizando o critério do saber, chamava-se 
atenção para o papel do poder. 

Tempos depois de Mário de Andrade, no plano internacional, a Carta de Veneza, em seu 

artigo 1º, sustentou a preocupação com o significado cultural dos monumentos históricos. 

Essa posição foi ratificada pela Recomendação da UNESCO de Nairobi do ano de 1976 

(2000, p. 217-233) e pela Declaração de Tlaxcala no México de 1982 (2000, p. 265-270), 

muito embora o conceito de patrimônio cultural adotado pelas cartas patrimoniais 

internacionais, como já visto em momento anterior, circunscreve-se a uma concepção restrita 

aos bens móveis e imóveis, postulada pela Convenção do Patrimônio Mundial, Cultural e 

Natural de 1972. 

Para suprir a carência de iniciativas para a preservação do patrimônio imaterial, um 

grupo de países do capitalismo periférico, no final da década de 1980, cujo líder era a Bolívia, 

exigiu da UNESCO o início de pesquisas sobre instrumentos jurídicos capazes de 

salvaguardar a cultura de seus povos (SANT’ANNA, 2000, p. 11). Em novembro de 1989, a 

UNESCO aprovou a Recomendação sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular, 

em sua 25ª Conferência Geral, também conhecida como Recomendação de Paris, que define e 

orienta os Estados-membros a identificar, conservar, salvaguardar e proteger a cultura 

tradicional e popular. Dessa forma, em seu item “b”, que versa sobre a identificação dessas 

culturas, sugere, como formas de conhecer as diferentes manifestações culturais, que os 

signatários elaborem inventários e criem sistemas de registro ou aprimorem os já existentes. 

Em outubro de 2003, a sociedade internacional, entendendo pela existência de bens 

culturais imateriais, que não se resumiam à simbologia incrustada nos monumentos e sítios 

arquitetônicos, ainda que este tenha sido um aspecto positivo da Carta de Veneza de 1964, 

considerando os processos identitários, a memória coletiva, a diversidade e a promoção do 

direito humano à cultura, somando-se à Recomendação sobre a Salvaguarda da Cultura 

Tradicional e Popular de 1989, pactuou, na Conferência Geral das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio 

Imaterial (2013, on-line), cujo texto define o patrimônio imaterial da seguinte forma: 

Entende-se por ‘patrimônio cultural imaterial’ as práticas, representações, 
expressões, conhecimentos e técnicas – junto com os instrumentos, objetos, artefatos 
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e lugares culturais que lhes são associados – que as comunidades, os grupos e, em 
alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio 
cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, 
é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, 
de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de 
identidade e continuidade e contribuindo assim para promover o respeito à 
diversidade cultural e à criatividade humana. Para os fins da presente Convenção, 
será levado em conta apenas o patrimônio cultural imaterial que seja compatível 
com os instrumentos internacionais de direitos humanos existentes e com os 
imperativos de respeito mútuo entre comunidades, grupos e indivíduos, e do 
desenvolvimento sustentável. 

Endossando a conceituação acima, em uma das parcas obras sobre o assunto no direito 

brasileiro, Danilo Fontenele Sampaio Cunha (2004, p. 119) assim identifica o patrimônio 

cultural imaterial brasileiro, segundo os parâmetros constitucionais: 

As formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, 
artísticas e tecnológicas e demais atividades possuidoras de referência à identidade, 
à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira 
compõem o patrimônio imaterial. Assim, nossas línguas e danças, canções, música, 
celebrações, nosso artesanato, literatura, artes plásticas, cinema, televisão, humor, 
cozinha e o nosso próprio modo de ser e interpretar a vida formam o patrimônio 
imaterial. 

A divisão prescrita pelo caput do art. 216 só tem sentido se se considerar que cada 

aspecto mencionado corresponde a determinadas formas de proteção, as quais, não obstante 

tal observação, se forem empregadas concomitantemente, podem ser mais eficazes.3 Isso 

porque, embora se reconheça a interdependência entre as características tangíveis e 

intangíveis do patrimônio4, a divisão entre as naturezas da cultura, no plano jurídico, gera 

consequências com relação ao tipo de proteção5 adequada a cada uma daquelas distinções as 

quais já se citou anteriormente. Segundo Humberto Cunha (2009, p. 201-202): 

A dicotomia entre patrimônio cultural material e patrimônio cultural imaterial, em 
tese, é utilizada – e só assim deve ser - como recurso didático, uma vez que não se 
pode conceber o patrimônio cultural material sem o significado imaterial que este 
carrega; tampouco se pode verificar o patrimônio cultural imaterial sem pelo menos 
fazer referência, ou repercutir, a um suporte físico/material. Ambas as dimensões, 
portanto, coexistem. 

Essa ambivalência, além de se verificar no plano didático-teórico, se reflete, ainda, 
em duas outras searas. A primeira se evidencia no próprio campo do Direito 
brasileiro, através das normas que criam instrumentos jurídicos que visam à proteção 
do patrimônio cultural. É o que ocorre, por exemplo, com o tombamento – 
instrumento jurídico destinado à proteção dos bens de natureza material – e com o 
registro – direcionado aos bens de natureza imaterial. 

                                                 
3 Vê-se, por exemplo, o Inventário Nacional de Referências Culturais. 
4 Entendem, de forma similar, que não há uma divisão radical entre bens culturais materiais e imateriais, David 
de Oliveira (2009, p. 62) e Marcos Paulo de Souza Miranda (2006, p. 57). 
5 De acordo com a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial (artigo 2.3), as medidas que 
têm por intuito garantir a viabilidade dos bens intangíveis são entendidas como salvaguarda, tais como “a 
identificação, a documentação, a investigação, a preservação, a proteção, a promoção, a valorização, a 
transmissão – essencialmente por meio da educação formal e não-formal – e revitalização deste patrimônio em 
seus diversos aspectos”. 
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A segunda seara, em muito decorrente da primeira, é vislumbrada no campo prático 
de atuação das políticas públicas de preservação, mormente através da aplicação 
desses mecanismos de proteção, bem como da solidificação de setores específicos, 
dentro da estrutura do Estado, para lidar com a política de preservação do 
patrimônio cultural imaterial. 

A dicotomia ora referida induz à utilização desarticulada ou desarmoniosa dos 
mecanismos de proteção. Noutras palavras, ao invés de complementarem-se, no 
intuito de conferir proteção mais eficaz e abrangente, são aplicadas, muitas vezes, de 
forma excludente: ou um ou outro; ou se tomba ou se registra. 

O Poder Público, afinal, não pode criar e aplicar políticas públicas temerárias que 
prejudiquem a finalidade constitucional de preservação do bem cultural selecionado. 
O fato de o Estado possuir ações diferentes para albergar as dimensões material e 
imaterial de um mesmo bem cultural, dada a sua peculiar natureza, não significa que 
tais políticas devam ser contraditórias ou excludentes. Contudo, a desarticulação dos 
instrumentos jurídicos disponíveis pelo Estado, em virtude dessa inadequada 
dicotomia, vem ocasionando, não raro, uma proteção jurídica incompleta, como, v. 
g., acontece com os Terreiros de Candomblé brasileiros - lugares de culto das 
religiões de origem africana-, que desde 1984 vêm sendo tombados pelo Governo 
Federal, mas deles não há registro enquanto patrimônio imaterial. 

Em relação aos instrumentos de salvaguarda do patrimônio imaterial, apesar das 

inovações da Constituição da República de 1988 e da Recomendação de Paris, somente na 

comemoração do sexagésimo natalício do IPHAN, em 1997, ocasião na qual a cidade de 

Fortaleza sediou um seminário sobre o patrimônio imaterial, é que se atentou para a criação 

de um instrumento legislativo que se adequasse à realidade da cultura imaterial no Brasil. A 

Carta de Fortaleza (2000, p.263) propôs e recomendou, em seus itens 4 e 5, que fosse: 

4 – [...] criado um grupo de trabalho no Ministério da Cultura, sob a coordenação do 
IPHAN, com a participação de suas entidades vinculadas e de eventuais 
colaboradores externos, com o objetivo de desenvolver estudos necessários para 
propor a edição de instrumento legal, dispondo sobre a criação do instituto jurídico 
denominado registro, voltado especificamente para a preservação dos bens culturais 
imateriais e; 

5 – que o grupo de trabalho estabeleça as necessárias interfaces para que sejam 
estudadas medidas voltadas para a promoção e o fomento dessas manifestações 
culturais, entendidas como iniciativas complementares indispensáveis à proteção 
legal propiciada pelo instituto do registro. Essas medidas serão formuladas tendo em 
vista as especificidades das diferentes manifestações culturais, e com a participação 
de outros agentes do poder público e da sociedade. 

O grupo ao qual se refere a Carta de Fortaleza foi instituído pela Portaria nº 37, de 04 de 

março de 1998, do Ministério da Cultura. Após as diversas discussões e levantamento de 

opiniões especializadas, os trabalhos culminaram com a redação final do Decreto nº 3.551, de 

04 de agosto de 2000, que instituiu o registro do patrimônio imaterial e criou o programa 

nacional do patrimônio imaterial. 

Ocorre que entre as insuficiências do Registro está a ausência do reconhecimento 

daqueles responsáveis pela transmissão do savoir-faire da cultura brasileira, os chamados 

Tesouros Vivos. Esses cidadãos ou grupos de pessoas ou coletividades são em grande parte 
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responsáveis pela efetivação do princípio constitucional cultural do respeito à memória 

coletiva e pela difusão dos direitos culturais, em especial o elemento do repasse informal de 

saberes de geração à geração. A previsão legal de diplomação desses Tesouros Humanos é um 

necessário veículo para a preservação da cultura e a garantia de que o presente é 

historicamente responsável pelo devir e como tal deve cultivar essa solidariedade 

intergeracional. David de Oliveira (2009, p. 66) considera a aplicação deste princípio ao 

patrimônio imaterial como condição da eficácia de sua salvaguarda: 

O princípio da solidariedade entre as gerações, aplicado à proteção do patrimônio 
cultural imaterial, implica dizer que o cuidado com os bens culturais imateriais deve 
ser uma pré-compreensão de todas as gerações. Esse princípio, que traz consigo a 
solidariedade sincrônica e diacrônica, possibilita, além da preservação de matrizes 
culturais não hegemônicas, a responsabilização de todas as gerações com a 
continuidade das experiências humanas. 

O conflito entre gerações pode impedir a perpetuação de determinado bem cultural, 
pois de uma geração para outra é possível haver descontinuidades dos padrões 
culturais em razão do ritmo da tradição e da inovação. Em decorrência desse 
conflito, o Estado insurge como elemento garantidor não da transmissão da tradição, 
mas da existência desses conhecimentos para as futuras e presentes gerações. Assim 
sendo, o princípio da solidariedade intergeracional é o instrumento estatal 
comunicador e garantidor desses conhecimentos. 

Portanto, buscou-se analisar a legislação de direito internacional e estrangeira sobre a 

temática e as normas estaduais relativas aos Tesouros Vivos para demonstrar a importância 

deste aspecto esquecido pelo Decreto nº 3.551/2000. Ressalte-se que as informações relativas 

aos Tesouros Vivos no mundo, constantes neste artigo, foram extraídas da página eletrônica 

da UNESCO (2013, on-line). 

 

2 TESOUROS VIVOS NO MUNDO E NO BRASIL 

Uma das facetas ausentes no Decreto do registro é a salvaguarda dos chamados 

depositários do patrimônio imaterial que detém conhecimentos e técnicas culturalmente 

importantes que devem ser transmitidos a gerações futuras. Isso porque, no âmbito do Grupo 

de Trabalho do Patrimônio Imaterial, que teceu as bases de sua criação, à época, “avaliou-se, 

entretanto que, na presente fase, o Estado brasileiro deveria se concentrar primordialmente na 

identificação, no registro e no reconhecimento desses bens culturais em todo território 

nacional” (SANT’ANNA, 2000, p. 14). 

Desde 1993, ciente disso, a UNESCO, por iniciativa dos países orientais, tendo como 

mentora a Coréia, muito em face das experiências japonesas da década de 50 (ABREU, 2009, 

p. 85), desenvolve um projeto denominado Tesouros Humanos Vivos (Living Human 
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Treasures) que incentiva os Estados-membros a concederem o título de tesouro humano, 

quando ainda vivo(s), a pessoas ou grupos portadores de valores intangíveis da cultura 

nacional, além de destinar-lhes auxílio financeiro. A idéia do “Tesouro Humano Vivo” é 

adotada em diversos países do globo, principalmente nos orientais. 

Na Coréia, o título de Poyuja é concedido desde 1964, logo após a criação da Lei nº 961 

de 1962 que trata das formas de proteção e fomento da cultura coreana. A subcomissão de 

Bens Culturais Imateriais vinculada à Comissão de Bens Culturais do Ministério da Cultura e 

Turismo é encarregada desse reconhecimento. Os tesouros vivos recebem um subsídio 

mensal, têm direito a um seguro contra enfermidades e uma ajuda pecuniária para o 

desenvolvimento de seus projetos. Em tempos de guerra, aqueles reconhecidos com o título, 

recebem fundos suplementares. Sua obrigação consiste na transmissão dos bens imateriais, na 

difusão da cultura popular e na participação nas apresentações organizadas pelo Ministério da 

Cultura e do Turismo. Quando na formação de algum dos aprendizes dos depositários, aqueles 

que se destacarem são premiados com uma bolsa de estudos e também acabam por se obrigar 

a, junto com seu mestre, repassar suas técnicas. 

A Tailândia, desde 1985, projetou o reconhecimento dos National Artists, cuja 

responsabilidade de titulação é da Oficina da Comissão Nacional para a Cultura, órgão 

vinculado a essa Comissão do Ministério da Educação tailandesa. Assim como na República 

coreana, os artistas nacionais tailandeses recebem uma ajuda mensal, bem como têm direitos a 

auxílio-acidente, seguro enfermidade e cobertura funerária para os ritos e celebrações quando 

de sua morte. Em contrapartida, o mestre artista garante a transmissão de seus conhecimentos 

e técnicas. 

Os filipinos, através da Lei nº 7.355, de 05 de fevereiro de 1992, concedem o título aos 

Gawad as Manlilikha ng Bayan, “Tesouros Nacionais Vivos” aos indivíduos ou grupos 

detentores da arte tradicional das Filipinas, sob as competências da Comissão Nacional para 

Cultura e as Artes. A obrigação dos tesouros nacionais segue as diretrizes da UNESCO de 

proporcionar a aprendizagem do patrimônio imaterial por jovens aprendizes. Esses mestres 

recebem uma placa ou uma medalha, bem como subsídio mensal vitalício sob a égide do 

compromisso da transmissão. 

No Ocidente, a França foi pioneira na implementação do projeto. Em 16 de março de 

2004, o Ministro da Cultura e Comunicação assinalou um decreto que criava o Conselho de 

Mestres Artistas, os Mâitres d’Art que tinha por incumbência conceder o título de “Mestre da 

Arte”, criado pelo decreto ministerial de 15 de novembro de 1994. Posteriormente, foi criado 
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o Conselho de Ofícios Artísticos pelo decreto de 28 de março de 2002, revogando o primeiro 

Conselho, e, logo após, em de 03 de agosto de 2004, novamente por decreto, o Conselho 

passou a denominar-se de Conselho de Ofícios Artísticos e para a Missão de Ofícios 

Artísticos. O mestre artista é aquele que possui habilidade de um expert em técnicas 

tradicionais e que se obriga a transmiti-la para um pupilo. O mestre da arte integra o Conselho 

de Ofícios e examina e decide as novas candidaturas juntamente com outros. Eles têm o 

direito de receber um subsídio anual que é fixado pelo Ministério da Cultura e Comunicação. 

A República Tcheca conferiu juridicidade ao título Bearers of Popular Craft Tradition 

com o Decreto nº 5/2003, de 16 de dezembro de 2002, cujas ações de salvaguarda foram 

colocadas em prática pelo Ministério da Cultura com o Decreto Ministerial nº 13/2003. A 

outorga do título de depositário das artes e ofícios tradicionais e populares é feita por uma 

Comissão que integra o Ministério da Cultura. O galardão traz consigo um prêmio em 

dinheiro ao agraciado que pode inclusive registrar gratuitamente os produtos de sua arte ou 

ofício através de selo conferido pelo Instituto Nacional de Cultura Popular. Essa iniciativa 

protege a propriedade intelectual dos tesouros vivos tchecos. Entre as obrigações persiste, 

como haveria de ser, a de transmissão dos saberes às novas gerações. 

2.1 Tesouros Vivos no Brasil 

No Brasil, inexistem, no plano federal, normas que procedam a reconhecimento 

semelhante, muito embora a UNESCO tenha criado diretrizes para a criação dos sistemas 

nacionais de “Tesouros Humanos Vivos”. Ainda assim, é salutar destacar que, nos últimos 

anos, o Ministério da Cultura, por meio do programa Cultura Viva e da ação Griô6, apoiou 

projetos culturais, cujo objetivo fosse difundir a cultura imaterial por meio do fluxo de saberes 

tradicionais através dos Mestres (CAVALCANTI; FONSECA, 2008, p. 27-28). 

Diferentemente da União, os Estados brasileiros de Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, 

Bahia e Ceará, dentre outros (LEITÃO, 2008, p. 18), instituíram seus decretos ou 

promulgaram suas leis de instituição do registro do patrimônio vivo. 

                                                 
6 Não é objeto deste artigo a análise dos projetos legislativos referentes em curso no Congresso Nacional que 
tratam da regulamentação do reconhecimento, em nível nacional, dos Mestres da Cultura. Contudo, a título de 
informação, tramitam, hoje, os projetos de lei nº 1.786/2011 (Lei Griô) e nº 1.176/2011 que tratam do registro 
destes transmissores de saberes e conhecimentos tradicionais e de políticas culturais específicas direcionadas 
para ações envolvendo a transmissão de conhecimentos e técnicas associados aos saberes tradicionais 
salvaguardados através dessas pessoas ou grupos. Para um estudo analítico e crítico das referidas propostas, bem 
como das implicações jurídicas do reconhecimento legal dos tesouros vivos, ver os trabalhos conjuntos de 
Francisco Humberto Cunha Filho e José Olímpio Ferreira Neto (2012; 2014).  
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A primeira das normas que previu a concessão do título de Mestres das Artes à 

personalidade cujo desempenho notável e excepcional, em consagrada trajetória no campo do 

patrimônio imaterial, fosse reconhecida por aspectos peculiares de sua criatividade e 

exemplaridade, foi o Decreto mineiro nº 42.505, de 15 de abril de 2002. Esta norma 

secundária que instituiu as formas de registro dos bens culturais de natureza imaterial ou 

intangível de Minas Gerais fixou a competência para concessão do diploma referido ao 

Conselho Curador, hoje Conselho Estadual do Patrimônio Cultural, após aprovação e análise 

da proposta de inscrição dos detentores dos saberes tradicionais em seção própria a ser aberta 

em um dos Livros de Registros do Patrimônio Imaterial, correspondente às atividades e 

saberes pelos quais a pessoa fora agraciada com a titulação solene. 

Já a primeira das leis nasceu no Estado de Pernambuco, com a Lei nº 12.196, de 02 de 

maio de 2002, que cria o título “Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco” – RPV-PE, 

registro esse feito em livro especial. A lei pernambucana estabelece os requisitos para outorga 

do título, os direitos e deveres do Patrimônio Vivo, bem como o processo do registro. Assim 

como Pernambuco, Alagoas também institui a salvaguarda dos tesouros vivos sob a mesma 

denominação e formato legal por meio da Lei nº 6.513, de 22 de setembro de 2004. A Bahia, 

com a Lei nº 8.899, de 18 de dezembro de 2003, criou o registro dos “Mestres dos Saberes e 

Fazeres do Estado do Bahia”. 

O Estado do Ceará reconhece e estimula artistas ou pessoas que desenvolvem algum 

tipo de ofício ligado ao patrimônio intangível ao conceder-lhes o diploma de Mestre da 

Cultura (penitentes, carpinteiros, aboiadores, rezadeiras, profetas, artesãos, brincantes, poetas, 

músicos, dançarinos, xilógrafos), desde a edição da Lei Estadual nº 13.351, de 22 de agosto 

de 2003, posteriormente regulamentada pelo Decreto nº 27.229, de 28 de outubro de 2003. A 

Lei dos Mestres da Cultura foi revogada pela Lei nº 13.842, de 27 de novembro de 2006. 

Considerando o tempo de vigência das duas leis, foram contemplados mais de sessenta 

mestres, dentre homens e mulheres, e três grupos. 

A antiga Lei continha algumas inconstitucionalidades. O artigo 3º, por exemplo, exigia 

situação de carência econômica e social do candidato ao diploma, o que feria o princípio da 

igualdade e um dos objetivos da República, qual seja o de erradicação da pobreza. Em vez de 

ser critério secundário para atribuição do título e, consequentemente, para percepção de 

auxílio financeiro (de forma vitalícia, com exceção dos casos de extinção da titulação 

previstos na lei), a condição material de vida dos candidatos passou a ser peça preponderante. 
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A própria definição controversa do termo carência econômica e social impedia que 

algumas personalidades, notoriamente merecedoras do reconhecimento enquanto guardiões da 

cultura imaterial, não pudessem ser assim legitimadas. Além disso, nos grupos e coletividades 

dos quais os Mestres fazem parte, a concessão da bolsa para a transmissão de conhecimentos 

tradicionais vezes se tornou motivo de discórdia e competição com os demais membros. No 

entanto, posteriormente, com a sua revogação pela atual lei dos tesouros vivos vigente, isto foi 

em parte superado e amenizado. Mas, é salutar ressaltar que o que era um programa de 

natureza cultural transformou-se em verdadeiro programa social. Para Maria Acserald (2009, 

p. 262): 

A 'carência social', reflexo de uma concepção essencialista da cultura popular e 
tradicional como produção exclusiva das classes economicamente desfavorecidas da 
sociedade, estimula uma competição entre os candidatos pela maior situação de 
pobreza, implicando às vezes uma caricatura da própria miséria em que se 
encontram realmente muitos dos candidatos e, talvez o mais grave, uma 
'secundarização' do papel representativo que aquele potencial patrimônio vivo 
possui, em detrimento da condição miserável de outro, menos significativo. 

Outra ofensa à Constituição de 1988, era a de a Lei, no artigo 5º, atribuir o dever aos 

Mestres da Cultura de se vincularem às atividades da Secretaria de Cultura do Estado, 

previsão que não permitia os mestres de gozarem do direito fundamental de liberdade de 

expressão cultural, assim como desrespeitava o princípio da mínima intervenção na 

manifestação cultural do registrado e acabava por criar uma relação empregatícia entre Estado 

e detentores dos saberes culturais. 

A Lei nº 13.842, de 27 de novembro de 2006, do Estado do Ceará traz, entre outras 

inovações, a adequação da nomenclatura do título às recomendações internacionais, isto é, 

institui o registro do “Tesouro Vivo da Cultura” cearense. Dessa vez, tanto pessoas naturais 

quanto grupos ou coletividades podem ser agraciados com o diploma, desde que sejam 

reconhecidos como portadores, produtores, preservadores e transmissores da cultura imaterial 

do Ceará e se obriguem a repassá-las. Além da ajuda financeira para o desenvolvimento de 

suas atividades, os portadores da titulação têm direito de preferências na tramitação dos 

projetos submetidos aos incentivos e editais da Secretaria de Cultura do Estado que guardem 

consonância com as manifestações por eles realizadas. 

Ainda assim, pela nova lei, embora a carência econômica não seja mais um critério 

primordial para concessão do registro de Tesouro Vivo, àqueles que não apresentarem 

situação economicamente precária é destinado apenas um auxílio temporário, restrito a um 
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período, ambos fixados no Edital anual de seleção dessas personalidades, grupos ou 

coletividades. 

 

BREVES CONCLUSÕES 

Diante do quadro apresentado, vê-se que é necessário que se proceda a uma atualização 

da legislação relativa ao patrimônio imaterial na União Federal. Embora haja mérito no 

intento do Registro, desde a sua concepção, a falta de previsão do reconhecimento dos 

Tesouros vivos, reclama que esse instituto jurídico seja repensado e apresentado em um 

formato consistente, que ajude na defesa do patrimônio cultural imaterial brasileiro. 

Para tanto, principalmente em relação aos modos de fazer e saber, é necessária uma 

complementação desse mecanismo de salvaguarda, conjugada com a alteração de sua espécie 

normativa, adequando-se o reconhecimento dos “Tesouros Vivos da Cultura”, nos moldes do 

direito internacional e da experiência dos Estados brasileiros, em especial da do Ceará que, 

apesar das críticas dirigidas a certos aspectos das duas leis responsáveis pela 

institucionalização do fluxo de saberes por meio de personalidades, grupos ou coletividades 

da cultura popular e tradicional, contribui para o aprimoramento deste tipo de registro do 

patrimônio imaterial brasileiro. 
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      ARQUEOLOGIA NO CARIRI PARAIBANO: UM RESGATE 
ARQUEOLÓGICO E PATRIMONIAL NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ1 
 
ARCHAEOLOGY IN CARIRI PARAIBANO: A RANSOM 
ARCHAEOLOGICAL AND PATRIMONIAL IN THE MUNICIPALITY 
           OF CAMALAÚ  
 

         Talles Bruno Patriota2 

 
Resumo: O Estado da Paraíba mesmo possuindo uma vasta área de sítios arqueológicos dos mais variados 
vestígios (lítico, ósseo, artes rupestres, gravuras etc) localizados, sobretudo, na região interiorana, as pesquisas 
empreendidas não consegue abranger uma parcela considerável desses territórios, tal fato ocorre pela falta de 
financiamento e de profissionais especializados no ramo da arqueologia que atuem na região, refletindo nas 
produções bibliográficas que se tornam escassas e na degradação dos sítios arqueológicos. Dessa maneira, a 
preservação patrimonial, essencial para as sociedades que vivem próximas aos mesmos, como é o caso do 
Município de Camalaú, localizado no Cariri-Ocidental do Estado da Paraíba, torna-se distante de uma possível 
concretização. Com isso, este artigo surge através das pesquisas realizadas para o programa de Iniciação 
Científica em arqueologia da UFPB (Universidade Federal da Paraíba), com o projeto: Processos Classificatórios 
Simétricos para Grafismo Rupestre do Semi-Árido Paraibano. Sendo assim, o trabalho aqui exposto pretende 
abordar através do levantamento dos materiais encontrados e analisados do Sítio Tapuio – localizado no 
Município de Camalaú, Paraíba – a importância que o mesmo tende a ter para a construção indentitária na 
sociedade local e o desenvolvimento socioeconômico sustentável a partir de programas de incentivo ao turismo e 
da preservação patrimonial aos sítios arqueológicos.  

Palavras Chaves: Patrimônio Arqueológico. Desenvolvimento Socioeconômico. Camalaú-PB  

 

Abstract: The State of Paraíba despite having a vast archaeological sites of various traces (lithic, bone, rock art, 
print etc.) localized, especially, in region stretch research undertaken can’t cover a sizable portion of these 
territories, and this fact is due to lack of funding and skilled professionals the branch of archeology that operate 
in the region, reflecting the academic productions that become scarce and in the degradation of archaeological 
sites. Thus, the heritage preservation, essential for societies living close to them, such as the City of Camalaú 
located in “Cariri” - West of the State of Paraíba , it is far from a possible embodiment . Thus, this article comes 
up through the research conducted for the program of Scientific Initiation in archeology of UFPB (Federal 
University of Paraíba), with the project: “Procedures for Qualifying Symmetrical Graphics Rock the Semi-Arid 
Paraiba”. Also, the work proposed here aims to address through the survey and analyzed the materials found 
“Sítio Tapuio” - located in the Municipality of Camalaú, Paraiba - the importance that it tends to have for 
identitary construction in the local society and sustainable socioeconomic development from of encouraging 
tourism and heritage preservation programs to the archaeological sites. 

Keywords: Archaeological Heritage. Socioeconomic development. Camalaú-PB. 

 

                                                           
1 Arqueologia no Cariri paraibano: um resgate arqueológico e patrimonial no Município de Camalaú. Revista 

Tarairiú, v.1, n° 7. p. 80-92, 2014. 
 Arqueologia no Cariri Paraibano: um regaste arqueológico e patrimonial no Município de Camalaú. In: Anais 

do III Colóquio Nacional de História Cultural e Sensibilidades. Caicó. Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, 2013. v.1. p. 1590-162.  
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1 LEVANTAMENTO SÓCIO-HISTÓRICO DA ÁREA DE CAMALAÚ- 
PB  

Localizado na Microrregião do cariri-ocidental e na Mesorregião da Borborema do 

Estado da Paraíba, o Município de Camalaú possui uma boa concentração de sítios 

arqueológicos das seguintes características: pinturas rupestres, materiais cerâmicos e líticos e 

cemitério, que estão dispersos ao longo da sua área rural.  

Composto por uma geografia de relevos predominantemente suave, o mesmo está 

localizado na unidade geoambiental de depressão sertaneja e “inserido nos domínios da bacia 

hidrográfica do Rio Paraíba, região do Alto Paraíba” (Em: <http://zip.net/brlsgx3>.) , e com o 

clima de caracterização Tropical Semi-Árido, o Município de Camalaú possui uma vegetação 

predominante composta pela Caatinga Hiperxerófila e fragmentos de Floresta Caducifólia.  

Dessa maneira, percebe-se que a região torna-se propícia para a permanência/habitação 

e formação social na localidade, revelando-se, assim, o porquê da concentração de inúmeros 

sítios arqueológicos lá situados. Uma das incógnitas que se constitui sobre a história do 

município camalauense está sobre a origem do seu próprio nome, Camalaú.  

Própria de uma terminologia indígena, ainda se discute se o mesmo advém do chefe 

guerreiro indígena de alguma tribo indígena (Cariris ou Tarairiús) da região que se localizava 

próximo ao que é hoje o município, cujo nome era Camalaú, ou, através das análises 

históricas, tal nome pode ter sido originado de alguma tribo aborígene local ou apenas uma 

definição dada ao território por essa sociedade primitiva que lá habitava.  

 
Segundo alguns estudiosos, inclusive Horácio de Almeida e Coriolano Medeiros, 
notáveis pesquisadores e escritores paraibanos, “Camalau” seria a corruptela do 
termo “CAM/B/ARA/Ú (= RIO DO CAMARÁ, do tupi-guarani). Acontece, porém, 
que o tupi-guarani não era língua falada pelos primitivos habitantes da região 
(Cariris e Tarairiús) (SOBRINHO. 1996. p, 19). 

 

Contudo, através dos levantamentos realizados pelas várias instituições que 

pesquisaram sobre a região, o processo de povoamento no período colonial na localidade, que 

se concentra a região do Cariri paraibano, é onde se datam os documentos oficiais mais 

antigos. Segundo o autor Mariano Sobrinho (1996 apud NEVES. 2010. p, 20) diz que com 

relação às áreas que envolvem a região dos Cariris, surge São João do Cariri que emergiu de 

                                                           
3 http://www.cprm.gov.br/rehi/atlas/paraiba/relatorios/CAMA049.pdf  Acessado em 21 de Setembro de 2013 
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uma sesmaria concedida ao Alferes Custódio Alves Martins (1669 – Sitio São João – Aldeia 

Travessia). 

Dado de forma gradual e lenta, o processo de ocupação do Município de Camalaú deu-

se primeiramente pela formação e habitação de pequenos sítios circunvizinhos. Segundo 

estudos feitos, é a partir da segunda metade do século XIX mediante a instalação da fazenda 

Boa Vista pela família de João José Cardoso da Silva, e da instalação da fazenda Camalaú 

pela família de Clemente José de Oliveira, oriundos de Pernambuco, que se desenvolve de 

fato um núcleo de ocupação na localidade. 

 Até o ano de 1872 a região camalauense pertencia ao Município de São João do Cariri. 

Dessa maneira, percebe-se que “o processo de ocupação em Camalaú foi bem anterior ao da 

sua formação”. (NEVES. 2010. p, 20). É em 21 de Junho de 1895 que oficialmente Camalaú 

passa a ser considerado povoado. Com a criação de um núcleo social, Camalaú atribui 

indiretamente o termo “novo” ao seu nome, “uma vez que “Camalaú Velho” estava destinada 

a ser apenas uma fazenda” (SOBRINHO. 1996. p, 31).  

Para que tal homologação ocorresse foi necessária a doação de mais de dezesseis 

hectares de terras por parte do casal Rosa Maria da Conceição, irmã de José Cardoso da Silva 

(ao qual leva a apoteose a partir da historiografia local de fundador da cidade) e Domingos 

Ferreira Brito para o patrimônio da Igreja Católica em nome do Santo São José (hoje 

padroeiro da cidade), algo bastante comum naquela época.  

Ao que tudo consta, é no primeiro cartório de Monteiro, PB – cidade que torna Camalaú 

seu distrito até sua emancipação – que se encontra no livro 30 nas paginas 10 a 12 o termo 

original da concessão das terras referente à igreja católica. “Pelo decreto-lei estadual n° 1010, 

de 30-03-1938, o distrito de Camalaú e Tigre volta a denominar-se Camalaú. Pelo decreto-lei 

estadual n° 1164, de 15-11-1938, o município de Alagoa do Monteiro passou a denominar-se 

simplesmente Monteiro”. (Em: <http://zip.net/bhlsnG>) 4. Utilizando-se das informações 

apresentadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), notam-se as 

variações nos decreto-lei que contempla a formação administrativa tanto do Município de 

Monteiro, quanto Camalaú.  

Essas variações ocorrem pelas mudanças de nomes que estes se propuseram a passar 

durante o inicio do século XX até o desmembramento das duas cidades em 1962. Apesar do 

desmembramento com Monteiro ocorrer apenas em 1962, é através da lei estadual nº 2617, de 

                                                           
4 http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=250390 Acessado em 21 de Setembro de 2013. 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

463



 

12-12-1961, que Camalaú já é considerada como cidade. Em 31-12-1963 ocorre a divisão 

territorial, na qual se constitui 2 distritos: Camalaú e Pindurão. Segundo o IBGE “assim 

permanecendo em divisão territorial datada de 2007”. (Em: <http://zip.net/bhlsnG>) 5. 

Adentrando as festividades local, contemporâneo aos nossos dias, os cidadãos 

camalauense aos 19 de março celebram “duas datas em uma só, festa do padroeiro e 

aniversário de emancipação política”. (Em: <http://zip.net/bvlswR>) 6. Seguindo a tradição 

local, nesse período de celebração a sociedade reúne-se para proferir os seus ritos religiosos e 

manifestações sociais públicas organizados pela população da região, que também se 

encarregam a 35 anos de organizarem a festa do Fogo Sagrado em homenagem a Santo 

Antônio.  

Como tudo indica através das tradições religiosas e suas celebrações/festividades 

públicas, entre a sociedade camalauense “a maioria da população é Católica, embora existam 

adeptos da Assembleia de Deus”. (Em: <http://zip.net/bbk7pk>) 7. Também havendo uma 

pequena minoria adeptas a maçonaria, na qual possuem “entidades Paramaçônicas como 

Demolays e Filhas de Jó [...]”. (Em: <http://zip.net/bvlswW>) 8. 

 

2 RELAÇÃO GEOGRÁFICA E PAISAGÍSTICA  

Como já foi explanado anteriormente neste trabalho, o Município de Camalaú por estar 

localizado na Microrregião do Cariri Ocidental e na Mesorregião da Borborema do Estado da 

Paraíba, o mesmo possui uma vegetação formada pela Caatinga Hiperxerófila e fragmentos de 

Floresta Caducifólia (dentre os espécimes mais encontradas na região, estão: Jurema, favela, 

Mandacaru e Umbuzeiro).  Como já se sabe esses espécimes acima citados “são adaptadas 

anatomicamente e fisiologicamente para a falta de água” (Em: <http://zip.net/bglshp>) 9.  

O solo por possuir uma riquíssima quantidade de óxido de ferro na sua composição, o 

mesmo tende a ter uma coloração avermelhada. Devidamente pedregoso, principalmente, por 

minerais como granito e quartzo, os afloramentos rochosos aparecem quase que 

superficialmente, a poucos centímetros do solo, algo bastante comum nessa região do Cariri.   

                                                           
5 http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=250390 Acessado em 21 de Setembro de 2013 
6 http://camalau-pb.blogspot.com.br/search?updated-min=2007-01-01T00:00:00- Acessado em 21 de Setembro 

de 2013 
7 http://www.espacoecologiconoar.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=14041 Acessado em 

21 de Setembro de 2013 
8 http://almirdearaujooliveira.blogspot.com.br/2013/09/desfile-civico-em-camalaupb.html Acessado em 22 de 

Setembro de 2013 
9 http://geografiaaplicada.blogspot.com.br/2007_10_01_archive.html Acessado em 22 de Setembro de 2013 
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Com a sua paisagem natural formada por uma cadeia de relevos suavemente ondulados, 

características marcantes da unidade geoambiental da Depressão Sertaneja, o solo possui 

predominâncias diferentes no decorrer da elevação topográfica. Segundo o diagnóstico sobre 

o Município de Camalaú produzido pela CRPM (Serviço Geológico do Brasil), as suas 

pesquisas apontam as seguintes informações: 

 
Com respeitos aos solos, nos Patamares Compridos e Baixas Vertentes do relevo 
suave ondulado ocorrem os Planossolos, mal drenados, fertilidade natural média e 
problemas de sais; Topos e Altas Vertentes, os solos Brunos não Cálcicos, rasos e 
fertilidade natural alta; Topos e Altas Vertentes do relevo ondulado ocorrem os 
Podzólicos, drenados e fertilidade natural média e as Elevações Residuais com os 
solos Litólicos, rasos, pedregosos e fertilidade natural média. (CRPM. p, 04. 2005). 

 

Localizado entre os rios Serra e do Espinho e Paraíba, e outros riachos intermitentes. O 

Município de Camalaú conta com duas barragens, uma dividida com o Município do Congo e 

a outra pública, para o abastecimento da região. Assim, o clima Tropical Semiárido com 

temperaturas variando entre 25° e 30° C e com chuvas escassas e irregulares no período que 

vai do início de Novembro ao fim de abril, podendo chegar a dar uma média de 431, 8 mm10 

de água, faz com que a população e os animais (bovinos, cavalos entre outros) não sofrem 

fortemente com os efeitos da seca que a assola a região em períodos de estiagens. 

 

3 DESCRIÇÃO DO SÍTIO/ MATERIAL ARQUEOLÓGICO  

No período que compreendeu os dias 30 de julho a 8 de agosto de 2013, foram 

realizadas pesquisas arqueológicas no Município de Camalaú sobre a coordenação do Prof. 

Dr. Carlos Xavier de Azevedo Netto. Os Sítios visitados foram: Sítio Tapuio, Sítio Cacimba 

das Bestas I, II, III e IV e Sítio Roça Nova, Também conhecida como Pedra do Caboclo. 

Contudo, para o presente trabalho desenvolvido, o Sítio Tapuio é o que estará a cargo de 

análises para a atual pesquisa. Sendo assim, foi feita uma descrição sumária da paisagem e da 

área onde se encontra o mesmo, e dos materiais coletados a partir dos trabalhos lá realizados. 

Sítio: Tapuio 

Município localizado: Camalaú-PB 

Composição arqueológica: Sítio de pinturas rupestre com presença de material lito-cerâmico  

Sigla: PB-CL-TU 

                                                           
10 http://www.citybrazil.com.br/pb/camalau/geral_detalhe.php?cat=3 Acessado em 22 de Setembro de 2013 
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Descrição Sumária: 

Localizado no município de Camalaú, região do Cariri Ocidental do Estado da Paraíba. 

O Sítio Tapuio está situado na propriedade privada do Sr. Lula Pereira. A sua geografia 

serrana está em meios a vegetação típica do semiárido paraibano, a caatinga que devido ao 

trabalho de campesinato estava aberta. O solo é composto na sua maioria por pedras de 

granito e quartzo, e possui um rio a poucos metros de distância que, devido à estiagem estava 

seco, mas via-se a vegetação bastante verde na região.  

O Sítio Tapuio possui três painéis com pinturas rupestres que ao todo possui o 

comprimento de 28.80 metros. As representações – desgastadas pela ação natural do tempo e 

animal – na sua maioria são mãos (adultas e de crianças) que estão bem mais conservadas e 

visíveis, principalmente no lado direito do 3° painel que faz divisa com o 2° painel. Não há 

como definir ainda se as mãos são pintadas ou carimbadas. Também possuem imagens 

antropomórficas, essas já não tão bem conservadas e, sendo assim, pouco visíveis. E uma área 

à frente dos painéis com presença de materiais cerâmicos e líticos. 

Adentrando mais diretamente na questão da preservação dos painéis, observamos que o 

processo de salinização da pedra (granito) e a ferrugem que a mesma possui, junto com 

umidade causada pela cheia do rio (este ficando com água bem próximo aos painéis) causa 

uma degradação gradual das pinturas. Não se pode notar claramente se a presença de insetos 

ou fungos tem uma ação direta e considerável sobre o processo de degradação, mas ficou 

bastante evidente que a ação animal tornou-se essencial para o mesmo.  

Pois, observamos a presença de fezes do roedor Mocó (Kerodon rupestres) e a marca de 

sua urina nos painéis sobre as pinturas rupestres. A área em torno do sítio é demarcada por 

cercas, mostrando que ali servia de curral para animais como bois, vacas e cavalos, onde suas 

vezes ali presentes também serviram para o desgaste dos painéis e as presenças desses 

animais ajudaram a quebrar as cerâmicas de superfície através dos seus andares pelo lugar. 

Em relação aos materiais cerâmicos de profundidade os seus desgastes se deram mais pela 

composição dos sedimentos em que os mesmos estiveram enterrados durantes longos anos. 

Ao que concerne às atividades produzidas estar a realização da topografia/altimetria da 

área para a demarcação territorial do Sítio Tapuio que posteriormente será elaborado através 

do software AltoCAD um croqui com o mapeamento da região onde se localiza o mesmo. Foi 

feita a demarcação de áreas com o uso de bússola para o posicionamento das Transects e, 
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conseguinte, a realização de sondagens com quadriculas de dimensões 50x50 cm e com 

profundidade de 20 cm.  

Foram tiradas fotos dos painéis com uso de escala arqueológica e de vários ângulos para 

ter uma leitura diferente dos painéis e das gravuras. Também foram feitas fotos da paisagem 

da área que se localiza o Sítio Tapuio. E pra terminar foi feita as orientações das Transects em 

relação aos painéis 2 e 3.  

Painel I 

Comprimento: 6. 68 m 

Altura: não houve medição 

O painel I é o menor entre os três existentes no sítio, possuía poucas pinturas e todas 

desgastadas, não sendo possível a sua identificação. Não houve medição da sua altura por ter 

presença de cobra no local. 

Painel II 

Comprimento: 10.20 m 

Altura: Foram Realizadas três medições em toda extensão do painel que correspondem a 4.50 

m, 4.80 m e 5 m. 

O painel II é o segundo maior, possuindo uma boa quantidade de pinturas, sendo que 

uma grande parte estando desgastadas e, assim, ilegíveis. Os que estão em bom estado de 

conservação possuem imagens de mãos (adultas e crianças) na sua maioria, podendo ser 

resultado de pinturas ou carimbos. 

Painel III 

Comprimento: 11.92m 

Altura: Também foram realizadas três medições em toda extensão do painel que 

correspondem a 4.10m, 4.20m e 4m. 

O painel III é o maior em extensão, possuindo o maior número de imagens e, em grande 

parte todas estão bem conservadas. As imagens, assim como as do 2° painel, tem na sua 

maioria a representação de mãos (adultas e crianças). Mas também possui imagem 

antropomórfica.  

 As pesquisas do Sítio Tapuio, assim, como em relação aos outros visitados estão 

em processo adiantado no que concerne às análises laboratoriais dos materiais coletados. 

Contudo, não sendo a primeira e nem a última visita a esses sítios arqueológicos, está sendo 
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estudada para o ano de 2014 uma nova visita aos mesmos. Na qual tem como proposta 

acadêmica a continuidade e o descobrimento de novos vestígios quem possa contribuir para 

nas produções científicas.  

 

4 UMA BREVE ABORDAGEM SOBRE O TURISMO  

Segundo a Organização Mundial de Turismo (OMT), citado por Funari e Pinsky (2001, 

p. 07), o turismo é o deslocamento de pessoas de seu domicílio cotidiano, por no mínimo 24 

horas, com a finalidade de retorno [...]. Tal posicionamento torna-se vago ao se tratar de algo 

que está intrinsicamente ligado entre contato humano e cultura (material e imaterial). Uma 

vez que o próprio termo turismo cultural é questão de debate entre os turismólogos.  

Pois, neste caso, há de se entender que a legislação que define o conceito de patrimônio 

histórico em certos casos, como o Brasil, é precária e não abrange na sua totalidade os bens 

que constitui o patrimônio histórico e cultural local, dando, assim, desigual tratamento a 

questão da preservação dos mesmos. 

Adentrando na questão propriamente dita da atividade turística, o mesmo é “produto da 

sociedade capitalista e industrial e se desenvolveu sob o impulso de motivações diversas, que 

incluem o consumo de bens culturais”. (RODRIGUES. 2001. p. 15). Contudo, torna-se de 

suma importância estar atento a particularidade “consumista” do turista, podendo este – 

indiretamente – transformar um evento turístico, naquilo que Francisco de Paulo Melo Neto 

chama de eventismo. Sendo assim, “os eventos são valorizados como fatos e acontecimentos e 

não como manifestações culturais”. (NETO. 2001. p. 55). 

Uma questão que estar gerando dissonância entre restauradores e turismólogos é o fato 

da atividade turística massificada e sem controle que vem ganhando força nos últimos tempos. 

Os locais mais afetados são, sobretudo, os tombados como patrimônio local, nacional e 

internacional, por receberem uma maior visibilidade ao marketing. E ai, nesse ponto, discute-

se sobre a preparação de profissionais para atuar na área, na qual, como sabemos, é bastante 

insignificante. “Afinal, para garantir um fluxo significativo de turistas, uma exposição 

necessita atualizar sua linguagem”. (GOMES. 2001. p. 28).  

Para que se aja um melhor aproveitamento do patrimônio local, faço uso das sugestões 

oferecidas por Francisco Paulo de Melo Neto. O autor traz uma nova postura aos eventos 

através de um gerenciamento que “busca promover o maior acesso do cidadão aos bens e 

serviços da cultura”. (NETO, 2001. p. 57). Com a aproximação das pessoas aos patrimônios 
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que constitui o seu meio social a partir dos eventos culturais, esses locais tendem a ganhar 

investimento para a revitalização do mesmo. Dessa maneira, a comunidade que ali está ao seu 

entorno sai beneficiária a partir dos projetos desenvolvidos na localidade.  

 

5 TRABALHANDO COM O PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO  

Os municípios na sua grande maioria tendem a criar um elo identitário com o 

patrimônio/sítio arqueológico bastante significativo, servindo de base e sustentação para o 

desenvolvimento turístico da região. A partir dessa constatação torna-se imprescindível a 

conservação e a educação patrimonial das comunidades sobre o bem histórico e cultural. Pois, 

“tornar claro o interesse social pela valorização e conservação do patrimônio arqueológico 

disponível para fins turísticos estimula o engajamento coletivo nos movimentos 

preservacionista.” (MORAIS, 2001. p. 99). 

O patrimônio arqueológico quando bem conservado tende a ser um dos principais 

atrativos turísticos gerador de renda para a sociedade local. Além do mesmo estar trabalhando 

diretamente com a questão da memória, criando um simbolismo coletivo – contudo, portadora 

de uma historicidade – de importância política na construção social. 

 

A importância do patrimônio arqueológico na construção da memória de um 
determinado local se faz necessária pois, através dela, procuramos entender a 
história local, fazer parte dela valorizando o passado como instrumento de 
compreensão do mundo em que se vive [...]. Desta forma, a história e a arqueologia 
são colocadas, aqui, como forma de uma dar suporte à outra, na compreensão destas 
populações pretéritas e na formação dessas identidades locais. (AZEVEDO NETTO; 
KRAISCH. p, 07. 2007) 

 

Fator de extrema importância para com o trabalho ao patrimônio arqueológico está 

ligado diretamente as competências universitárias, essas são as responsáveis pela formação do 

turismólogos e, sobretudo, em especial, a do arqueólogo. É através dessa instância do saber 

junto com esses profissionais que são desenvolvidos as pesquisas científicas, na qual algumas 

serão destinadas a programas de extensão, dispondo a sociedade os serviços que tem como 

objetivo único o bem comunitário através dos avanços na área do conhecimento trabalhada. 

Nas leis que competem sobre o patrimônio arqueológico, o IPHAN (Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), órgão vinculado ao Ministério da Cultura que tem 

por lei a responsabilidade em proteger e preservar o patrimônio histórico e cultural, sejam eles 

de cunho material ou imaterial, entende que os bens históricos, mesmo estes estando 
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localizado em propriedade privada, é da competência da União ter o poder regulatório sobre 

tais patrimônios.  

Com isso, entende-se que os mesmos pertençam a todos os brasileiros, no qual, 

qualquer individuo fica permanentemente proibido de fazer qualquer ato que destrua ou 

descaracterize o patrimônio arqueológico, assim como, não poder comercializar materiais 

achados nas suas áreas de preservação. 

 

A legislação brasileira proíbe o aproveitamento econômico, a destruição e a 
mutilação dos sítios arqueológicos ou pré-históricos e determina ainda que todo 
aquele que cometer algum desses atos será acusado de crime contra o Patrimônio da 
União e, como tal, punível de acordo com o disposto nas leis penais. (Iphan/PB. p, 
51. 2009)  

 

6 SÍTIO ARQUEOLÓGICO TAPUIO: TURISTÍFICAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÕMICO SUSTENTÁVEL PARA O 
MUNICÍPIO DE CAMALAÚ – PB 

O Sítio Arqueológico Tapuio é visivelmente um exemplar da tradição mantida da 

sociedade camaluense para com a cultura indígena. Não apenas tendo o nome do seu 

município oriundo de uma terminologia (de etnia desconhecida) que advém desses povos, 

como a história local com essas sociedades que lá viviam antes da ocupação/colonização 

territorial. O próprio nome Tapuio (escolhido pelos moradores) vem da desambiguação 

Tapuia, nome dado pelos próprios indígenas as etnias inimigas, sobretudo, aquela que 

habitavam as regiões interioranas do Brasil. 

Localizando na propriedade privada do Sr. Lula Pereira, na zona rural do município. O 

patrimônio arqueológico como atrativo turístico pode se enquadrar em dois aspectos, o 

turismo de perímetro urbano no qual se necessitaria de um museu adequado a receber os 

materiais arqueológicos coletado do mesmo e com profissionais especializados no 

atendimento ao turista, e o turismo rural com visita ao sítio arqueológico.   

Segundo Gomes (2001, p. 34), “uma proposta para o núcleo de Arqueologia Regional 

seria promover visitas, inclusive de grupos de turistas, aos sítios arqueológicos da região, 

durante etapas de escavação”. Um dos pontos chaves para o desenvolvimento do turismo em 

determinadas regiões são as opções culturais para serem apreciadas.  

Trazendo essa questão para o Município de Camalaú podemos encontrar aspectos que 

podem preencher essa demanda consumista do turista, como as festividades populares aos 
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santos São José (onde se comemora a fundação e emancipação da cidade), e a Santo Antônio; 

além das tradicionais vaquejadas e pega de bois que agregam vaqueiros de várias localidades 

vizinhas. Nesse meio adentra o artesanato, a culinária local (famosa pela carne de Bode) e as 

peças teatrais protagonizadas pelos próprios moradores, como também os outros diversos 

sítios arqueológicos (pintura, cerâmico e lítico e cemitério) que estão distribuídos em torno da 

região. 

Possuindo a vantagem de estar localizado no perímetro rural o Sítio Tapuio tem a seu 

favor a paisagem natural que pode servir como atrativo, inclusive podendo ser usado para o 

turismo de espaço rural. Contudo, como já foi colocado neste trabalho, o que se pretende 

como o turismo não é apenas submeter à localidade a pura e simples diversão e lazer para o 

turista através do eventismo. Mas criar uma reflexão e apreciação do turista com os bens 

culturais a partir da educação patrimonial destinada a ele. 

O turista atento à cultura apreciará melhor seus interlocutores locais e seus 
costumes, aproveitará melhor seu lazer e poderá valorizar a diversidade cultural, 
contribuindo, desta forma, para a formação de uma cidadania mais crítica. Não serão 
apenas consumidores passivos da cultura, mas poderão interagir com as diversas 
manifestações culturais. (FUNARI; PINSKY. p, 11. 2001).  

               
Contudo, conclui-se que, apesar de possuir elementos atrativos tanto no que diz respeito 

a parte natural e histórica, para que o Município de Camalaú desenvolva o seu potencial 

turístico é preciso um trabalho por parte de órgãos governamentais competentes ou através de 

patrocínios de empresas estatais ou privadas que colaborem na divulgação, preservação, 

infraestrutura e educação/treinamento patrimonial a sociedade local para atenderem aos 

turistas.  

Mas, para que tais investimentos cheguem é preciso haver um engajamento maior por 

parte dos mesmos e uma descentralização com os patrimônios históricos e culturais a serem 

preservados (na sua maioria destinada aos grandes centros urbanos). 

Bons exemplos na área do turismo arqueológico são os Municípios de Ingá na Paraíba e 

Apodi no Rio Grande do Norte. Localizados em regiões interioranas nos seus respectivos 

Estados, Ingá11 e Apodi12 conseguiram através de pesquisas científicas nas áreas que 

                                                           
11 Ver: BRITO, Vanderley. A Pedra do Ingá: Itacoatiaras da Paraíba. 2. ed. João Pessoa: JRC Gráfica e 

Editora. 2008.  
12 Ver: BAGNOLI, EDUARDO. O Lagedo de Soledade, Apodi (RN) – um exemplo de preservação do 

patrimônio cultural brasileiro com patrocínio da Petrobrás. In: Revista de Arqueológia. v. 8. n° 1. 1994. 
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compreendem os sítios arqueológicos investimentos para os seus patrimônios históricos e 

culturais, desenvolvendo no ramo turístico uma economia socioeconômica sustentável. 
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PROTEÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL: 
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DECREE-LAW N.º 25/1937 
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Hercules Breno de Alcântara Soares*** 
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, 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.  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 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. Por meio da verificação de normas gerais contidas no Decreto-Lei n.º 
25/37, é verificada a possibilidade de aplicação 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; Processo Administrativo; 

Abstract 
 
This  article  seeks to  examine the  protection of  cultural heritage,  especially the  institute 
regulated by Decree-Law No. 25 of November 30, 1937 nationwide Tipping and before art. 
216 of the Constitution, which in its paragraph 1 designates the government in collaboration 
with the  community mission of promoting the  protection of  cultural  heritage. Also, the 
importance and the traditional use of tipping Institute for protection of cultural heritage, 
especially heritage of material nature, make this instrument more robust form of effective 
protection. Moreover, tipping the focus on the right of ownership of the material and enables a 
broad preservation of memory and history control, since it covers a range of situations that 
aim to expand, by time, culture and history of Brazilian society. By verifying the general rules 
contained in Decree-Law No. 25/37, it is proved that the application of Decree-Law, the 
realization of the protection of cultural heritage through tipping, clarifying the role of the 
Advisory Council for the Tipping process as well as checking their possibility of cancellation. 

 
 
Key-words: Cultural heritage; Tipping; Administrative Process; 
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INTRODUÇÃO 
 
 

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 
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. 

 

O presente artigo busca analisar o procedimento de tombamento, analisando suas 
nuances, bem como a sua aplicação. 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 

 
 
 

O tombamento 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.
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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. 

 
 
 
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
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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. – CONCEITO DE PATRIMONIO 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.
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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
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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. 

 
 
 
2.2. – 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
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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* 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. 

 

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 

 

 
* O referido órgão hoje é chamado de Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de âmbito nacional.
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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. 

 
 
 
2.3. – 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
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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
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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.
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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. 

 

 
 
2.4. – SANÇÕES 

 
 
 

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
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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. 

 
 
 
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: O presente trabalho tem como escopo desvelar sobre os danos ocasionados ao Meio Ambiente Urbano 
no que concerne ao Patrimônio Histórico e Cultural da Cidade Velha e entorno, na cidade de Belém do Pará, 
focalizando o efetivo e possível prejuízos causados nos prédios históricos locais, tomando como referência as 
legislações: Constitucional, Penal, Civil e Ambiental, esta última no âmbito Federal, Estadual e Municipal, todas 
legitimadas em tutelar os direitos transindividuais e interesses difusos, coletivos e homogêneos, no qual está 
inserido o Meio Ambiente Histórico e Cultural. Os documentos utilizados foram diversas legislações, 
fotografias, iconografias, fontes jornalísticas, compreendidas entre o período de 1985 a 2012, documentos 
institucionais, Diário Oficial, entrevistas com Promotores de Justiça na área Ambiental, entre outros. A 
utilização de uma copiosa doutrina jurídica e transdisciplinar oportunizou uma reflexão crítica a cerca do Direito 
Ambiental Urbano na sociedade Amazônica hodierna. 
 
Palavras-chave: Meio Ambiente; Patrimônio; Legislação 
 
 
Abstract: This work is scoped reveal about the damage caused to the Urban Environment regarding the 
Historical and Cultural Heritage of the Old City and its surroundings, in the city of Belém do Pará, focusing on 
effective and possible injury to the local historic buildings, taking as reference laws: Constitutional, Criminal, 
Civil and Environmental, the latter at the Federal, State and City, all legitimized in trans protect the rights and 
interests, collective and homogeneous, in which is inserted the Environment and Cultural History. The 
documents used were various laws, photographs, iconography, journalistic sources, between the period 1985 to 
2012, institutional documents, Official Gazette, interviews with prosecutors in the area of Environmental Justice, 
among others. The use of a copious interdisciplinary legal doctrine and provided an opportunity to reflect 
critically about the Environmental Law Urban Amazon in society today. 

 
Keywords: Environment, Heritage, Legislation 
           

INTRODUÇÃO 

Este trabalho trata-se de um estudo sobre os Danos contra o Meio Ambiente Urbano e 

Urbanístico - Patrimônio Histórico e Cultural da Cidade Velha e áreas circunvizinhas, região 

localizada na cidade de Belém do Pará. O escopo central da pesquisa é focalizar os possíveis 

                                                           
1 Mestranda em Direitos Fundamentais (UNAMA), MBA em Organização e Gestão no Terceiro Setor na 
Amazônia (UNAMA), Especialista em História Social da Amazônia (UNAMA), Especialista em Docência do 
Ensino Superior na Amazônia (UFPA), Bacharela em Direito (UNAMA), Especializanda em Processo: 
Constitucional, Civil, Penal e Trabalhista (OAB/PA Mauricio de Nassau). Licenciada e Bacharela em História 
(UFPA). Docente Colaboradora e Pesquisadora UFOPA/PARFOR. Docente SEDUC-PA e Técnica em Gestão 
Cultural - História- SECULT-PA. sandra.educacao@hotmail.com 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

487



 
 

ou efetivos prejuízos/destruição causados nos prédios históricos (tombados ou não), assim 

como as heterogêneas legislações legitimadas em tutelar os direitos transindividuais e 

interesses difusos, coletivos e homogêneos, no qual está inserido o Meio Ambiente Histórico 

e Cultural.  

Destarte, é necessário evidenciar que este artigo não representa algo definitivo, e sim, 

uma produção inicial e em construção, como todo conhecimento científico, proporcionando 

novas possibilidades de análises e problematizações para a compreensão das abordagens 

teórico-jurídica presentes no hodierno mundo do Direito Ambiental Urbano e Urbanístico, 

transformando, portanto, o conhecimento acadêmico/científico em conhecimento jurídico, 

tendo por escopo a intervenção na preservação e valorização do Patrimônio Histórico e 

Cultural da sociedade belenense. 

 

1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONCEITO DE DANO AMBIENTAL 

O conceito de dano, relacionado à teoria do interesse, no ordenamento jurídico 

brasileiro, é definido como: “lesão de interesses juridicamente protegidos”. No que concerne à 

concepção de dano no sistema jurídico infere-se que: 

 
Dano é toda ofensa a bens ou interesses alheios protegidos pela ordem jurídica. O 
interesse, nesta concepção, representa a posição de uma pessoa, grupo ou 
coletividade em relação ao bem suscetível de satisfazer-lhe uma necessidade. Bem 
deve ser entendido, em sentido amplo, como o meio de satisfação de uma 
necessidade. Pelo que se depreende desta definição, dano abrange qualquer 
diminuição ou alteração de bem destinado à satisfação de um interesse. Isso 
significa como regra, que as reparações devem ser integrais, sem limitações quanto à 
sua indenização, compreendendo os danos para patrimoniais e extrapatrimoniais. 
(LEITE; AYLA, 2010, p.91) 

 

Neste sentido, com base no excerto mencionado acima, decompõem-se que, dano é um 

fator indispensável à aspiração de um ressarcimento, e sem este fator não há como pronunciar 

um dever de indenizar. Deste modo, o dano dever ser analisado como hipótese indispensável 

da obrigação de indenizar e, portanto, fator insubstituível para instituir a responsabilidade 

civil. 

Diante disso, ao examinar a problemática do Dano Ambiental, nota-se que a mesma, 

relaciona-se à noção de abuso de direito, ou seja, um abuso de conduta que transborda as 

demarcações determinadas pela norma positivada, suscitando prejuízos iminentes ao meio 

ambiente e fomentando a instabilidade ecológica. 
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Dessa forma, ao investigar sobre dano ambiental como violação ao meio ambiente, 

assevera-se que:  
Considera-se dano ambiental qualquer lesão ao meio ambiente causada por ação de 
pessoa, seja ela física ou jurídica, de direito público ou privado. O dano pode 
resultar na degradação da qualidade ambiental (alteração adversa das características 
do meio ambiente), como na poluição, que a lei define como a degradação da 
qualidade ambiental resultante da atividade humana (GUERRA; CUNHA, 2001, 
p.350). 
 

Contudo, destaca-se o dano ambiental autônomo em relação aos danos privados, sendo 

tratado como “dano ecológico puro” definindo-o como: 

Uma perturbação do patrimônio natural - enquanto conjunto dos recursos bióticos e 
abióticos e da sua interação - que afete a capacidade funcional ecológica e a 
capacidade de aproveitamento humano de tais bens tutelados pelo sistema jurídico-
ambiental (STEIGLEDER, 2011, p. 123). 
 

Destarte, no que concerne a acepção de dano ambiental, o preceito jurídico brasileiro, 

não determina de forma concludente, o dano ambiental, mas esclarece as suas peculiaridades 

fundamentais, visto que, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente - Lei 6.938/81 em seu 

artigo 3º, I, prevê que o poluidor, ou seja, o agente que estimula a poluição tem o dever de 

indenizar os danos ocasionados ao meio ambiente e a terceiros, em conformidade com o art. 

14, § 1º, da Lei 6.938/81. 

O artigo 3º, II da Lei 6.938/81, discorre sobre a compreensão da categoria degradação 

ambiental, a qual é “a alteração adversa das características do meio ambiente”, ou seja, tal 

explicação é claramente indeterminada, pois: “Tal definição é evidentemente vaga, exigindo 

certo esforço de interpretação, a fim de determiná-la. Denota que a degradação ambiental é a 

alteração adversa ao equilíbrio ecológico”(LEITE E AYALA, 2010, p. 100). 

O conceito de dano ambiental como latu sensu, relativo aos interesses de toda a 

coletividade, envolvendo “todos os componentes do meio ambiente, inclusive o patrimônio 

cultural”. A cerca da temática abordada observa-se que: 
{...} dano ambiental deve ser compreendido como toda lesão intolerável causada por 
qualquer ação humana (culposa ou não) ao meio ambiente, diretamente, como 
macrobem de interesse da coletividade, em uma concepção totalizante, e 
indiretamente, a terceiros, tendo em vista interesses próprios e individualizáveis e 
que refletem no macrobem (LEITE, 2000, p. 100)  

 

Por conseguinte, nota-se que o conceito ou categoria analítica de dano ambiental e a 

palavra degradação têm um sentido muito extenso, cingindo a ação de danificar, desgastar, 

deteriorar, desperdiçar, no entanto, a norma legal pretendeu uma visão mais ampla, deste 

modo, tutelando das violações ambientais materiais e imateriais.  
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2 O DANO AMBIENTAL NO PATRIMONIAL CULTURAL À LUZ DO 
ORDENAMENTO JURÍDICO 

O dispositivo 14 § 1º da Lei 6.938/81, é rigoroso ao aludir que a responsabilidade do 

degradador do meio ambiente é objetiva, pois aquele que é lesionado, sendo vítima do dano 

individual, não terá que provar culpa do ocasionador do prejuízo, ou seja, a lei ajusta somente, 

sobre os ilícitos penais e administrativos contra o meio ambiente. 

A Lei 9.605/98, intitulada de Crimes Ambientais, na sessão IV, em seus dispositivos 62 

a 65, prevê a inclusão de crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, o que 

possibilita o robustecimento para a tutela do meio ambiente urbano, por conseguinte, 

consolidando seus princípios jurídicos, aplicáveis no “caput” do art. 216 da CF/88, o qual o 

mesmo, é possuidor de informações a cerca da identidade, ação e memória dos heterogêneos 

grupos que constituem a sociedade brasileira. 

O bem jurídico protegido é o meio ambiente, o agente pode ser qualquer indivíduo, 

sendo proprietário ou não, e o sujeito passivo, é o poder público, encarregado de conservar tal 

ordenamento urbano, o qual deve ser acautelado de violações e decomposições em seu 

equilíbrio ambiental. 

Contudo, suscitar uma crítica às condutas criminosas aos bens materiais ou intangíveis 

assegura-se que: 
Destarte, não encontramos na Lei 9.605 a criminalização de condutas atentatórias 
aos bens imateriais ou intangíveis, malgrado sua tutela constitucional nos incisos I, 
II e, até certo ponto, III do sempre citado artigo 216 da Lei Maior. 
Verifica-se também a timidez com que foi tratada a tutela penal do ordenamento 
urbano, contemplada com uma única infração, aquela prescrita no artigo 65 e 
parágrafo. Seria importante punir-se criminalmente as condutas de desrespeito às 
leis de uso do solo, aos planos diretores, lamentavelmente tão comuns em nosso país 
e que se incluem entre as maiores responsáveis pela caótica situação ambiental das 
grandes e médias cidades brasileiras. (RODRIGUES, 1998 apud 
FIGUEIREDO,1998, p. 224) 
 

Portanto, em relação ao novo Código Civil de 2002, tal legislação exprime a 

possibilidade de reparação do prejuízo concreto em face do risco criado, pois adquire “status 

de norma genérica”, tal como prevê o dispositivo abaixo: 
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 
obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para 
os direitos de outrem (NERY JUNIOR, 2002, p. 322). 
 

Neste sentido, no que se refere ao patrimônio cultural, o mesmo faz parte, e a doutrina o 

insere na acepção do meio ambiente, devendo ser analisado de forma proeminente, por 

conseguinte elucida-se que: 
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Se assim é, se o patrimônio cultural é elemento integrante do meio ambiente, 
importa concluir que o dano a ele infligido se regula pela teoria da responsabilidade 
objetiva, onde tão-somente a lesividade é suficiente a provocar tutela judicial, a teor 
do que dispõe os art. 14, § 1º da Lei nº 6.938/81 e 225, § 3º, da Constituição Federal 
(MILARÉ, 2001, p. 47). 
 

Desta maneira, observa-se que: “nos danos causados ao patrimônio cultural, a 

responsabilidade será objetiva se a lesão coincidir com ofensa ao meio ambiente, na sua 

ampla conceituação legal”(MAZZILLI, 2004, p.45). 

Todavia as obras arquitetônicas particulares ou não, pertencentes ao patrimônio cultural, 

os quais são formados por bens de natureza material e imaterial, são dignos de obter a tutela 

do direito ambiental, pois evidencia os elementos singulares da identidade, à ação, à memória 

dos heterogêneos grupos de um povo, visto que estão inseridos ao meio ambiente cultural.  

Em relação aos instrumentos internacionais normativos de tutela do patrimônio mundial 

cultural, tem-se em 1972, a publicação da Convenção da Conferência das Nações Unidades 

para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), e que posteriormente foi adotada pelo 

governo brasileiro, a Convenção para a Proteção Mundial, Cultural, aprovada por meio do 

Decreto de nº 80.978/77. 

Neste caso, ao fazer referência ao artigo 1º da Convenção da UNESCO, em relação ao 

patrimônio cultural, prevê que: 
a) os monumentos – obras de arquitetura, de escultura ou de pintura monumentais; 
elementos ou estruturas de caráter arqueológico: inscrições, grutas e grupos de 
elementos, que têm um valor universal excepcional do ponto de vista da História, 
Arte ou da Ciência; 
b) os conjuntos – grupos de construções isoladas ou reunidas, que, em razão de sua 
arquitetura, de sua unidade ou de sua integração na paisagem, têm um valor 
universal excepcional do ponto de vista da História, Arte ou da Ciência; 
c) os sítios – obras do ser humano, ou obras conjugadas do homem e da Natureza, 
bem como as zonas, incluindo os sítios arqueológicos, que têm um valor universal 
excepcional do ponto de vista estético, etnográfico ou antropológico (KISHI; 
SILVA; SOARES, 2005, p. 731). 
 

No tocante, este proeminente documento histórico elencado acima, apresenta princípios 

de solidariedade planetária, vinculando resguardar e transmitir às futuras gerações, um 

patrimônio cultural que pertence a todos, pois assevera que natureza e cultura estão 

interligadas, assim como a identidade cultural está excessivamente relacionada ao meio 

ambiente natural.  

 

3 CIDADE VELHA E ENTORNO: CONTEXTUALIZANDO UM POUCO DE SUA 
HISTÓRIA 
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Em relação à constituição da sociedade paraense amazônica, especificamente no bairro 

da Cidade Velha e circunvizinhança, a cidade de Belém foi formada por grupos indígenas que 

viveram anteriormente ao século XVII, e em 1616, foi fundada e colonizada por portugueses, 

os quais foram os principais responsáveis pelo processo de urbanização colonial, e que 

posteriormente possibilitou a transformação e adaptação do espaço e da formação amazônica, 

o que irá perfazer um relevante elemento para a configuração do patrimônio histórico cultural 

na região amazônica. 

O espaço geográfico da Cidade Velha é considerado como o bairro mais antigo da 

cidade de Belém, com quase 400 anos persistindo desde sua fundação até os dias atuais, foi 

desvelada e fundada por Francisco Caldeira Castelo Branco em 12 de janeiro de 1616, e deu 

origem ao seu primeiro núcleo urbano. 

A Cidade Velha foi o primeiro núcleo urbano de Belém e era denominada por muitos de 

“Cidade”, com o processo de construção do Forte do Presépio, sendo um ponto de estratégia 

de defesa e limite de ocupação dos portugueses na Amazônia. 

Com o processo do fortalecimento da colonização e jurisdição portuguesa, a cidade 

Velha, se propala para área não fortificada, de casas de construções de taipa e cal, 

posteriormente vai delineando-se em diversos prédios de arquitetura colonial são adornados 

de azulejos portugueses.  

O século XVII é assinalado por construções de inúmeras igrejas e catedrais tais como: 

São João (antiga Catedral de Belém), Carmo, Santo Antônio, das Mercês, São Francisco 

Xavier, atualmente denominada de Santo Alexandre, as mencionadas construções estavam 

vinculadas ao assentamento das ordens religiosas no referido bairro, configurando como o 

espaço geográfico de Belém como maior número de igrejas existentes (BRITO, 2007). 

Na segunda metade do século XIX e início do século XX, Belém vivencia o boom da 

borracha, que estava relacionada à expansão e exportação da economia gomífera para a 

Europa e Estados Unidos, o qual vai repercutir em um desenvolvimento urbano da cidade de 

Belém, e terá como principais características a modernização, remodelação e embelezamento 

da cidade, nos moldes da influência européia mais precisamente francesa.  

O período do século XIX, foi marcado por notáveis construções tais como: Palacete 

Azul ou Palácio Antonio Lemos, Mercado Bolonha, hoje denominado de Mercado de Ferro de 

Belém, loja Paris N’América (onde atualmente funciona uma loja de tecidos), Museu 

Paraense Emílio Goeldi, algumas construções de Praças como Batista Campos, Praça Siqueira 

Mendes (atual Praça do Relógio), Praça Dom Pedro II, e Praça Felipe Patroni (BRITO, 2007).  
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O relatado bairro é caracterizado pelo Largo da Sé ao Carmo, em direção à Rua Siqueira 

Mendes, defendida por muitos historiadores como a primeira Rua de Belém. Outro patrimônio 

edificado de grande expressividade existente no bairro é a Catedral de Belém de autoria de 

Joaquim Manuel da Rocha artista de prestígio na corte portuguesa no século XVIII. 

Segundo o arquiteto Flávio Sindrim Nassar em entrevista intitulada: “Cidade Velha 

revela seus tesouros” o mesmo contextualiza que: 

O bairro abriga também um único exemplar da história da arte brasileira: a pintura 
de quadratura da Igreja de São João Batista. Projetada e provavelmente executada 
por Landi, o obra ‘engana’ os olhos do observador, que tem a ilusão de estar diante 
de objetos reais. O painel com jarros, flores e colunas que ornam o altar-mor foi 
redescoberto na década de 90 na restauração feita pelo IPHAN. Há tesouros que se 
perderam para sempre e que só subsistem na memória. É o caso do conjunto 
arquitetônico que havia na Rua Padre Champagnat inteiramente demolido na década 
de 1960 (NASSAR, 2006, p.13).  

 

No entanto, o periódico O Liberal de 23 de maio de 1998 veiculou uma reportagem 

designada: “Cidade Velha reencontra origem”, na qual contextualiza o espaço geográfico da 

Cidade Velha e entorno, asseverando que o mesmo também é circunscrito e constituído 

hodiernamente, por diversos museus, Praça do Relógio, do comércio, Feira do Açaí, Forte do 

Castelo, Feliz Lusitânia, o Centro do poder paraense concentrando a sede da Prefeitura 

Municipal de Belém e a Justiça Estadual. Ressalta a importância do bairro, pois está presente 

o Palácio Lauro Sodré, antiga sede do Governo Estadual e hoje Museu do Estado do Pará, 

exemplos de resistência e grandiosidade arquitetônica (LEITÃO, 1998). 

A reportagem mencionada acima, também faz referência aos prédios comerciais antigos, 

que manifestam fazer parte da história local. A existência da Fábrica Soberano, a Rua 

Siqueira Mendes, na qual estão repletas de azulejos e lampiões acautelados por águias de 

ferro. Igualmente reportam-se aos prédios da drogaria Cardoso, da Tabaqueira e da Bechara 

Mattar, todos no Largo da Praça do Relógio e a Feira do Ver-o-Peso, considerado como cartão 

postal de Belém, assim como a Igreja de Santo Alexandre Arcebispado, no qual funciona o 

Museu de Arte Sacra do Pará, integrantes do Projeto Feliz Lusitânia vivenciando um processo 

de restauração e revitalização no final da década de 90. 

A extensão da Cidade Velha, também abriga imemoráveis e imponentes obras 

arquitetônicas, como o antigo Solar do Barão de Guajará, construído no século XVII, e 

restaurado por Antônio Landi, no qual hoje foi instalado o Instituto Histórico e Geográfico do 

Pará, salienta-se outras proeminentes obras arquitetônicas realizadas ou restauradas por 

Antônio Landi no século XVIII, tais como: Hospital (hoje Casa das Onze Janelas), Palácio 

Lauro Sodré (BRITO, 2007, p. 53).  
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4 PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL DETERIORADO VERSUS HISTÓRIA 
DA CIDADE VELHA AMEAÇADA 

Concernente ao entorno da Cidade Velha tem-se o bairro do Comércio com dezenas de 

prédios, o qual é circunscrito por importantes e históricas ruas e avenidas tais como: João 

Alfredo, Portugal, Manoel Barata, 13 de maio, Travessas Campos Sales e Padre Eutíquio, 

além do memorável bairro da Trindade. Sob o título de: “Poluição Visual ataca prédios 

históricos”, o periódico O Liberal editou matéria no dia 03 de março de 2010, referente ao 

tema da poluição visual do Bairro do comércio, fato que ocasiona a descaracterização quase 

total dos imóveis seculares do centro, como pode ser visualizado na imagem abaixo: 

 

 
          Fonte: www.carlosaugusto.com 

 

Neste sentido, em 13 de janeiro de 1993 a Prefeitura Municipal de Belém publicou a Lei 

7.603/93, no qual preceitua a respeito do Plano Diretor Urbano de Belém, estabelecendo 

princípios e diretrizes, visando promover a função social da cidade prevista na Carta Magna, 

seu artigo 1º institui a seguinte norma: 

O poder público promoverá o desenvolvimento de Belém pela melhoria da 
qualidade de vida de seus habitantes e usuários, resultante do fortalecimento de sua 
base econômica, da partilha de bens, serviços e qualidade ambiental oferecidos, 
obedecendo às diretrizes gerais abrangentes e específicas estabelecidas nesta lei, e 
cumprindo as determinações constantes da Constituição Federal e Estadual, e da Lei 
Orgânica do Município de Belém (BELEM, 1993). 

 

É imprescindível ressaltar que no dia 18 de maio 1994, foi editada a legislação de nº 

7.709/94, a qual em seu artigo 1º, alínea V, preceitua sobre a regulamentação do Centro 

Histórico constituído pelos bairros da Cidade Velha e entorno, normatizando a sua 

Preservação e Proteção do Patrimônio Histórico, Artístico, Ambiental e Cultural do 

Município de Belém. 
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A finalidade da Lei 7.709 de 1994 é a instrução da Prefeitura Municipal de Belém aos 

moradores para a concessão do benefício que incentiva a preservação do Centro Histórico da 

cidade proporcionando desconto do IPTU dos imóveis. 

No tocante, à acepção de Centro Histórico, examina-se que: “implica a presença de uma 

cidade de diversidade étnica, portadora de processos históricos conflituosos, com milhares de 

anos de existência em permanente contradição”(BRITO, 2007, p. 34). Destarte, ao fazer um 

estudo sobre o Centro Histórico de Belém, infere-se que: 

O Centro Histórico de Belém, de acordo com a Lei de Desenvolvimento Urbano 
(Lei 7.401/88) que dispõe sobre as diretrizes de estruturação espacial da Região 
Metropolitana de Belém (RMB), é constituído pelos bairros da Cidade Velha e 
Campina (conhecido popularmente como bairro do Comércio), os quais 
materializam no espaço o processo de ocupação e apropriação dos colonizadores 
portugueses em Belém. Em 1994, foi criada a Lei 7.709 que regulamenta o Centro 
Histórico de Belém e o seu entorno, além de estabelecer diretrizes que devem 
nortear e estimular elaborações de projetos de intervenção naquela área (BRITO, 
2007, p. 34-35).  

 
Neste sentido, compreende-se de acordo com as considerações de Brito (2007) que em 

relação ao Centro Histórico são valorizados os lugares geográficos, os elementos 

arquitetônicos (religiosos e civis) e, por extensão, urbanos (estrutura urbana e bairros), em 

detrimento do conteúdo social. 

Desta forma, o processo de marginalização ocorrido no Bairro da Cidade Velha exprime 

em razão do novo paradigma de ocupação de Belém, consubstanciado nos bairros do 

Umarizal, Batista Campos, Marco, Nazaré, os quais suscitaram inúmeras consequências no 

Bairro da Cidade Velha tais como: baixo valor do solo urbano; da baixa densidade de 

ocupação; e da pequena capacidade de tráfego. Consequentemente, ficou comprovado a 

inadvertência, o desprezo, os danos contra o patrimônio histórico cultural tombado ou não do 

referido bairro. Entretanto, sobre a relevância do patrimônio histórico e cultural argumenta-se 

que: 

[a] destruição e ruína inútil é a lei e a natureza. A cultura intervém para anular ou 
retardar esta lei, em nome de imperativos mais elevados. Mas então o que será do 
imenso ‘parque’ de capelas e igrejas, pouco a pouco privadas do suporte natural que 
é a presença dos fiéis. Essenciais à paisagem, elas não devem desaparecer. Uma 
solução de reuso deve ser encontrada. Será a hora de lembrar que em toda sociedade 
o patrimônio se reconhece no fato de que sua perda constitui um sacrifício e que sua 
conservação supõe sacrifícios? É a lei de toda sacralidade (MIRANDA, 2006 apud 
CHASTEL, 1997, p 39).  

 
Todavia, em relação aos danos ambientais vivenciados no cotidiano do patrimônio 

histórico cultural da Cidade Velha, e também sobre o desaparecimento quanto a sua 

importância residencial e comercial, na década de 80 e 90 a imprensa divulgou 
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cotidianamente matérias com especialistas no assunto. Contudo, de acordo com a historiadora 

Leila Mourão, professora da UFPA (Universidade Federal do Pará) no que concerne à 

destruição do patrimônio histórico, a mesma manifesta que: 

A destruição leva ao desaparecimento do patrimônio histórico e, em alguns 
momentos, pode levar a perda da identidade histórica. Se houver uma destruição de 
tudo o que existe na Cidade Velha, você corre o risco de que as gerações futuras não 
encontrem elementos que comprovem a história. (O LIBERAL, 1985, p.1)  

  
Na mesma edição intitulada de: “O místico, o sagrado a História de Belém: Cidade 

Velha, a sombra da origem que não pode se esvair”, a antropóloga Anaíza Vergolino, 

concedeu entrevista a cerca do conjunto de prédios históricos existentes no bairro da Cidade 

Velha, os quais acarretam para Belém uma necessidade de conservação da identidade quanto 

ao patrimônio histórico, cultural edificado. 

Como se percebe, nós todos, quer moremos neste ou naquele lugar de Belém, nos 
vinculamos, de uma forma ou de outra, à Cidade Velha. Daí a importância de uma 
política de preservação cultural, não apenas como restauração arquitetônica de 
prédios, propriamente ditos, mas preservação entendida como resguardo e 
valorização do sentimento do povo (O LIBERAL, 1985, p.1)  

  

Neste sentido, percebe-se a cerca das deteriorações, do aviltamento e da falta de 

políticas públicas, a depreciação expressiva do Centro Histórico do Comércio, Cidade Velha, 

e áreas circunvizinhas, exemplificada na imagem abaixo. 

  
Figura 1: Destruição de rede elétrica no Centro Histórico de Belém 

. 
Fonte: www.google.imagens.com.br 

 
 

Em entrevista concedida ao Jornal Amazônia em 09 de março de 2008, Dulce Rocque, 

presidente da “Associação Cidade Velha, Cidade Viva”, entidade que atua desde janeiro de 

2007, com a missão de incentivar a participação dos moradores e comerciantes em favor dos 

interesses do bairro quanto ao processo de revitalização e valorização do patrimônio cultural, 

e responsável pela entidade, elenca algumas formas de danos contra o patrimônio histórico da 

Cidade Velha em que o Poder público poderia agir com prioridade:  
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A primeira é a violência e a delinquência após a retirada do PM Box na praça do 
Carmo; o fechamento das ruas Félix Rocque, Dom Bosco e travessa Joaquim 
Távora, as quais davam acesso à Baía do Guajará; o abandono do antigo Porto do 
Sal; a pichação do patrimônio histórico; estacionamento irregular de carros nas 
calçadas da praça Felipe Patroni; calçadas em péssimas condições; poluição sonora; 
esgotos a céu aberto e prostituição infantil (...).Na avenida Tamandaré não temos 
espaço de lazer. Tínhamos uma quadra de esporte que está em péssimas condições. 
E o pessoal vem jogar bola na praça do Carmo (SOUSA, 2008, p.4-5). 

 

Nesta mesma matéria difundida no Jornal Amazônia, a presidente da Associação Cidade 

Velha, Cidade Viva, retrata de forma evidente algumas características elementares que 

contribuem para os danos contra o patrimônio histórico cultural do bairro da Cidade Velha e 

entorno, tais como: enchentes ocorridas em anos anteriores; falta de lixeiras nas calçadas, o 

que faz com que os moradores do bairro disponham os sacos com restos de lixos no chão, e 

consequentemente, os animais abandonados reviram tais sacos, alastrando os detritos ao redor 

dos prédios históricos, dilapidando-os.  

 
Figura 2: Destruição de residências históricas  

 
Fonte: www.diárioonline.com.br 

 

Assim sendo, conforme ilustra a imagem acima certifica-se que: 

Percebe-se o porquê da Cidade Velha ter passado por um prolongado período de 
descaso por parte do poder público, bem como, da comunidade local, posto que as 
relações sociais de produção que explicam a origem da dinâmica da organização de 
seu espaço geográfico não se reproduzem mais. Percebe-se que a importância do 
bairro da Cidade Velha enquanto materialidade das práticas espaciais construídas 
pelos mais diversos agentes sociais, que ao longo dos anos produziram o espaço 
geográfico que hoje configura o Centro Histórico de Belém ficou por muito tempo 
relegada ofuscada pelo descaso e falta de cuidados com o seu patrimônio (BRITO, 
2007, p. 62). 

 
Dessa maneira, ao conceituar teoricamente sobre a noção de espaço, o qual deve ser 

adaptado ao Centro Histórico da Cidade Velha e seu entorno, interpreta-se como: 
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O espaço não é nem uma coisa, nem um sistema de coisas, senão uma realidade 
relacional: coisas e relações juntas (...). O espaço dever ser, considerado como um 
conjunto indissociável de que participam de um lado, certo arranjo de objetos 
geográficos, objetos naturais e objetos sociais, e, de outro a vida que os preenche e 
os anima, ou seja, a sociedade em movimento. O conteúdo (da sociedade) não é 
independente da forma de (objetos geográficos), e cada forma encerra uma fração do 
conteúdo. O espaço, por conseguinte, é isto: um conjunto de formas contendo cada 
qual frações da sociedade em movimento. As formas, pois tem um papel de 
realização social (SANTOS, 1997, p. 26-27)  

 
Destarte, ao analisar sobre patrimônio demonstra-se que em relação à concepção de 

patrimônio cultural conservam-se adstritas às recordações e reminiscências de uma classe que 

indica um patamar na condição das ações patrimonialistas, no sentido de que os bens culturais 

são resguardados no exercício das representações que manifestam relação que assente as 

identidades culturais (SACHES, 2006, p 116).  

 

5 INSTRUMENTOS DE TUTELA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 
DA CIDADE VELHA E ENTORNO 

Em 28 de fevereiro de 2011 o jornal Amazônia editou uma entrevista autorizada pelo 

Sr. Reginaldo Ferreira, o qual ocupa o imóvel que o seu avô, Nilson Carneiro, alugou da 

igreja há mais de 30 anos, e mesmo retratou sobre as circunstâncias do conjunto de Casas da 

Ladeira do Forte do Presépio, afirmando que: 

Por muitos anos a nossa família pagou pra igreja o aluguel. Mas faz tempo que não 
pagamos. O salão alto e mal cuidado conserva o forro de madeira original e os 
azulejos no piso e serve como depósito de sal. A fachada, muito desgastada, 
apresenta marcas de infiltração. Os vidros das janelas estão quebrados e as 
luminárias de vidro, suspensas em gancho foram roubadas (SACHES, 2011, p. 9).  

 
Destarte, os órgãos públicos têm a responsabilidade pela proteção dos bens, realizada 

através da catalogação de inventários dos bens que reputam ser necessário e de grande valor 

para serem resguardados nas delimitações do entorno e áreas tombadas em um espaço urbano, 

neste caso o Centro Histórico da Cidade Velha e Campina, os quais não poderão ser aceitas 

desfigurações que transformem suas particularidades arquitetônicas. As delimitações podem 

ser demarcadas pelas três competências (União, Estado e Município), com a exatidão de 

cumprir as distinções do estilo das construções, os quais sejam conciliáveis e vinculados em 

determinados contextos históricos. Neste sentido, assevera-se que: 

Em relação ao inventário, questiona-se a ação do Estado, pois é necessário 
comunicar aos proprietários dos imóveis, que legalmente as consequências advirão 
do fato de um bem ser incluído no inventário. No caso dos imóveis, a complicação, 
se amplia, porque o fato do proprietário desconhecer o procedimento pode gerar 
problemas ao tentar obter licenças e descobre que o bem está inventariado.Por outro 
lado, a realização do inventário é feita de forma criteriosa, estabelece uma referência 
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de identidade e especificação do bem, cujo efeito jurídico é no mínimo prova de 
necessidade de sua preservação (RIBEIRO, 2009, p 56-57).  

 
No dia 02 de março de 2008, foi publicada no periódico, “Amazônia” a matéria 

denominada: “Memória da Cidade que o tempo apaga”, a qual discorre sobre a Lei 7.709 de 

1994, que regula sobre o Centro Histórico de Belém, orientando o morador a conservar o seu 

imóvel, para a concessão do benefício com desconto do IPTU, através do Programa 

Monumenta  o qual esclarecia:  

O Monumenta é uma outra maneira de resgatar a história do bairro. O programa do 
Governo Federal financia obras de restauração em imóveis que preservem suas 
características originais ou que seus proprietários tenham o interesse em reconstruir 
nos moldes originais partes de seus prédios. Apenas um na Rua João Alfredo tem o 
apoio do programa, que financiou na gestão anterior a construção de boxes 
padronizados para camelôs, a reconstrução dos trilhos e a restauração dos 
paralelepípedos, nos moldes da antiga João Alfredo um projeto esquecido, chamado 
Via dos Mercadores (SACHES, 2008, p. 4-5).  

  

Todavia, em 07 de dezembro de 2008, o jornal precitado veicula matéria sobre a 

burocracia do Programa Monumenta, no qual em entrevista concedida pelo fotógrafo e 

professor Mariano Klautau Filho, proprietário de um casarão no bairro da Campina, faz crítica 

ao programa do Governo Federal afirmando que: 

Eu desisti do Monumenta por causa da burocracia. Para você conseguir os recursos 
tem que passar por um processo muito lento e, às vezes, caro que poderia ser mais 
simples. A cada seis meses, pelo menos três casarões antigos desaparecem daqui 
sem que a prefeitura faça nada (SACHES, 2011, p. 9).  

 
Assim sendo, as reportagens mencionadas acima imputam à Lei Federal de nº 4.320/64 

que estabelece regras a fundos especiais, entre eles o Fundo Municipal de Preservação do 

Patrimônio Histórico e Cultural, o qual é um documento legal produzido pelo Programa 

Monumenta. 

O Programa Monumenta/Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional- IPHAN 

dispõe de financiamento do BID e apoio técnico da UNESCO, é vinculado a um programa 

estratégico do Ministério da Cultura, o qual combina a conservação de conjuntos urbanos das 

cidades históricas brasileiras sob o amparo do Governo Federal com desenvolvimento 

econômico e social. 

Na cidade de Belém Pará, o Programa Monumenta (que existe desde 2000), teve 

inauguração no ano de 2004, e foi acrescido ao Projeto Boulevard, que incorporava um Plano 

Setorial de Revitalização do Centro Histórico de Belém implementado pela Prefeitura 
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Municipal de Belém, e tinha como propósito determinar a regulamentação da área central da 

cidade (RIBEIRO, 2009). 

O reportado projeto significou uma estratégia para que a metrópole belenense aspirasse 

apresentação ao Programa Monumenta. Um documento institucional (FUMBEL), analisa que 

o projeto da Prefeitura Municipal de Belém compreendia o subsequente fragmento: 

A partir da poligonal que se inicia na orla, junto atravessa Dom Bosco, pela qual se 
desloca até a rua Dr. Assis. Desta, segue até a Praça Frei Caetano Brandão, passa 
pela Rua Padre Champagnat, seguindo pela Rua Tomázia Perdigão, até chegar à rua 
São João Batista, de onde retorna para a Rua João Diogo. Segue a Avenida Inácio 
Guilhon até a Rua Conselheiro João Alfredo. Desta segue até a Rua Santo Antônio, 
no ponto em que esta última encontra a Avenida Presidente Vargas, pela qual segue 
em direção ao rio até finalizar no cais (BELÉM, 1999, p. 8)  
 

Desse modo, a escolha do espaço geográfico segundo Ribeiro (2009), aconteceu em 

virtude de existirem muitos prédios e monumentos pertencentes ao patrimônio histórico e 

cultural que foram tombados pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional.  

No que diz respeito, ao conceito de Tombamento encontra-se a seguinte definição: 
Tombamento é a declaração pelo Poder Público do valor histórico, artístico IPHAN 
– Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Manual Informativo. 
Ministério da Cultura. Brasília – DF, paisagístico, turístico, cultural e científico de 
coisas ou locais que, por essa razão, devam ser preservados, de acordo com a 
inscrição em livro próprio (SILVEIRA, 2011 apud MEIRELES, 2006, p. 574) 
 

Neste sentido, revelam-se proeminentes construções arquitetônicas, verdadeiros 

patrimônios histórico cultural edificados tais como: o “Casarão do Ferro de Engomar”, pois 

após ser espoliado violentamente no dia 28 de janeiro de 2012 e com parte de sua estrutura 

danificada permanentemente, o jornal Diário do Pará publicou no dia 12 de fevereiro de 2012, 

uma matéria denominada de: “Memória Ameaçada”, a qual retratou a condição do prédio 

histórico “Casarão do Ferro de Engomar”, ou seja, a ausência de precaução e de políticas 

efetivas de preservação do mesmo (CORRÊA, 2012, p. 16) 

O prédio histórico Palacete Vitor Maria da Silva, que por estar localizado na Praça de 

Ferro de Engomar, na Travessa Veiga Cabral com Presidente Pernambuco, ficou conhecido 

como  “Casarão do Ferro de Engomar ”, é uma construção do final do século XIX, tendo em 

sua arquitetura painéis de azulejos estilo art noveau, criados pela empresa francesa A. Arnoux 

e Bouanger & Cie, os quais, parte dos azulejos e das grades foram aniquiladas e extraviadas.  
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Figura 3: Azulejos do Casarão do Ferro de Engomar 

 
                 Fonte: www.defender.org.br 
 
 

Segundo informação publicada em 12 de fevereiro de 2012, sob o título de: “Memória 

Ameaçada”, o jornal o Diário do Pará, afirma que no dia 10 de fevereiro, o juiz da 2ª Vara da 

Fazenda da Capital, Marco Antonio Castelo Branco, concedeu liminar em Ação Civil Pública 

movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, a qual obrigou o proprietário do imóvel 

adquirido em 2005, a arcar com os danos do patrimônio, ou seja, providenciando a 

restauração integral do Casarão no prazo de um ano e que contrate segurança “guarda 

armada”, durante 24 horas, pois caso haja o descumprimento da liminar, a multa diária é de 

R$ 5 mil (CORRÊA, 2012, p. 16). 

O Procurador Regional da República José Augusto Torres Potiguar ao conceder 

entrevista afirmou: 

O município de Belém tem pleno conhecimento da necessidade de restauração do 
Palácio Antônio Lemos. E mais, chegou mesmo a iniciar os serviços na cobertura do 
Palácio, serviços esse que, na própria afirmativa da Procuradoria, continuam sendo 
executados de maneira irregular. Em duas vistorias, em 2006 e 2007 o próprio 
IPHAN constatou que a cobertura de toda a edificação encontra-se em estado 
precário de conservação, apresentando telhas quebradas, peças estruturais 
comprometidas, sistema de captação e escoamento de águas pluviais danificado, que 
vem ocasionando infiltrações constantes nos forros de quase todos os ambientes do 
andar superior (MPF, 2012,  p.1). 

 
Desta forma, nesta mesma edição de 16 de março de 2012, mediante a argumentação do 

Procurador Regional da República, sobre a condição do elencado patrimônio permeado de 

danos, a FUMBEL, ratifica que: 

Os serviços de restauração da cobertura do palácio Antônio Lemos continuam sendo 
executados de maneira irregular, comprometendo a qualidade e funcionalidade dos 
materiais empregados na reforma, além dos prejuízos irreversíveis ao bem tombado 
(MPF, 2012, p.2.). 
 

No tocante, recentemente no dia 10 de maio de 2012, o Diário Oficial da União 

publicou uma portaria do Ministério da Cultura homologando o Tombamento do conjunto 
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arquitetônico urbanístico e paisagístico dos bairros da Cidade Velha e Campina, no Centro 

Histórico de Belém. Neste sentido, o tombamento ocorreu em virtude de: 

A ocupação da região remonta à conquista da foz do Rio Amazonas, no início do 
Século XVII. No apogeu do ciclo da borracha, entre 1890 e 1920, Belém foi uma 
das cidades mais prósperas do mundo. A área protegida alcança três mil edificações 
nos bairros de Cidade Velha e Campina. O processo de tombamento foi elaborado 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), vinculado ao 
Ministério da Cultura. Para o tombamento, levou-se em conta, ainda, que o conjunto 
formado pela trama da cidade consolidada entre os séculos XVII e XVIII – com 
igrejas e suas torres, largos e praças, coretos, mercados e feiras - em interação com a 
Baía de Guajará, é suficientemente expressivo para retratar a história urbana de 
Belém. (AGÊNCIA BRASIL). 

 
Por conseguinte, os danos causados ao patrimônio histórico cultural edificado nos 

bairros da Cidade Velha e entorno, implicam no esfacelamento da memória individual e 

coletiva, além do detrimento da identidade de uma sociedade, que deveria dispor em preservar 

e difundir seus bens culturais, para suscitar o desenvolvimento de um ethos cultural, e 

construção de um exercício de cidadania. 

 

CONCLUSÃO 
 

Neste sentido, para análise teórico-doutrinária, metodológica e jurídica deste artigo, 

priorizou-se o estudo de caso de uma Ação Civil Pública ajuizada pela Procuradoria Geral do 

Estado do Pará, ao Ministério Público do Estado do Pará, vislumbrando a tutela dos direitos 

difusos e coletivos do patrimônio histórico e cultural, no entorno da área tombada localizada 

próximo ao Ver-o-Peso. 

O instituto do direito intitulado Ação Civil Pública Lei 7.347/1985 deve ser analisado 

como um instrumento atribuído a concretização do regime democrático-participativo no 

direito ambiental, autêntica ferramenta através do qual consubstancia a designada atividade 

judicial na salvaguarda do meio ambiente. 

No decorrer deste artigo, vislumbrou-se que ao analisar a instituição Ministério Público 

compreende-se de forma proeminente a atuação de seus membros, enquanto agentes políticos 

no ativismo judicial, os quais são legitimados constitucionalmente na tutela do meio ambiente 

cultural, considerado um bem jurídico difuso e coletivo, principalmente no que concerne a 

proteção jurídica sobre os bens integrantes do Patrimônio Histórico e Cultural, ou seja, o 

Palacete conhecido como ‘Ferro de Engomar’ qual estava sendo comercializado e deteriorado 

e urge ser valorizado e preservado a sua arquitetura e a sua memória para as gerações futuras. 
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Portanto, ao analisar a referida proposição, é imperioso compreender que, as ações 

coletivas da sociedade, estabelecidas pela Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985) e Lei da 

Ação Popular (Lei 4.717/1965), contribuem para a redefinição da função jurisdicional, 

possibilitando a atuação do poder público, além do Ministério Público, que tem como escopo, 

a tutela aos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, que conforme os artigos 216 

e 225 da Carta Maior de 1988, a qual legitima o meio ambiente inserindo o cultural, na 

qualidade de uso comum do povo, e que deve ser tutelado para garantir o interesse difuso de 

proteção ao patrimônio cultural e material. 

Dessa forma, percebeu-se no decorrer da análise deste trabalho a iniciativa dos 

membros da Secretaria de Cultura do Estado do Pará, da Procuradoria Geral do Estado e do 

Parquet, responsável pela tutela do Centro Histórico da Cidade Velha, em relação à utilização 

do instituto jurídico inquérito civil, que geralmente precede ao ajuizamento das Ações Civis 

Públicas de iniciativa do Ministério Público ou ajuizada pelos demais órgãos governamentais 

como a Procuradoria Geral do Estado, ou associações e organizações não governamentais. Tal 

instituto jurídico em tela e um considerável instrumento de tutela acautelatória e reparatória 

de danos ambientais contra o Meio Ambiente Cultural.  

Destarte, ainda sobre a empregabilidade dos institutos de direito processual, além Ação 

Civil Pública Lei 7.347/1985 que regulamentou o art. 14, § 1º, da Lei da Política Nacional do 

Meio Ambiente, é relevante destacar o instituto jurídico intitulado Ação Popular que é 

conferida a proteção do meio ambiente todos os legitimados constantes no art. 5º, LXXIII da 

CF e art. 1º e 4º da Lei 4.717/65, qualquer cidadão em concomitância na condição de 

brasileiro e eleitor para ajuizar o referido instituto do direito têm o mesmo propósito de 

resguardar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito humano fundamental e 

atributo indispensável para a dignidade da pessoa humana.  

O TAC foi identificado durante o processo de análise das documentações da SECULT-

PA com o proprietário do Palacete Vitor Maria ou “Ferro de Engomar”, como forma de 

prevenção da continuidade da violação do imóvel, o que posteriormente prevaleceu para que a 

Procuradoria Geral do Estado ajuizasse uma Ação Civil Pública no Ministério Público 

Estadual, que anteriormente fiscalizou os ajustamentos do TAC, servindo para que 

promovesse o envolvimento da sociedade civil organizada, associações, organizações não 

governamentais, na defesa dos direitos da sociedade, portanto consolidando os interesses do 

Estado Democrático de Direito.  

Dessa forma os mecanismos utilizados para o cumprimento da Legislação de Direito 

Ambiental e Constitucional para tutela jurídica do Meio Ambiente Cultural (Patrimônio 
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Histórico), serão consolidados, através da ampla participação da sociedade civil organizada 

tais como: associações organizações não governamentais, fundações, universidades, órgãos 

governamentais, participação da comunidade, no qual o desenvolvimento local, tendo como 

consequência uma coesão social, através do exercício concreto da liberdade democrática, nos 

quais heterogêneos atores sociais, comunidade, governo e membros do Poder Judiciário, 

Defensoria Pública e Ministério Público pleiteiam uma proposição dialógica e ao mesmo 

tempo dialética com o propósito de uma colaboração solidária voltada para a salvaguarda 

ambiental do Patrimônio Histórico Cultural. 

Destarte, hodiernamente é imprescindível a atuação do Parquet, na Promotoria de 

Justiça e Meio Ambiente de forma contundente e incessante, nas quais a defesa dos direitos 

transindividuais, difusos e coletivos, entre as diversas funções institucionais prevista no 

dispositivo 129 da Carta Magna avista-se o exercício da Ação Civil Pública e do inquérito 

civil, para resguardar um novo olhar conferido à tutela jurídico-ambiental em face do 

Patrimônio Histórico e Cultural, na qual o Estado e o Direito devem passar por um processo 

de mudança para acolher os efeitos emergenciais da crise ecológica em prol da sobrevivência 

da humanidade, justificando a necessidade de um Estado de Direito Ambiental. 

Por fim, é importante destacar a necessidade urgente de políticas públicas de 

preservação e valorização do Patrimônio Histórico e Cultural, pautado pela violação e 

degradação constante, pois representa a memória e história de várias épocas. 
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A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NA PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO 
CULTURAL AMBIENTAL, SOB A ÓTICA DA ANÁLISE ECONÔMICA DO 

DIREITO 
 

A CULTURAL HERITAGE ENVIRONMENTAL PROTECTION BY THE COMMUNITY, 
UNDER THE PERSPECTIVE OF ECONOMIC ANALYSIS OF LAW 

 
Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior* 
Maria Lírida Calou de Araújo e Mendonça** 

 
 

Resumo: A ampliação conceitual, promovida pela Constituição da República Federativa de 1988, fez com que a 
comunidade adquirisse respaldo para atuar, em colaboração com o Poder Público na proteção ao patrimônio 
cultural. Entretanto, quais os limites para esta participação? A regulamentação, de fato, existe, conforme 
disposição do próprio texto constitucional e outros diplomas normativos específicos, mas é respeitada? A partir 
da utilização da Análise Econômica do Direito, com sua metodologia específica, almeja-se demonstrar como o 
patrimônio cultural ambiental brasileiro pode atingir os níveis ideais de eficiência, enquanto bens culturais de 
relevância social e, para tanto, utiliza-se uma metodologia que discute disposições legais, bem como uma análise 
doutrinária e por intermédio de casos concretos, visando respoonder aos questionamentos anteriores. Na primeira 
parte do trabalho, discute-se a metedologia da Análise Econômica do Direito, enquanto disciplina autônoma, e, 
em sua segunda parte, estuda-se como essa mesma metodologia pode ser aplicada para uma nova maneira de se 
proteger o patrimônio cultural ambiental, citando-se, para fazê-lo, uma série de casos concretos, inclusive 
brasileiros.    

Palavras-chave: Análise Econômica do Direito. Patrimônio Cultural. Participação da Comunidade. 

Abstract: The conceptual expansion promoted by Brazilian Federal Constitution, of 1988, made the community 
acquired backing to act in cooperation with the government, in protecting the cultural heritage. However, what 
are the limits to this involvement? The regulations, in fact, exist as provision of the Constitution itself, and other 
specific regulatory instruments, but it’s respected? From the use of the Economic Analysis of Law, with its 
specific methodology, we aimed to demonstrate how the Brazilian environmental cultural heritage can achieve 
optimal levels of efficiency, while cultural and social relevance, therefore, uses a methodology that discusses 
legal provisions, as well as a doctrinal and through analysis of specific cases, aimed respoonder to previous 
questions. In the first part of the work, discusses the metedologia of Economic Analysis of Law, as an 
autonomous discipline, and in its second part, we study how this same methodology can be applied to a new way 
to protect the environmental, cultural heritage, quoting yourself, to do so, a number of specific cases including 
Brazilian. 

Keywords: Economic Analysis of the Law. Cultural Heritage Environmetal. Protection by Community. 
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INTRODUÇÃO 

A metodologia privativa e objetos de pesquisa com os quais trabalham as ciências do 

Direito e da Economia poderiam, em teoria, representar um afastamento, ruptura ou até 

mesmo um isolacionismo de seus saberes. Porém, consideradas como ciências humanas, 

tendo em vista que têm, como objetivo primordial, o estudo e compreensão das ações e 

relações dos seres humanos, além da interpretação e normatização das condutas que 

promovem fatos relevantes para a vida em sociedade, seja na seara jurídica ou econômica, 

ambas as ciências encontram-se demasiadamente próximas. 

A Ciência Jurídica corresponde à exigência essencial e indeclinável de uma convivência 

ordenada, em sociedade, principalmente em razão pela qual uma sociedade jamais poderia 

existir senão com um mínimo de ordem, direção e solidariedade entre seus membros. Assim, 

o Direito tem, sobretudo enquanto ordenamento jurídico estabelecido, a finalidade de 

promover o equilíbrio nas relações entre os indivíduos, utilizando-se, para tanto, de normas, 

regras e princípios, capazes de promover a ordem e estabilização social. 

Quando estruturado como um ordenamento jurídico, o Direito busca manter a ordem 

social de determinado Estado, e assim o faz mediante o respeito ao conteúdo da justiça e da 

segurança jurídica. Para tanto, a justiça consiste na liberdade, cultura e felicidade relativa. Por 

sua vez, a segurança jurídica concede ordem e paz. Enquanto a justiça observa o presente, a 

segurança jurídica observa o futuro, artificalizando-o para torná-lo previsível. E, para que algo 

perdure, faz-se necessário que seja regulamentado pela regra jurídica. 

Porém, ao mesmo tempo em que regula o comportamento do homem por normas, regras 

e princípios jurídicos, o Direito promove a alteração de organizações e da própria sociedade. 

E, da mesma forma, assim também atua a Economia. 

A Ciência Econômica orienta-se pela produção e distribuição de bens necessários à 

sociedade, mas que, ao mesmo tempo, são naturalmente escassos diante das necessidades 

humanas, constantemente insaciáveis. Assim, busca a Economia o estudo das formas de 

comportamento humano, resultantes da relação existente entre as ilimitadas necessidades 

humanas a satisfazer, em contrapartida com a escassez de recursos. Em outros termos, a 

Economia busca uma análise e a alocação mínima de recursos escassos, para a máxima 

satisfação humana. 

Mas todas as decisões humanas representam uma escolha, e, ao fazer suas escolhas, o 

homem seleciona não somente entre os diversos bens ou serviços materiais, mas entre todos 

os valores humanos, ou seja, depara-se diante de uma infinidade de opções. Assim, todos os 

fins e meios, tanto os resultados materiais como os ideais, o sublime e o básico, o nobre e o 
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ignóbil, dentre outros, são ordenados em uma sequência e submetidos a uma decisão, que 

escolhe um (ou alguns) e rejeita outros. E nada daquilo que os homens desejam obter ou 

querem evitar fica fora dessa ordenação, numa escala singular de gradação e de preferência. 

O principal objetivo da Economia, portanto, consiste em uma ordenação das escolhas 

dos homens, que se deparam com diversas opções e, ao mesmo tempo, muitas delas como 

recursos escassos. Enquanto isso, a ação humana configura-se como um comportamento 

propositado, ou seja, a ação humana consiste na sua vontade posta em funcionamento, 

transformada em força motriz. É realizada quando o homem procura alcançar fins e objetivos, 

como uma resposta do ego aos estímulos e às condições do meio ambiente. Portanto, 

estabelece-se como o ajustamento consciente ao estado do universo que lhe determina a vida. 

Para que alcance a máxima satisfação humana, é preciso que seja feita uma análise e alocação 

mínima desses recursos, resultando no trabalho e estudos econômicos. 

Nesse contexto, verifica-se que tanto o Direito como a Economia atuam na observação e 

disciplina do comportamento dos homens, sendo, dessa maneira, classificadas como ciências 

humanas. Consequentemente, a relação entre as ciências é estrita. O Direito, estabelecendo 

regras de condutas (dever-ser), modela a relação entre os seres humanos, devendo considerar 

os impactos econômicos que delas derivarão os efeitos sobre a distribuição ou alocação de 

recursos, os incentivos que influenciam o comportamento dos agentes econômicos privados, 

ou seja, o Direito influencia a Economia e é influenciado por ela. 

Sendo ambas as ciências tão próximas, influenciando-se mutuamente, o encontro de 

suas doutrinas e experiências não poderia ser descartado. E eis que, tendo por objetivo a 

melhor regulamentação do comportamento humano e de suas ações, surge o movimento 

denominado como Análise Econômica do Direito (AED), também conhecido como Law and 

Economics, ou, ainda, Direito e Economia. 

Por sua vez, com a ampliação conceitual de patrimônio cultural, promovida pela 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, permite que a comunidade possa, ao 

lado do Poder Público, atuar na proteção daquela categoria de bens. Mas, como fazê-lo? A 

simples regulamentação legislativa, por intermédio do texto constitucional e em legislação 

específica, é devidamente cumprida? Não o sendo, como se resolver essa questão? É a partir 

da Análise Econômica do Direito, enquanto ciência autônoma, que o presente trabalho almeja 

demonstrar como o patrimônio cultural ambiental brasileiro pode ser resguardado, utilizando-

se, para tanto, um estudo a partir da metodologia própria e similar do movimento. 

Para tanto, divide-se em duas partes distintas. Na primeira, discutir-se-á a 

metodologia da Análise Econômica do Direito, a partir de suas características e como se 
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estabelece a relação entre as duas ciências, sem, ao mesmo tempo, perderem suas 

características.  

Finalmente, na segunda parte, analisar-se-á a alteração de paradigma no texto da 

Constituição Federal de 1988, com a ampliação conceitual de patrimônio cultural, 

concentrando-se no quesito ambiental, para, em seguida, a partir de uma série de casos 

concretos para ilustrar o problema, aplicar-se a metodologia da Análise Econômica do 

Direito, com o objetivo de combater a “tragédia dos comuns” que se instala sobre aquela 

categorias de bens. 

 

1 OS FUNDAMENTOS DA ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO  

A maior preocupação dos juseconomistas é tentar definir: a) quais as consequências 

jurídicas de um determinado ordenamento jurídico; e, finalmente, b) qual a regra jurídica que 

deve ser adotada em caso concreto (GICO JR.; 2010: 18-19). Dessa maneira, pode-se afirmar 

que a primeira indagação independe da segunda, mas esta, por outro lado, não ocorre, tendo 

em vista que o ordenamento jurídico é determinante para qual a regra jurídica que será 

aplicada a um determinado caso concreto (RODRIGUES; 2007: 34). 

O ordenamento jurídico é composto por um sistema de incentivos, e, assim, analisar os 

efeitos de diferentes espécies desses sistemas é uma das principais ocupações dos 

economistas. O primeiro tipo de questões mencionado corresponde à análise positiva do 

Direito, e está relacionada a um critério de verdade. Já o segundo remete à análise normativa, 

a qual está relacionada a um critério de valor. 

Sendo assim, como realizar a aplicação da Análise Econômica do Direito? Para tanto, 

faz-se necessária uma distinção entre AED positiva (o que é) e AED normativa (o que deve 

ser), trazendo, essa diferenciação, uma série de indagações que serão devidamente 

respondidas, antes de se adentrar no estudo da metodologia da AED propriamente dita 

(SALAMA; 2008: 5-7). 

1.1 Análise Econômica do Direito Positiva e Normativa: diferenciação necessária 

A Análise Econômica do Direito tem aspectos positivos (descritivos) e normativos. Por 

um lado, tenta explicar e prever o comportamento, seja pelos elaboradores de leis, por 

exemplo, como pelas pessoas reguladas por elas, ou seja, tanto pelos elaboradores do Direito 

como pelos indivíduos que são regulados por ele (POSNER; 1998: 4). A AED tenta, ainda, 

aprimorar o Direito, apontando-lhe circunstâncias nas quais as leis propostas ou as já 

existentes podem gerar consequências indesejadas ou, ainda, não intencionais. 
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Faz-se necessária a distinção entre positivo e normativo para explicar o mundo como ele 

é e tratar de transformá-lo para melhor, mais eficiente. Essa mesma diferenciação é necessária 

para se compreender como funciona a AED (POSNER; 1998: 4-8).  

Enquanto ciência autônoma, a Análise Econômica do Direito reconhece, tal como tantas 

outras ciências, a distinção entre “o que é” (positivo) e “o que deve ser” (normativo), sendo 

que a primeira proposição correlaciona-se com um critério de verdade e a segunda como um 

critério de valoração (GICO JR.; 2010: 19). 

Nesse contexto, é possível verificar-se uma diferença de estudos, entre o mundo dos 

fatos que podem ser investigados e averiguados por métodos científicos, cujos resultados são 

passíveis de uma verificação (análise positiva) e, por outro lado, um estudo de valores, que 

não podem ser passíveis de investigação empírica, e, com isso, não são passíveis de prova ou 

de falsificação e, portanto, não são científicos (análise normativa). 

Quando da análise econômica de um homicídio, pode-se partir de dois pontos de vista 

distintos: primeiramente, quando um juiz, por exemplo, investiga se A matou B, ele está 

realizando uma análise positiva (investiga um fato específico) (SALAMA; 2008: 9). 

Entretanto, quando o legislador questiona se naquelas circunstâncias aquela conduta deveria 

ser punida, realizada uma análise normativa (investiga uma valoração), mesmo que fatos 

sejam relevantes para essa decisão. Tal proposição é conhecida como a Guilhotina de Hume, 

em alusão à obra “Tratado sobre a Natureza Humana”, de David Hume, um dos precursores 

do movimento. 

A teoria central da Guilhotina de Hume consiste na impossibilidade de deduzir-se o 

dever-se do ser, ou seja, que proposições puramente factuais só possam levar a ou implicar 

outras proposições puramente factuais, e jamais em julgamentos valorativos. Assim, pode-se 

concluir, pelas ideias de David Hume, que fatos não levam a proposições éticas e vice-versa, 

o que pressupõe existir uma clara distinção entre o mundo dos fatos e dos valores. 

Entretanto, quando realizada a aplicação da Guilhotina de Hume à ciência jurídica, 

diversos problemas podem ser encontrados. O contexto cultural, a ideologia, a visão política e 

a história do pesquisador podem influenciar de várias formas o objeto de estudo e a 

metodologia aplicada, tornando a distinção entre positiva e normativa em um complexo 

debate (GICO JR.; 2010: 20). 

A AED positiva auxilia a compreensão da norma jurídica de fato, qual a sua 

racionalidade, e, também, quais as diferentes consequências prováveis decorrentes da adoção 

de uma ou outra regra. Com isso, consiste numa abordagem é eminentemente descritiva e 

explicativa, com resultados preditivos. 
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Nesse contexto, deve-se ressaltar que, tendo como finalidade a compreensão de se a 

proposta de um instrumento legal atinge seu objetivo normativamente pré-determinado, é 

necessário se fazer uso de uma ferramenta analítica descritiva. O argumento central da AED 

positiva é o de que a microeconomia pode oferecer métodos consistentes para desenvolver 

essa análise de meios e fins. 

Dessa maneira, quando um pesquisador de AED utiliza seu instrumental para realizar 

uma análise positiva, pratica a ciência econômica aplicada ao direito. Nesse momento, o 

juseconomista positivista não é capaz de oferecer quaisquer sugestões de políticas públicas ou 

de uma determinada decisão que deverá ser tomada.  

No máximo, o pesquisador conseguirá identificar as possíveis alternativas normativas, 

se serão textuais, com técnicas hermenêuticas, ou se poderá investigar as prováveis 

consequências de cada uma das opções, aplicando-se AED, e comparar a eficiência de cada 

solução possível, com uma análise custo-benefício (GICO JR.; 2010: 20). Com isso, os 

fundamentos teóricos mais úteis para análise podem ser encontrados na Teoria dos Custos de 

Transação, de Ronald H. Coase; na Teoria da Escolha Racional; e, finalmente, na Nova 

Economia Institucional.  

Por sua vez, a AED normativa está direcionada a um critério de escolha. Entre diversas 

possibilidades, auxilia na adoção da opção mais eficiente, ou seja, induzindo a opção pelo 

melhor arranjo institucional dado um valor previamente definido. Estabelecidas diversas 

maneiras de se alcançar uma determinada finalidade, permite que se conheça qual a opção 

menos custosa, de forma a indicar aquela mais eficiente. 

Deve-se registrar, entretanto, que uma maneira de se encarar a AED normativa, uma 

vez, conforme ressaltado anteriormente, a AED não se propõe a dar respostas definitivas para 

dilemas normativos (SALAMA; 2008: 10-11). A AED consiste em uma  abordagem aos 

problemas legais que tem como uma de suas principais características o fato de não ser 

doutrinária. 

A Economia, ou qualquer outra linha de pensamento, não pode compelir um 

determinado julgamento moral. Assim, a Ciência Econômica é completamente neutralizada, 

neste parâmetro, objetivando, no debate moral e político-jurídico, preocupar-se para 

consequências e implicações, que os indivíduos que ignoram o método econômico geralmente 

não percebem.  

Entretanto, o que os indivíduos decidem a partir do momento em que tomam 

conhecimento de tais consequências corresponde somente à sua liberdade de manifestação. A 

função da abordagem econômica seria, assim, a de tão somente visualizar as consequências de 

determinadas instituições, ainda que não sejam adversas ou custosas (POSNER; 1998: 2). 
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A AED é uma teoria sobre comportamentos, e não um parâmetro de avaliação de 

condutas. Dessa maneira, não se deve, portanto, confundir um método de análise realizado 

pela disciplina com um julgamento de valor. O principal objetivo da AED não seria igualar a 

eficiência à justiça, mas realizar uma busca de como a justiça pode se beneficiar do exame de 

prós e contras, dos custos e benefícios realizados por uma análise econômica (GICO JR.; 

2010: 20). 

1.2 As ferramentas utilizadas na realização de uma Análise Econômica do Direito 

A maioria dos estudantes e pesquisadores de AED define que, apesar das diversas 

escolas, as ferramentas utilizadas para se realizar uma interação entre Direito e Economia são 

as mesmas, alterando-se, somente, o método pelo qual são aplicadas. Ainda assim, mantém-se 

o mesmo objetivo, qual seja, o de aplicar à ciência jurídica ferramentas econômicas visando 

maior eficiência (PARISI; KLICK; 2003: 432). 

Nesse contexto, estão, dentre as primeiras características de uma AED: a) a rejeição do 

entendimento de estudantes e pesquisadores de Direito tradicionalistas, que o consideram um 

ramo autônomo e alheio às realidades sociais, ou seja, uma ciência completamente isolada das 

demais; b) a utilização das ideias e métodos de outras disciplinas na análise da realidade 

jurídica, principalmente a Economia e a Sociologia; e, finalmente, c) a reação ao 

convencionalismo ou tradicionalismo, uma concepção dominante até a década de 1960, que 

tinha como tese fundamental o anti-reducionismo à filosofia, à política e à economia, bem 

como uma rejeição ao raciocínio abstrato e a hostilidade em relação ao conhecimento e à 

ciência exata (ALVAREZ; 2006: 58). 

Tradicionalmente, os integrantes da academia jurídica iniciam as suas análises partindo 

do pressuposto de que o Direito é composto por normas e seu objeto prioritário de pesquisa é 

identificar o conteúdo e o alcance dessas normas. É por isso que um jurista tradicionalista, 

preocupado com a preservação do patrimônio histórico-cultural, poderia discutir se “cultura” 

integra o conjunto de significados associados à expressão “meio ambiente”, e, se a resposta 

for positiva, se prédios históricos gozam da mesma proteção e limitações impostas pelas leis 

ambientais para áreas verdes (GICO JR.; 2010: 21). 

 O estudioso da AED, por sua vez, tem como principal característica considerar o direito 

enquanto um conjunto de regras que estabelecem custos e benefícios para os agentes que 

determinam os seus comportamentos em função de tais incentivos.  

Seguindo-se o mesmo exemplo de proteção ao patrimônio histórico-cultural, um 

juseconomista faria os seguintes questionamentos: a) como os agentes efetivamente têm se 

comportado diante da regra atual (diagnóstico), que não incide sobre o patrimônio cultural e, 
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também, b) como uma mudança da regra jurídica alteraria essa estrutura de incentivos (seja 

essa mudança realizada por alteração legislativa, por modificação de entendimento 

jurisprudencial, entre outros), na tentativa de se provar como eles passariam a se comportar 

(realizando a prognose). Assim, respondendo a essas perguntas (análise positiva), o 

juseconomista aventuraria-se numa análise normativa, tal como se verificá mais adiante, em 

subtítulo próprio. 

Se tivesse de ser definido o objeto da Economia, provavelmente seria constituído como 

sendo todos os fenômenos sociais que envolvem escolhas sobre a utilização de recursos 

escassos. Com isso, inevitavelmente, muitos destes fenômenos são também estudados por 

outras disciplinas sociais, como o Direito, proporcionando uma análise precisa com a 

utilização de ferramentas econômicas comuns (e, também, outras específicas, se existirem) 

(RODRIGUES; 2007: 12). 

O que distingue a Economia do Direito, ou de outras ciências sociais, portanto, não é o 

seu objeto, que, conforme mencionado, podem coincidir, mas o método utilizado para se 

conseguir seus objetivos. O método da Economia consistiria, sucintamente, nos três seguintes 

princípios: a) o primeiro é o de que os agentes econômicos, ou seja, as pessoas que fazem 

escolhas, atuam de forma racional; b) o segundo é o de que comportamentos coletivos se 

deduzem das escolhas individuais; e, finalmente, c) o terceiro princípio é o de que a eficiência 

é, no plano normativo, o critério fundamental para se avaliar a ação humana (RODRIGUES; 

2007: 12). 

Entretanto, por mais simples que possa ser a ideia de se aplicar ao Direito ferramentas 

eminentemente econômicas, não é uma tarefa possível exclusivamente ao estudo tradicional, 

uma vez que, para ser capaz de compreender como se comporta o agente e tentar prever suas 

reações e mudanças em sua estrutura de incentivos, é necessário que se tenha à disposição 

uma teoria sobre o comportamento humano, inexistente na Ciência Jurídica, mas existente na 

Economia (GICO JR.; 2010: 22). E é o que fazem os juseconomistas, emprestando a teoria 

sobre o comportamento humano ao Direito, e proporcionando a aplicação da AED. 

O método econômico, por sua vez, baseia-se em alguns postulados, que, uma vez 

adquiridos pelo juseconomista, facilitam a análise econômica dos fatos jurídicos (GICO JR.; 

2010: 22-23), quais sejam: 

a) Escassez: os recursos da sociedade são escassos, ocasionando, com isso, problemas 

econômicos, tendo em vista a insaciável vontade humana. Não sendo escassos os recursos, 

não haveriam problemas econômicos. E o mesmo ocorre com o Direito. Se os recursos não 

fossem escassos, não haveria conflito, e, sem conflitos, não haveria necessidade do Direito, 
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uma vez que todos cooperariam por sua própria vontade. A escassez dos bens promove à 

sociedade a escolha entre alternativas possíveis e excludentes. 

b) Custo de Oportunidade (custos de transação): todas as escolhas pressupõem um custo, 

que consistem exatamente na segunda alocação factível mais interessante para o recurso, mas 

que foi preterida. Com isso, uma vez que determinado indivíduo, por exemplo, decida 

comprar caças para fortalecer a Aeronáutica, abdicará de outra alocação que esses recursos 

poderiam ter. 

c) Racionalidade Maximizadora: com escolhas a serem realizadas, os agentes 

econômicos ponderam os custos e os benefícios de cada alternativa. Dadas as circunstâncias e 

condições do caso concreto, os agentes adotam as condições que mais lhes agradam, ou seja, 

que mais lhes trazem bem-estar. Assim, atuam de maneira racional maximizadora. 

d) Resposta a Incentivos: dependendo da estrutura de incentivos, mesmo que 

determinado agente econômico realize suas escolhas, pode ser que tenha de adotar outra 

conduta, a realiza outra escolha. Assim, faz-se necessário saber que as pessoas respondem a 

incentivos. E o Direito, da mesma maneira, também atua mediante incentivos, tal como, por 

exemplo, o que ocorre na política de incentivos fiscais ou, ainda, com a diminuição ou 

majoração de penais. Por responderem a incentivos, as pessoas geram uma reação na Ciência 

Jurídica, tornando-o útil e formador de regras jurídicas buscando a segurança e a paz social. 

e) Mercado: com as pessoas respondendo a incentivos, o comportamento dos agentes 

pode ser colocado em um contexto hierárquico ou mercadológico. No primeiro caso, a 

interação entre os agentes é regida por regras de comando, como ocorre nas relações de 

emprego, relação familiar ou uma hierarquia militar. Entretanto, no segundo caso, quando a 

conduta é resultante da livre interação entre os agentes, ocorre o mercado. 

f) Equilíbrio: quando a interação social dos agentes se dá no âmbito do mercado, o 

comportamento racional maximizador levará os agentes a realizar trocas, ou seja, barganhas 

(que não necessariamente precisam ser pecuniárias), até que os custos associados a cada troca 

se igualem aos benefícios auferidos (os custos de transação seriam eliminados), momento a 

partir do qual não ocorreriam mais trocas. Assim, encontra-se o equilíbrio, que consiste no 

conceito técnico utilizado para explicar qual será o resultado provável de uma alteração na 

estrutura de incentivos dos agentes. Pode ocorrer, ainda no conceito de equilíbrio, o que se 

pode denominar como sendo “Pareto-eficiente”, ou seja, que não existe nenhuma outra 

alocação de recursos tal que determinado indivíduo não consiga melhorar a sua situação sem 

piorar a dos demais. Os equilíbrios, assim, constituem o ótimo de Pareto. Por conseguinte, 

pessoas maximizam, e os mercados equilibram. 
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Muitas são as ferramentas econômicas que podem ser úteis em uma Análise Econômica 

do Direito, mas algumas se destacam entre elas, tais como: a) a Teoria da Escolha Racional; 

b) Modelagem e Reducionismo; c) Eficiência e Justiça; d) Teoria dos Jogos e, e) Nova 

Economia Institucional. Para facilitar o maior entendimento de aplicação das ferramentas 

econômicas ao Direito, tratar-se-á das ferramentas mencionadas de maneiras específica.    

1.3 A Teoria da Escolha Racional e Individualismo Metodológico 

Para explicar o comportamento dos agentes e, assim, realizar a análise positiva da ação 

humana, o juseconomista adota como unidade básica de análise a escolha individual de cada 

agente ou de pequenos grupos envolvidos no problema, postura denominada como 

individualismo metodológico (GICO JR.; 2010: 24). 

Dessa maneira, para se explicarem comportamentos coletivos, deve-se, antes de mais 

nada, analisar-se o comportamento individual ou de um pequeno grupo que compõem aquela 

coletividade. Ao analisar-se, por exemplo, o Poder Judiciário, deve-se, antes de mais nada, 

compreender o incentivo concedido aos membros que o compõem (cada magistrado ou um 

pequeno grupo deles), a dinâmica entre juízes e desembargadores e destes com os ministros, e 

assim sucessivamente. 

Para se compreender o conceito de eficiência promovido pelos estudos da AED, faz-se 

necessário que, anteriormente, sejam conhecidos quais os postulados da microeconomia 

adotados pelo movimento, ou seja, as premissas do individualismo metodológico e das 

escolhas racionais, tal como relacionado anteriormente (COELHO; 2007: 17-18). 

O individualismo metodológico consiste em uma tentativa de derivar todo o 

comportamento econômico, partindo de uma ação humana coletiva em busca da maximização 

de suas vantagens, estando, para tanto, sujeitos aos obstáculos da tecnologia e das alocações, 

por exemplo (BLAUG; 1980: 315).  

Dessa forma, todo e qualquer fenômeno social coletivo consiste no resultado combinado 

de escolhas individuais. A partir da disciplina da AED, os efeitos de um determinado 

ordenamento jurídico sobre o bem-estar coletivo pode, e deve, ser analisado como sendo 

resultante da soma das respostas individuais a tais normas, ou seja, uma resposta coletiva 

resultante dos incentivos concedidos. 

O individualismo metodológico consiste apenas em um instrumento analítico, em que 

estão ausentes implicações éticas no sentido de representar uma postura pela qual os 

interesses individuais devem ser maximizados, ou que os agentes devem se comportar de 

determinada maneira. A AED é formado por uma teoria sobre comportamentos, e não um 

parâmetro de avaliação de condutas (GICO JR.; 2010: 24).  
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Assim, conforme ressaltado anteriormente, na AED encontram-se ausentes influências a 

alterar valores. Por sua vez, a teoria da escolha racional, para o juseconomista, consiste num 

conceito técnico que pode ser expresso mediante três formas distintas (GICO JR.; 2010: 26):  

a) Preferências: o agente econômico racional tem gostos específicos, podendo ser 

denominadas como preferências. Não se avaliam, aqui, porque determinado indivíduo tem 

essas preferências, tendo em vista que a Economia utiliza teorias sobre os meios empregados 

pelas pessoas para alcançarem os seus fins, e não sobre os fins que elas buscam, ou seja, 

analisa-se o comportamento, e não a sua motivação. 

b) Utilidade: cada indivíduo atribui uma utilidade a cada escolha possível, sendo capaz 

de ordenar as escolhas de acordo com as utilidades que lhe provêem. Tendo duas opções, por 

exemplo, o agente econômico escolherá aquela que lhe for mais útil, ou seja, condiciona-se a 

uma racionalidade maximizadora de utilidade. 

c) Análise Marginal: os agentes econômicos decidem racionalmente com base nos 

custos de desenvolver certa atividade, enquanto que a unidade adicional da atividade 

desenvolvida trouxe mais benefício do que custou desenvolvê-la. Com isso, a teoria da 

racionalidade será aplicável quando continuar desenvolvendo uma atividade útil para o agente 

econômico. 

Seguindo-se a Teoria da Escolha Racional, faz-se um paralelo entre preços e normas 

jurídicas a fim de se compreender como estas últimas influenciam o comportamento dos 

agentes. Assim, para se reduzir o nível de infrações às regras jurídicas ou a prática de 

quaisquer ilícitos, em caráter geral, deve-se ajustar o preço da realização de tais atividades. 

Com isso, qualquer atividade ilegal, inicialmente, seria desestimulada pela majoração da 

penalidade correspondente, por exemplo. 

1.4 Modelagem e Reducionismo 

Outra ferramenta relevante para análise dos fatos jurídicos consiste na utilização de 

modelos para explicar o comportamento humano, uma vez que a ciência busca compreender e 

explicar o mundo. O modelo científico funcionaria como um mapa, podendo ser mais ou 

menos realista dependendo das necessidades do usuário (GICO JR.; 2010: 25). 

Como o mundo real apresenta uma infinidade de características e grande complexidade, 

os juseconomistas elaboram modelos teóricos de problemas que desejam investigar, e nos 

quais apenas variáveis consideradas relevantes são consideradas, ou seja, funciona como um 

estudo direcionado. E assim procede o juseconomista na medida em que objetiva simplificar o 

problema para obter novas perspectivas.  
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Ressalte-se, entretanto, que determinados problemas, mesmo com variáveis restritas, 

poderá ganhar o acréscimo de outras, se assim forem necessárias, dependendo do caso 

concreto. 

1.5 Eficiência e Justiça 

A Análise Econômica do Direito, partindo do princípio de que são utilizados os 

pressupostos de microeconomia para alcançar seus objetivos encontra-se relacionado com o 

conceito de eficiência, da mesma forma que é estudado e compreendido pelos economistas 

(COELHO; 2007: 18). 

Tem-se, por exemplo, que os economistas encontram várias maneiras de definir o que 

significa eficiência, e, ainda, que qualquer processo pode ser classificado como eficiente 

quando ocorrer qualquer uma de duas condições: a) não seja possível produzir a mesma 

quantidade de um determinado bem, utilizando uma combinação menos custosa de insumos; 

ou, ainda, b) não ser possível produzir uma quantidade maior de um determinado produto 

usando a mesma combinação de insumos (COOTER; ULEN; 2010: 17). 

Podem ser citados, ainda, outros conceitos de eficiência, tal como a teoria de Vilfredo 

Pareto, ou seja, a teoria da eficiência alocativa. Conclui a teoria de Pareto que a eficiência 

seria o ponto de equilíbrio, no qual seria impossível melhorar determinada situação de um 

indivíduo sem prejudicar ou piorar a de um outro agente econômico. Com isso, a 

configuração ideal de eficiência implica em um ótimo social, uma vez que, estando cada um 

relativamente satisfeito, com o bem nas mãos daquele que mais o valoriza, a eficiência se 

aproximaria da maior possível (PARISI; 2004: 4-12). 

A utilização das conclusões de Pareto apresenta certas limitações, na medida em que, 

quando aplicado a temáticas específicas de Direito, encontra a necessidade de serem aplicados 

critérios de eficiência diferenciados. O critério de Pareto exige que qualquer indivíduo que 

almeje uma melhora na sua situação, deverá arcar com a compensação dos indivíduos que 

tiveram uma perda, objetivando manter o equilíbrio da relação existente entre eles (COELHO; 

2007: 22). 

Por sua vez, as conclusões de Pareto, enquanto considerada uma eficiência potencial, 

admite mudanças em que existam vencedores e perderdores, mas, em contrapartida, requer 

que os ganhos dos primeiros sejam maiores que as perdas dos segundos. Deve ser ressaltado, 

porém, que o conceito de eficiência potencial implica apenas que uma compensação possa ser 

realizada, não impondo-a como uma obrigatoriedade, o que se preocupa, mais uma vez, com o 

equilíbrio da relação. 
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Satisfeita essa condição, os vencedores poderiam, em teoria, compensar os perdedores e 

ainda assim obter uma melhora para si.  Trata-se, tão somente, uma análise de custo-

benefício, cujo princípio consiste em uma vantagem de se empreender um projeto sempre que 

seus benefícios excederem seus custos, e esse tipo de análise deverá levar em consideração 

tanto os custos e benefícios privados quanto os sociais (COELHO; 2007: 23). 

1.6 Teoria dos Jogos 

A Teoria dos Jogos consiste em um conjunto de instrumentos com linguagem própria 

para descrever e tentar prever o comportamento estratégico do agente econômico. A teoria 

modela e estrutura o comportamento do indivíduo, de forma a torná-lo aplicável a uma grande 

variedade de situações, independente do número de jogadores. Envolve a teoria, ainda, além 

de questões econômicas, qualquer outra motivação que envolva a tomada de decisões 

interdependentes por vários agentes. 

Na interação entre dois ou mais indivíduos, e levando-se em consideração que suas 

ações se baseiam naquilo que esperam ou desejam que os outros façam, existe o coportamento 

estratégico, podendo-se tratar a sua relação como um “jogo”. Com isso, a Teoria dos Jogos 

auxilia a compreender e prever as estratégias racionais desses indivíduos, a partir da definição 

do que são as regras do jogo (PINHEIRO; SADDI; 2005: 157). 

A Teoria dos Jogos objetiva estudar as ações humanas em sociedade, ou seja, quando 

existe interdependência entre elas, e tanto as ações que se realizam, como os resultados que se 

obtém dependem das ações dos demais indivíduos. Assim, por esse motivo, se associa a 

Teoria dos Jogos às estratégias, tratando de determinar quais são as ações que os “jogadores” 

seguirão para assegurar os melhores resultados possíveis (KRAUSE; 2006: 54). 

Os elementos da Teoria dos Jogos podem ser considerados como: a) jogadores, os 

indivíduos que tomam as decisões tratando de obter o melhor resultado possível, ou seja, 

maximizar a sua utilidade; b) ação, uma das opções que os jogadores têm disponíveis para 

alcançar o objetivo buscado. Um conjunto de ações são todas as ações possíveis e uma ordem 

de jogo definirá em que momento estas ações estarão disponíveis; c) informação, que é o 

conhecimento, em um determinado momento, dos valores e das distintas possibilidades, ou 

seja, os valores distintos que o jogador considera possíveis; d) estratégia, que consiste no 

conjunto de ações a tomar em cada momento do jogo, tendo em vista a informação 

disponível; e) recompensa, que é a utilidade que recebem os jogadres ao completar o jogo; f) 

resultado, que são as conclusões que o modelador, aquele que concede as regras do jogo, 

obtém, uma vez que se tenha jogado; e, finalmente, g) equilíbrio, que consiste no perfil de 
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estratégias integrado para realizar as melhores ações para cada um dos jogadores (KRAUSE; 

2006: 55). 

A problemática central da Teoria dos Jogos é a assimetria de informações que se tenta 

compreender e mitigar. Elaborar as regras que deem os incentivos corretos para que os 

indivíduos se comportem de maneira a trazer benefícios para toda a sociedade seria uma 

tarefa simples, caso fossem disputadas as informações perfeitas, quando da aplicação da 

Teoria dos Jogos ao Direito. Entretanto, surgem algumas complicações quando informações 

relevantes sobre o comportamento dos indivíduos não são conhecidas, ou ao menos não o são 

para algumas partes ou para as cortes. 

Para ilustrar a aplicação da Teoria dos Jogos, pode ser citado o denominado “dilema do 

prisioneiro”. Neste caso, dois indivíduos são acusados de praticar um grave crime, mas foram 

capturados pela polícia. Porém, todas as evidências contra eles são circunstanciais, de forma 

que, caso se declarassem inocentes, quando levados a julgamento, ambos sofreriam uma pena 

branda, de, por exemplo, 2 (dois) anos de prisão. Assim, quando aprisionados pelas 

autoridades, os suspeitos são levados a interrogatório separadamente, de forma que os 

interrogadores tentarão colocá-los um contra o outro, a fim de obterem uma delação premiada, 

ou seja, que um denuncie o outro. 

A partir das informações concedidas pela polícia, aliadas aos seus objetivos, é possível 

formar um conjunto de ações possível e, também, as regras do jogo. Caso qualquer dos 

suspeitos confesse o crime, acusando também seu companheiro, e este, por sua vez, continue 

em silêncio, o primeiro receberá como recompensa pela sua colaboração com as autoridades 

uma redução da pena mínima, sendo condenado a somente seis meses de prisão (1/4) da pena, 

apenas, enquanto o segundo sofrerá uma pena maior, equivalente a 8 (oito) anos. Se ambos os 

suspeitos confessarem, receberão a mesma pena: 5 (cinco) anos cada um.  

Assim, nestas circunstâncias, o que cada um deveria fazer: confessar ou permanecer em 

silêncio? Com os dados fornecidos, é possível, seguindo-se o esquema de formular uma forma 

matricial em que se apresentam muitos jogos, como a situação seguinte (KRAUSE; 2006: 75): 
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A matriz demonstrada acima reúne graficamente todos os possíveis desdobramentos do 

jogo, tendo em vista as regras concedidas pela polícia. Se ambos os dois suspeitos 

confessarem, receberão a pena de cinco anos de prisão cada um. Se o Suspeito A confessar e o 

Suspeito B permanecer em silêncio, o primeiro receberá a pena de oito anos de prisão 

enquanto o segundo receberá apenas seis meses, e vice-versa. Se ambos permanecerem em 

silêncio, a pena dos dois será idêntica, equivalente a dois anos. 

Levando-se em consideração de que os suspeitos encontram-se separados, e, assim, não 

tiveram oportunidade de combinar suas ações, um não tem informações de como o outro irá 

proceder. Eles poderão somente avaliar, individualmente, qual será a melhor atitude a tomar 

considerando todas as circunstâncias, e, com isso, tentar maximizar a sua utilidade. Sendo 

assim, o Sujeito A, por exemplo (encontrando-se na mesma situação, raciocínio idêntico se 

aplicaria à posição do Suspeito B). 

Caso o Suspeito B decida confessar, o Suspeito A receberia a pena de oito anos caso 

silenciasse, ou a pena de cinco anos se confessasse. Claramente, a melhor escolha seria a 

segunda, em razão de maior utilidade para o indivíduo que participa do jogo. 

Entretanto, e se o Suspeito B decidir manter-se em silêncio? Neste caso, se o Suspeito A 

também permanecer em silêncio, ambos receberão a pena de dois anos de prisão. Mas, se ele 

confessar, sua pena será de apenas seis meses. Sendo assim, novamente, sua melhor opção é 

confessar o crime. 

Portanto, qualquer que seja a atitude do Suspeito B, a melhor estratégia para o Suspeito 

A será confessar. Utilizando-se os termos próprio da Teoria dos Jogos, denomina-se esse tipo 

de situação como a estratégia dominante, o que significa que a estratégia ótima para um 

determinado jogador será sempre a mesma, independente das ações do outro jogador. 

Entretanto, como o Suspeito B se encontra em situação idêntica à do Sujeito A, sua 

estratégia dominante também será confessar. Dessa forma, ambos receberão a pena de 5 anos. 

Mas observe-se que este não é um resultado Pareto eficiente. Ambos poderiam desfrutar de 

uma situação melhor caso permanecessem em silêncio, recebendo a pena de dois anos de 

prisão. Contudo, isso somente seria possível se os indivíduos tivessem antecipado a 

possibilidade de ocorrência dessa situação, combinando informações. 

Desse raciocínio pode-se deduzir outra importante ferramenta em Teoria dos Jogos, o de 

jogos repetitivos. Supondo que o dilema do prisioneiro ocorra não somente uma vez, mas 

diversas vezes, com os mesmo jogadores, se ambos se encontrarem na mesma situação, com 

as mesmas regras, reiteradas vezes, é possível que os jogadores desenvolvam um 
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comportamento cooperativo, buscando, para tornar isso viável, estabelecer uma reputação de 

que são confiáveis. 

No caso de jogos repetitivos, faz-se necessário saber se o jogo será repetido em uma 

quantidade pré-determinada de vezes ou se será repetido indefinidamente. Uma vez 

estabelecida a diferença, supondo que o dilema do prisioneiro será repetido exatamente dez 

vezes, a estratégia ótima para cada jogador deverá ser pensada ao longo de todos os jogos, e 

não apenas em cada rodada individualmente. Após a primeira rodada, os suspeitos teriam a 

percepção de que, para ambos, a melhor estratégia, para cada vez que se repetisse o jogo, seria 

permanecerem em silêncio, exceto na décima rodada.  

Por ser a última rodada, o Suspeito A, por exemplo, teria um forte incentivo para 

confessar, tendo em vista que sua pena será reduzida para seis meses, ou seja, um quarto da 

pena, considerando que o Suspeito B irá manter a estratégia de permanecer em silêncio. 

Entretanto, se o Suspeito B tiver a mesma ideia, e, para não ter que receber a pena de oito 

anos no último jogo, sua melhor estratégia também será confessar. A conclusão lógica seria a 

de que, na décima rodada, ambos confessariam e receberiam a pena de cinco anos.  

Com isso, para evitar essa situação, o jogo 9 passaria a ser considerado o jogo final. 

Mas a mesma lógica do jogo 10 se aplicará para o jogo 9, regredindo para o jogo 8 e para cada 

rodada anterior, sucessivamente. A estratégia de confessar acabará, de qualquer forma, se 

tornando a estratégia dominante, caso o jogo seja repetido com em um número fixo de vezes, 

tal como exemplificado. 

Deve-se ressaltar, porém, que se não houver perspectiva de um fim na repetição dos 

jogos, ou seja, uma repetição indeterminada, a cooperação poderá ser induzida, de forma que, 

se a melhor estratégia para os jogadores em uma rodada qualquer for cooperarem um com o 

outro, não haverá, inicialmente, incentivos para não manterem essa estratégia nos jogos 

subsequentes. A cooperação, portanto, poderá ser mantida indefinidamente. 

A Teoria dos Jogos apresenta um nível de complexidade e aplicabilidade muito maior 

do que o previsto no dilema do prisioneiro com dois participantes, sendo diversos os trabalhos 

que desenvolvem proposições, tal como, de acordo com Martín Krause (2006, p. 57), a 

sinalização, o equilíbrio de Nash, a teoria da barganha e outras que seriam passíveis de 

aplicação à Ciência Jurídica.  

1.7 A Nova Economia Institucional 

A Teoria da Nova Economia Institucional pode ser considerada como o ramo mais 

proveitoso da AED contemporânea (SALAMA; 2008: 15). Pode-se dividir em, pelo menos, 

três postulados principais:  
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a)  o reconhecimento de que a Economia não tem existência independente dos 

acontecimentos históricos e sociais, uma vez que o mundo real encontra-se repleto de 

contextos culturais, sociais, políticos e jurídicos, em que a aplicação da Ciência Econômica 

torna-se cada vez mais custosa e, em alguns momentos, inviável aplicar mudanças 

exageradas;  

b) o reconhecimento de que não há como se compreender o Direito quando isolado de 

uma análise evolucionista e central da diversidade e complexidade dos processos de mudança 

social, ou seja, pressupõe-se que a Ciência Jurídica concederá abertura para outras disciplinas 

além da Economia, e, assim, concederá a possibilidade de aplicação, por exemplo, da Teoria 

da Escolha Racional e a Teoria dos Jogos para compreender-se a complexidade dos processos 

de ação e decisão coletiva; e 

c) a compreensão do mundo real como elemento fundamental, tal qual se apresenta, 

conduzindo ao estudo das práticas efetivamente observadas e do Direito como de fato é 

aplicado, levando-se em consideração a racionalidade limitada, a incerteza e os custos de 

transação. 

A Teoria da Nova Economia Institucional defende o desenvolvimento generalizado da 

Economia em outros domínios das ciências sociais, e verificando que algumas instituições 

como partidos políticos, associações, burocracias, organizações privadas, dentre outras, são 

estudadas a partir de uma abordagem científica unificada. 

Mediante a adoção de postulados fundamentais como o individualismo metodológico e 

da busca pela utilização eficiente de recursos escassos, a AED se encaixaria nos objetivos da 

Nova Economia Institucional, ou Neoinstitucionalismo, que, por sua vez, analisa as atividades 

estatais e a sociedade de acordo com a eficiência alocativa. A teoria aborda as instituições, 

como elas surgem, quais os seus propósitos, como são alteradas, reformadas, entre outras. 

As instituições constituem restrições elaboradas pelo homem que moldam as interações 

humanas, determinando a estrutura das relações econômicas, políticas e sociais, tendo como 

objetivo reduzir as incertezas e impondo a ordem nas trocas das relações entre os agentes 

econômicos (NORTH; 1990: 361). 

Existem dois tipos de instituições, quais sejam: as formais e as informais. Seriam 

exemplos das formas as normas jurídicas, por exemplo, e ainda outras garantias dessas 

normas, como os princípios jurídicos, os costumes, as tradições, as regras de conduta, entre 

outras. Seriam informais, por sua vez, aquelas instituições difusas, encontradas diariamente no 

comportamento social dos agentes econômicos, e geralmente incorporadas a ele mediante um 

processo muitas vezes não identificável. 
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E são as instituições, aliadas com as leis econômicas e as tecnologias empregadas, que 

definem o conjunto de possibilidades de escolha dos agentes econômicos, determinando os 

custos de transação, de produção, entre outros. Ressalta, ainda, Douglass C. North (1994, p. 

361) que a informação constitui elemento essencial, na medida em que determinará os custos 

de transação. 

A Nova Economia Institucional deu grande importância ao processo de alteração 

institucional, destacando, para tanto, que no processo formal os atores econômicos são 

reconhecíveis, e no informal isso não ocorre com facilidade (SZTAJN; AGUIRRE; 2005: 

228-229). E a formação de cada instituição representaria o motivo pelos quais as instituições 

informais são mais resistentes que as formais. 

A possibilidade de um eventual equilíbrio institucional é dificilmente alcançado, em 

razão das instituições serem alteradas constantemente, porque existem em razão da incerteza e 

para tentar amenizá-la (ou corrigi-la). Assim, o único tipo de eficiência que poderiam alcançar 

seria a adaptativa (SZTAJN; AGUIRRE; 2005: 230). 

Haveria, portanto, uma dicotomia entre os benefícios obtidos com a estabilidade das 

instituições, tendo em vista que auxiliam na reduçam da incerteza, e os obtidos pelos 

processos de mudança, provocados pela busca da eficiência adaptativa.  

A estabilidade e a mudança são dois elementos extremos, que podem estar em conflito 

no momento em que se busca a estrutura institucional que procure a maximização do 

desempenho econômico. Por sua vez, o excesso de estabilidade pode gerar perda de 

oportunidades e a consequente estagnação, enquanto que o excesso de mudança pode trazer 

incerteza e a consequente paralisia do sistema. 

2 A METODOLOGIA DA ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO APLICADA À 
CULTURA: A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NA PROTEÇÃO AO 
PATRIMÔNIO CULTURAL AMBIENTAL, ENQUANTO PROPRIEDADE 
PÚBLICA, CONTRA UMA “TRAGÉDIA DOS COMUNS”.  

A promulgação da Constituição Federal de 1988 veio a ampliar o conceito de 

patrimônio cultural, e, com essa medida, abriu novas possibilidades de cotejo, com relação à 

diversos diplomas que tratavam da temática, tal como, por exemplo, o Decreto-lei de nº. 

25/1937, que dispõe, especificamente, do instituto do tombamento e do registro.  

O artigo 216 do texto constitucional traz, além da referência à preservação de bens 

materiais e imateriais, cinco incisos com grupos de bens que são protegidos. São eles, as 

formas de expressão (inciso I); os modos de criar, fazer e viver (inciso II); as criações 

científicas, artísticas e tecnológicas (inciso III); as obras, objetos, documentos, edificações e 

demais espaços destinados ás manifestações artístico-culturais (inciso IV) e, por fim, os 
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conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico (inciso V). 

Esses elementos, por sua vez, constituem um rol exemplificativo entre as possíveis 

manifestações que podem ser consideradas como integrantes do patrimônio cultural brasileiro 

(RODRIGUES; ALMEIDA, 2012, p. 134), como se pode inferir da expressão “nas quais se 

incluem” adotada pelo constituinte, o qual abriu, assim, a possibilidade de outras 

manifestações que venham a ser preservadas.     

Pode-se, assim, afirmar 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 cultural 

estadual, integrado pelos bens culturais de interesse apenas do Estado interessado; e o 

patrimônio cultural municipal, de interesse de cada Município que o tenha formado (SILVA: 

2001; 101). 

Quando ampliou o conceito de patrimônio cultural brasileiro em seu artigo 216, o 

texto constitucional o reconheceu como um bem difuso, indicando a sua preservação não 

somente pelo Poder Público, mas também pela comunidade (RODRIGUES; ALMEIDA, 

2012, p. 135). Ao erigir como dever do Poder Público, com a colaboração da comunidade, 

preservar o patrimônio cultural, retificou a sua natureza jurídica de direito difuso, porquanto 

este pertencente a todos (FIORILLO, 2008, p. 253-254).  

Assim, se constitui num domínio preenchido por todos os elementos de fruição, 

como o uso e gozo do bem objeto do direito, sem o comprometimento de sua integridade. 

Dessa maneira, outros titulares, inclusive aqueles que pertencem a gerações que ainda estão 

por vir, podem também exercer com plenitude o mesmo direito. 

O conceito de patrimônio cultural corresponde ao “trabalho, a criatividade, a 

espiritualidade e as crenças, o cotidiano e o extraordinário de gerações anteriores, diante do 

qual a geração presente terá que emitir um juízo de valor, dizendo o que quererá conservar, 

modificar ou até demolir” (MACHADO, 2008, p. 931).  

Com isso, consiste o patrimônio cultural de potencialidade atemporal, podendo servir 

como elo de gerações e extinguindo as barreiras presentes entre o passado e o futuro, 

garantindo, assim, todo um legado para a sociedade brasileira (RODRIGUES; ALMEIDA, 

2012, p. 134). 

E é tratando da importância de uma preservação do patrimônio cultural, mas, 

principalmente, dos direitos culturais que Antonio E. Pérez Luño afirma que não se pode dar o 

exercício da liberdade e um funcionamento efetivo da democracia quando não se possui um 

substrato cultural e educacional que os fortaleça, pois qualquer forma de progresso 
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econômico, político e social exige, para a sua caracterização, como requisito indispensável, a 

difusão da cultura e, com ela, a liberdade de conhecer e a capacidade de julgar (LUÑO, 2011, 

p. 195). 

A partir de uma análise jurídico-econômica do patrimônio cultural, entretanto, 

verifica-se que, não somente o valor social dessa categoria de bens, concretizado no instituto 

da função social da propriedade, é relevante para a sua preservação. Mas, da mesma forma, a 

utilização da metodologia própria e diferenciada da Análise Econômica do Direito pode, em 

muito, auxiliar à sua proteção. 

2.1 Propriedade Pública e Privada: a dicotomia como uma estrutura diferenciada de 
negociações 

A maioria dos estudos acerca do instituto da propriedade, em sede de Análise 

Econômica do Direito, parte do pressuposto de que os bens sujeitos à restrição proprietária 

são “bens privados”, ou seja, bens que apresentam, por sua natureza, características próprias, 

mas que, geralmente, não correspondem à mesma categoria de bens a que pertencem o 

patrimônio cultural. 

Conforme ressaltado anteriormente, pode-se estabelecer que a natureza dos bens de 

patrimônio cultural é similar a de bens públicos. São elementos culturais que fornecem o 

acesso irrestrito a todos e, mesmo quando restrito por determinada condição, não perdem sua 

característica de bens públicos. 

Nesse contexto, pode-se afirmar que os bens públicos, em geral, apresentam duas 

características diferenciadas, mas indissociáveis: a) não exclusividade e b) não rivalidade. 

Bens não-rivais são aqueles em que, para qualquer nível específico de produção, o seu custo 

marginal é praticamente eliminado para um consumidor adicional. Com isso, o custo 

adicional proveniente de uma pessoa a mais utilizar esse mesmo bem é próximo ao nulo, o 

que acontece, por exemplo, em situação de escassez de um bem como o ar ou até mesmo a 

segurança pública (COOTER; SCHÄFFER; 2011: 212). 

A rivalidade, portanto, pode ser conceituada como sendo o consumo de um bem por um 

indivíduo, deixando menos desse bem para o consumo de outra pessoa. Por outro lado, a 

exclusividade pode ser compreendida como a exclusão de um indivíduo que consumir, ao 

mesmo tempo, um bem que está sendo utilizado por outro indivíduo. 

Pode-se estabelecer, dessa maneira, que os bens privados, quando analisados 

economicamente, são bens rivais e excludentes. Com isso, se um mesmo automóvel está 

sendo utilizado por um determinado indivíduo, não pode ser utilizado por outro para trafegar 

em direções opostas, tendo em vista, principalmente, por suportar um único motorista. O 
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automóvel, dessa maneira, deixa menos (ou praticamente nada) de utilização do bem para o 

outro motorista, que quer ir em direção oposta. 

A não-exclusividade significa que a utilização de um bem por um indivíduo não exclui 

outros indivíduos de o utilizarem, ao mesmo tempo (o que, por si só, não seria fácil de se 

fazer), aqueles que não desejam retribuir pela utilização do bem, poderão usá-lo.   

Pode-se citar uma série exemplos para ilustrar como os bens públicos qualificam-se 

como não-rivais e não-excludentes. Na prestação do serviço de segurança nacional contra 

ataques aéreos, se uma companhia privada fosse a prestadora do serviço, aqueles cidadãos que 

desejassem ser protegidos deveriam pagar uma quantia mensal ou anual para que o serviço 

fosse a eles prestado (custo pela proteção). Em uma mesma rua, alguns moradores iriam 

contratar o serviço e, assim, pagariam à companhia prestadora, enquanto que outros 

moradores vizinhos, entretanto, agiriam oportunistamente e não contratariam o aludido 

serviço (COOTER; SCHÄFFER; 2011: 212-214).  

Agindo dessa maneira, mesmo aqueles que não adquiriram o serviço seriam protegidos 

tanto quanto aqueles que contrataram o serviço, em razão da dificuldade de se excluir os 

moradores que não contrataram o serviço de receber proteção, uma vez que a companhia 

prestadora do serviço, ao proteger os morados contratantes, estaria, automaticamente,  

protegendo os moradores não-contratantes (free riders ou caronistas).  

O serviço de vigilância e monitoramento realizado para o contratante do serviço de 

segurança contra ataques aéreos abrange as intermediações dos contratantes, e, tendo em vista 

ser o espaço aéreo contínuo, protegeria, necessariamente, as casas vizinhas. Os vizinhos, 

dessa maneira, não pagariam pela proteção, tendo em vista que já a recebem gratuitamente. 

Assim, tem-se que a exclusão daqueles que não pagaram pela prestação do serviço é 

demasiadamente custosa, pelo fato de ser mais compensatória a sua proteção 

automaticamente. Aqueles que não contrataram o serviço seriam os denominados freeriders, 

ou seja, adquiriam o serviço sem pagar por eles.  

Essa medida faz com que a companhia privada não tenha incentivos para prestar esse 

tipo de serviço e, então, a quantidade ofertada do mesmo seria abaixo de um nível ótimo (ou 

sequer seria oferecida). Tal serviço, inevitavelmente, ficaria a cargo do Poder Público, como, 

de fato, ocorre no Brasil e em muitos outros países. 

O mesmo ocorre no caso da luz dos faróis. Pelo fato de um navio utilizar-se da luz de 

um farol para determinar a sua posição, em nada se reduz a possibilidade de outro navio de 

fazer o mesmo, tendo em vista que não existe uma rivalidade no consumo.  

Entretanto, o faroleiro não pode excluir nenhum navio da utilização do seu serviço, ou 

seja, mesmo se cobrasse determinado valor por sua utilização, não poderia evitar que qualquer 
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navio recusasse-se a pagar, e, ao mesmo tempo, utiliza-se do seu serviço (free riders). Assim, 

cria-se um incentivo para que cada navio se recuse a pagar o preço pedido, esperando pode 

beneficiar-se da luz do farol à custa daqueles que, efetivamente, realizam o pagamento. 

Porém, como o incentivo é válido para todos os navios, nenhum deles pagaria pela 

utilização do serviço. Conclui-se, portanto, que o fornecimento não pode, em condições 

normais, ser assegurado por uma entidade privada, com base nos mecanismo oferecidos pelo 

mercado. De forma geral, os bens e serviços públicos (ressalte-se, não-rivais e não-

excludentes, por sua natureza) somente podem ser fornecidos por enteidades que tenham a 

possibilidade de garantir (coercivamente ou não, conforme se verá mais adiante), o seu 

financimento, qual seja: o Estado  (RODRIGUES; 2007: 70-71). 

Capaz de instituir, majorar, reduzir e reestabelecer tributos, o Estado adquire, ao lado do 

poder de polícia que lhe é fornecido, a posição como o candidato mais adequado para a 

concretização de proteção à propriedade pública. Pode-se afirmar, assim, que a justificação 

econômica para a existência de propriedade pública consiste na incapacidade do mercado em 

garantir o fornecimento de certos bens e, em particular, daqueles que a Economia designa 

como bens (ou serviços) públicos, baseado, principalmente, em suas características não-rivais 

e não-excludentes  (RODRIGUES; 2007: 70). 

Com a inserção da propriedade privada, tem-se definido quem é o proprietário de 

determinado bem, o que proporciona, a alocação de recursos à produção, o que faz, por sua 

vez, com que ocorra a disseminação de renda, que aumenta o bem-estar da sociedade (TIMM; 

CAOVILLA; BRENDLER; 2011: 89) ou ainda, formalização da propriedade privada e sua 

defesa pelo Estado através do ordenamento jurídico fazem com que o proprietário gaste mais 

forças tentando concentrar-se na produção para produzir renda do que para defendê-la 

(PINHEIRO; SADDI; 2005: 68). 

Direitos de propriedade adequadamente garantidos fazem com que se diminuam as 

externalidades, que pode ser positiva (geração de um benefício) e negativa (causação de um 

dano) em que o proveito não é usufruído por quem o gerou e o custo não é suportado por 

aquele que o causou (RODRIGUES; 2007: 71-72).  

Os custos, quando não há a proteção dos direitos de propriedade, o agente causador do 

dano não leva em consideração os custos provenientes de suas ações, e, ao não recaírem sobre 

o ofensor da propriedade a responsabilidade pelo dano causado, não existem incentivos para 

que reduza o mesmo dano (TIMM; CAOCILLA; BRENDLER; 2011: 90). 

Dessa maneira, a externalidade negativa (a causação do dano) somente aumenta, 

estando acima do ótimo, com o dano causado e ninguém responsabilizado. E não se deve 

esquecer, porém, que o detentor da propriedade suporta todos os benefícios e custos 
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originados por ela. Com o elevado nível de externalidades negativas, ocorre, para a 

propriedade, sua internalização. 

2.2 A “tragédia dos comuns” como elemento determinante na escolha: a eficiência e os 
direitos de propriedade na indústria de ostras nos Estados Unidos da América 

Os bens de propriedade privada, enquanto devidamente estabelecidos, proporcionam a 

alocação dos recursos à produção, o que é incentivado com a proteção pelos direitos de 

propriedade pelo ordenamento jurídico, fazendo com que o bem-estar da população resulte 

mais elevado do que quando ocorra a dissipação da renda, que consiste na retirada de recursos 

da produção e a sua destinação à atividade expropriadora. 

Nesse contexto, a formalização da propriedade privada e a sua defesa pelo ordenamento 

jurídico permitem que, ao invés de gastar parte do seu tempo defendendo o que possuem, os 

indivíduos podem se concentrar em produzir e gerar renda, ou seja, as instituições são 

determinantes e interagem com a Economia (PINHEIRO; SADDI; 2005: 95).  

Nos bens de propriedade pública, não seria a escassez do produto que exigiria a 

atribuição de direitos de propriedade, mas a necessidade de se estabelecer uma política 

adequada de sua proteção. Se assim não atuarem os agentes econômicos, ocorrerá a 

denominada “tragédia dos comuns”. 

A “tragédia dos comuns” ocorre quando os direitos de propriedade sobre determinado 

ativo produtivo não são propriamente assinalados, e, assim, não podem ser tornados válidos e 

respeitados. Exemplo tradicional da tragédia dos comuns é o do pecuarista. 

Em um campo de pasto cuja propriedade seja comum, todo pecuarista que quisesse 

levar o seu gado para ali poderia fazê-lo livremente, sem que tivesse de pagar por isso. E, 

imediatamente, um pecuarista questionaria como o acréscimo do seu rebanho seria benéfico 

para a maximização dos seus ganhos. 

Agindo racionalmente, visando maximizar os seus ganhos, o pecuarista gerará um 

problema de externalidade, tendo em vistas que não leva em consideração, no processo de 

tomada de sua decisão para incrementar o seu rebanho, os custos sociais provenientes do 

aumento. O pecuarista somente age assim uma vez sabendo que, por se tratar de um recurso 

comum, podendo ser utilizado por todos, o custo de sua atividade será suportado, pelo menos 

imediatamente, mais pelos outros pecuaristas do que por ele próprio.  

O problema demonstra-se no fato de que, se o pasto consiste numa área comum, 

podendo ser utilizada por todos sem nenhum custo, outros pecuaristas o fariam, 

principalmente sendo irrisório o custo para incrementar o rebanho em uma unidade e levar um 

animal a mais para o pasto comum, e em razão de o custo gerado não ser suportado por quem 
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o originou, a tendência é que todos os pecuaristas que se valem do recurso comum assim 

atuem.  

O pecuarista, ainda, não tem incentivos para levar em conta o quanto a sua própria 

atividade afetaria a dos demais pecuaristas e a do próprio pasto. Dessa maneira, constata-se 

que visava tão-somente maximizar o seu interesse, alterando o mercado e o seu equilíbrio, 

transformando-se em uma tragédia, tendo em vista que o recurso que anteriormente era 

comum, com livre acesso a qualquer pessoa, e devidamente suficiente, passa a ser comum e 

escasso.  

Diversos outros exemplos podem ser citados para se ilustrar a influência da “tragédia 

dos comuns” na escolha entre uma propriedade privada e uma pública. É o caso, por exemplo, 

dos bancos de ostras ao longo das costas do oceano Atlântico e do Goldo do México nos 

Estados Unidos da América. 

Em um estado inicial de sua vida, as ostras aderem-se permanentemente a pequenas 

rochas ou a algum material subaquático. Essa aderência permite, assim, que se estabeleçam 

direitos de propriedade privada de ostras para operadores de pesca comercial (COOTER; 

ULEN; 2010: 157).  

Os estados situados ao longo das costas do oceano Atlântico e do Golfo do México que 

detém um sistema de pesca às ostras não acordaram, em um determinado período de pescas, 

no ano de 1969, um único sistema de direitos de propriedade sobre as ostras. Enquanto alguns 

estados determinaram que as áreas subaquáticas que apresentem ostras que tendem a se 

congregar, devem ser propriedade comum para colhedores de ostras (qualquer um pode tirar 

ostras dessas áreas, e nenhum deles poderá excluir ao outro, ou seja, não-rivalidade e não-

exclusividade). Outros, porém, definiram que essas áreas devwem estar disponíveis para 

arrendamento privado por parte do Estado, e que o arrendatário adquirirá os direitos usuais de 

excluir e transferir, com algumas limitações (AGNELLO; DONNELLY; 1975: 512). 

A diferenciação de sistemas adotados pelos estados permite que se compare a eficiência 

dos sistemas de propriedade privada e pública. Tendo como referencial, por exemplo, a 

produtividade da mão-de-obra utilizada (produção por pessoa/hora nas pescas a ostras), pode-

se afirmar que o sistema de propriedade privada alcançou melhores resultados. Dessa forma, 

se todos os sistema fossem privados em 1969, a renda média do colhedor de ostras teria sido 

até 50% mais elevada do que era, o que implica uma perda consiuderável de bem-estar devido 

à propriedade pública (AGNELLO; DONNELLY; 1975: 512). 

O exemplo dos bancos de ostras ilustra perfeitamente a exaustão de um recurso de 

acesso público por sua utilização excessiva, ou seja, uma “tragédia dos comuns”, em que um 
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recurso natural de acesso irrestrito apresenta uma lógica implacável, e com um final digno de 

uma tragédia grega (COOTER; ULEN; 2010: 157).  

O principal objetivo dos direitos de propriedade privada é encorajar a produção, 

desincentivar o roubo e reduzir os custos para proteger os bens. Uma vez bem assinalados, 

diminuem-se as externalidades sobre o bem, fazendo com que o titular desses direitos dê a 

melhor destinação àquilo que titulariza, maximizando a sua utilidade, porque preferirá mais 

gozar dos seus benefícios do que suportar os seus custos (COOTER; SCHÄFFER; 2011: 212-

213). 

A inclusão de uma unidade a mais, tal como realizado pelo pecuarista, nos exemplos 

anteriores, gera mais ganhos do que perdas para aquele que a insere. Em contrapartida, a 

racionalidade impõe que a inserção continue sendo feita de maneira irrestrita, para fins de 

colher os ganhos da exploração do recurso comum. E isso ocorre porque, se o agente assim 

não proceder, outros o farão. 

É por isso que a racionalidade coletiva levará ao incremento cumulativo e à ruína do 

recurso escasso, tendo em vista a liberdade de acesso. Com isso, essa a liberdade funciona 

como um elemento prejudicial ao mercado, quando não aproveitado racionalmente, e 

promove a “tragédia dos comuns” (ARAÚJO; 2007: 63).  

2.3 A proteção ao patrimônio cultural ambiental a partir da análise econômica do 
direito: a mesma finalidade por intermédio de meios diferenciados 

A “tragédia dos comuns”, por sua vez, quando aplicada na prática, pode levar à 

destruição uma série de bens e recursos que, naturalmente, são considerados pela Economia 

como escassos, e pretendidos por muitos indivíduos, que apresentam, entre diversas 

características, uma vontade insaciável. Na prática, um bem, em particular, pode fazer com 

que todo um conjunto ecologicamente equilibrado apresenta condições similares à de uma 

destruição em massa. 

É o caso, por exemplo, da Ilha de Páscoa (Rapa Nui). Isolada no Oceano Pacífico, a 

pequena ilha, colonizada pelos Polinésios durante séculos, desenvolveu-se sobre uma 

vegetação formada por árvores rasteiras, que foram usadas por seus habitantes, durante anos, 

como abrigos, para fazer ferramentas e barcos de pesca, combustível, comida, cordas e 

armamentos, bem como roupas. 

Ao utilizarem esses recursos, eminentemente escassos, os Polinésios desenvolveram 

uma impressionante civilização para sua era, e com uma tecnologia capaz de produzir e mover 

largas estruturas de pedra, inclusive suas famosas estátuas, as moai, que consistem em 

representações humanas. 
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Entretanto, os habitantes da Ilha de Páscoa utilizaram dos recursos disponíveis em seu 

território de forma indiscriminada e, consequentemente, de uma forma muito mais acelerada 

do que elas eram plantadas ou nasciam. Dessa forma, sem as árvores, os habitantes não 

podiam mais caçar e, muito menos, pescar peixes. Sem a vegetação para aborver e devolver 

ao meio ambiente a água, por intermédio de processos próprios, os pastos e os campos 

secaram, ficando, assim, expostos ao sol e à eroção do solo. 

Quando, décadas depois, os holandeses exploraram a Ilha pela primeira vez, 

encontraram aproximadamente apenas 2.000 habitantes, sobrevivendo sob condições 

próximas às primitivas em um solo destruído e sem condições de plantio. A população viveu, 

durante séculos, sob condições favoráveis, e com um meio ambiente equilibrado, mas a 

utilização dos recursos escassos sem qualquer regramento trouxe, consigo, a ausência de 

alimentos e períodos de dificuldade, ou seja, consiste a Ilha de Páscoa em uma representação 

de uma “tragédia dos comuns” aplicada à prática. 

  Como, então, pode ser protegido o patrimônio cultural ambiental, por intermédio de 

uma Análise Econômica do Direito? Para que se possa compreender a problemática da 

sustentabilidade do meio ambiente e, consequentemente, do patrimônio cultural ambiental, 

faz-se necessário que se analise os tipos econômicos de propriedade, mas, não somente a 

classificação entre público e privado, estudada anteriormente, mas, também, os tipos mistos, 

que são os recursos comuns e os monopólios naturais (VERA; 2012: 220). 

Para James M. Buchanan, a propriedade pode, sob a òtica econômica, ser classificada 

em quatro tipos distintos: a) pública; b) privada; c) os recursos comuns e, finalmente, d) os 

monopólios naturais. Os dois primeiros tipos foram exaustivamente analisados em tópicos 

anteriores, quando da delimitação da metodologia utilizada pela Análise Econômica do 

Direito, enquanto ciência autônoma. 

Em suma, os bens públicos são aqueles que apresentam suas características distintas, 

indissociáveis, quais sejam: a não-exclusividade e a não-rivalidade. Sendo não exclusivos, o 

produtor ou prestador de serviços não poderá excluir terceiros. Assim, para que um indivíduo 

possa ter incentivo de produzi-lo no mercado, precisará cobrar pelo uso do bem, tendo por 

objetivo excluir os free-riders, ou caroneiros. Pode-se citar, como exemplo, o caso 

retromencionado do farol e a utilização da luz pelos navios, ou, ainda, o dos fogos de artifício, 

que são visualizados por todos, sendo uma tarefa díficil, por não dizer impossível, cobrar a 

todos. 

Por ser não rivalizado, o bem público poderá ser utilizado por dois ou mais indivíduos 

ao mesmo tempo. As mesmas características encontram-se quando da utilização de uma praça 

pública. Como o mercado é insuficiente para a manutenção dessas categorias de bens, cabe ao 
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poder estatal, no exercício do seu poder de império, universal, auto-organizado e legítimo, 

fornecer bens públicos para a comunidade. 

Os bens de caráter privado, por sua vez, são aqueles que podem ser determinados pelo 

mercado, em razão de sua característica rival (se determinada pessoa está dirigindo um 

veículo, ninguém mais poderá fazê-lo simultaneamente) e exclusivos (o detentor do bem 

poderá excluir a sua utilização por terceiros, com o exercício, por exemplo, de uma cobrança 

de determinado valor para se estacionar no seu estabelecimento).  

Por sua vez, os dois outros tipos, também considerados por James M. Buchanan como 

mistos, são aqueles que preenchem apenas uma das condições próprias dos outros tipos de 

bens, ou seja, somente serão não rivais (ou rivais) ou somente serão não exclusivos (ou 

exclusivos). 

Os monopólios naturais podem ser conceituados como aqueles que adquirem 

potencialidade de dominar o mercado, principalmente quando atingem uma elevada 

incidência social, mas que sofrem, da mesma forma, controle estatal, em razão do interesse da 

coletividade. É o caso, por exemplo, das transmissões de televisão a cabo, também 

denominadas de redes de televisão “fechadas”. Existe um número extenso de consumidores 

(que não são rivais, e consistem em públicos), mas é facilmente possível realizar a cobrança 

pelo serviço (o bem é exclusivo, mesmo que os consumidores consistem em um público não 

disputável). 

Diferentemente dos monopólios naturais, os recursos comuns também preenchem 

apenas uma única condição, qual seja, a da não exclusão, como os bens públicos. Por outro 

lado, são recursos escassos e, portanto, esgotáveis e, portanto, são perfeitamente rivais, tal 

como os bens de natureza privada. 

É a partir desse contexto que ocorre uma “tragédia dos comuns”. Tratam-se de recursos 

comuns, que não excluem terceiros e que, ao mesmo tempo, encontram-se como 

perfeitamente rivais, com cada um dos indivíduos podendo utilizá-los. Se a prática for 

exercida de maneira indiscriminada, ocorrerá a tragédia, com a promoção da escassez de 

recursos e prejuízos ao bem. 

Analisado sob o enfoque da teoria dos jogos, a “tragédia dos comuns” assemelha-se ao 

dilema do prisioneiro, discutido anteriormente, ou seja, um jogo cooperativo, somente 

solucionado a partir da cooperação entre os indivíduos envolvidos. Quando o número de 

agentes é muito extenso, e existe uma dificuldade de comunicação entre eles, bem como 

ausente uma organização, a cooperação é prejudicada, e otdos perdem, ficando com a segunda 

melhor opção (VERA; 2012: 221). 
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A mesma exemplificação pode ser encontrada na terra de pastagem nas montanhas da 

Islândia. Para que fossem divididas as pastagens montanhosas entre proprietários individuais, 

exigiria-se que aquelas fossem cercadas, o que é, sob a ótica econômica, proibitivamente caro. 

Enquanto isso, as pastagens são de propriedade comum, ou seja, um recurso comum, e cada 

aldeia detém diferentes pastagens que são separadas por características naturais, como lagos e 

picos de montanhas. Se cada indivíduo na aldeia pudesse colocar quantas ovelhas quisesse na 

pastagem comum, os prados poderiam ser destruídos e gastados pelo uso excessivo, ou seja, 

aplicar-se-ia uma “tragédia dos comuns” (COOTER; ULEN; 2010: 158). 

Os próprios indivíduos evitaram esse panorama, adotando regras para proteger e 

preservar as pastagens por si mesmo, tão eficazes quanto a própria governança. As ovelhas 

são levadas para pastar na pastagem comum nas montanhas durante o verão, e depois são 

levadas de volta para propriedades rurais individuais nos vales, enquanto não cessa o inverno. 

Assim, o número total de ovelhas máximas permitido durante o versão é ajustado 

constantemente, e cada membro recebe uma quota do total, que é proporcional à quantidade 

de terra cultivada em que planta feno para alimentas as ovelhas no inverno (EGGERTSSON; 

1990: 19-20). 

Pode-se aplicar o dilema para resolver (ou ao menos tentar) algumas questões, como, 

por exemplo, o do desmatamento da Amazônia, que, há algumas décadas, sofre com os 

desmatamentos excessivos de uma prática predatória sem limites ou fiscalização precisa por 

parte do Estado brasileiro. 

Se as terras comunais ou públicas fossem convertidas em propriedades privadas, cuja 

responsabilização seja internalizada (cada dono protege e cuida do que é seu), poderia 

resolver o problema em casos isolados, mas não significaria, por muito, que a sua totalidade 

alcançasse sucesso.  

Da mesma forma, se o Estado optasse por transformar (tal como, geralmente, o faz) os 

bens de recursos comuns em propriedade de proteção ambiental ou reservas florestais, áreas 

que, por sua natureza, têm muitos indivíduos interessados, a propriedade pública demonstra-

se como sendo ineficiente para monitoras a exploção não sustentável. 

O papel do Estado consiste na garantia aos proprietários de incentivos para se inovar, ou 

seja, investir de modo a tornar as suas propriedades produtivas, o que, ao mesmo tempo, gera 

empregos e respeita o meio ambiente. Mas a problemática está na “tragédia dos comuns”, que 

assola diversos recursos comuns pelo planeta. 

Para tanto, como resolver esse panorama? Sem maiores estudos torna-se uma árdua 

tarefa a definição de um único problema, mas, pode-se citar, por exemplo, a ausência de 

cooperação entre os agentes ou, em outros termos, a ausência de cooperativismo baseado em 
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uma confiança mútua. Nesses casos, a internalização da responsabilidade apresenta-se como 

difícil e confusa, porque o direito ou dever de propriedade não é bem definido ou, mesmo 

quando regulamentado, não é devidamente protegido. 

Assim, pode-se fazer uma analogia com um dormitório universitário, tal como aqueles 

frequentemente encontrados nas universidades e faculdades nos Estados Unidos da América. 

São vários indivíduos que moram em um único condomínio, e todos querem morar em um 

meio ambiente limpo. Para cada um dos quartos, torna-se facilitado o controle e, também, a 

limpeza, porque a responsabilização é bem delimitada, ou seja, cada um limpa o seu (VERA; 

2012: 222). 

Entretanto, o problema ressurge quando analisa-se o caso a partir de uma 

responsabilidade coletiva, mas que, ao mesmo tempo, é, também, individual. A definição da 

responsabilidade é confusa, e mesmo que todos queiram um ambiente limpo, se somente 

alguns assumem as funções de limpeza, não serão incentivados a continuá-la ou mesmo fazê-

la, tendo em vista que não irão esforçar-se para privilegias aqueles que nada fizeram 

(ALSTON; LIBECAP; MUELLER; 1996: 25-61). 

A mesma sistemática pode ser aplicada ao Estado brasileiro. A propriedade é 

regulamentada, pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 como um direito 

fundamental do indivíduo, conforme disposição do seu artigo 5º, inciso XXIII. Assim, a 

regulamentação existe, mas o seu respeito, na maioria dos casos, não é cumprido, em muito 

por causa de uma fiscalização ou cumprimento de normas ineficientes. 

Nesse contexto, se as normas existem, mas não são cumpridas, inexiste o dever de 

cooperação entre os indivíduos. O Estado não cumpre com os objetivos pelos quais 

legitimaram o seu poder, e os proprietários não se sentem na obrigação de manter um 

patrimônio cultural ambiental preservado, porque não encontram uma cooperação mútua por 

parte do ente estatal. 

E várias são os exemplos que demonstram esse panorama. No continente africano, no 

século XIX, os colonizadores europeus demarcaram as áreas conforme suas conquistas e 

interesses econômicos, sem preocupar-se com os recursos escassos e, principalmente, com a 

população que ali residia. A imposição de uma cultura diferenciada, acompanhada de uma 

separação territorial, migrando-se as classes sociais mais privilegiadas para o sul, criou-se um 

ambiente hostil, em que se sucederam guerras e conflitos que afeteram não somente a 

comunidade, como o próprio patrimônio cultural ambiental da região (VERA; 2012: 223). 

Outro exemplo que ilustra o movimento de confiança mútua como aparente amenizador 

da ausência de cooperação é o do calçamento nos parques públicos e nacionais de Paris, na 

França. O Estado francês poderia ter utilizado o seu poder de império, em benefício da 
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coletividade, e criado o calçamento da maneira como achasse mais conveniente. Entretanto, 

optou no procedimento da confiança mútua, e permitiu que a própria população definisse, 

naturalmente (à medida que fossem caminhando ou formando trilhas), quais os caminhos que 

deveriam ser devidamente sobrepostos por calçamentos (VERA; 2012: 223). 

Não foi necessária nenhuma intervenção estatal para a concretização dos objetivos de 

proteção ao patrimônio cultural ambiental (que, no caso, era de recursos comuns), bastando, 

para tanto, que os direitos de propriedade estivessem bem delimitados e efetivamente 

protegidos (por leis e com a definição de que aqueles terrenos eram de natureza pública, mas 

que todos poderiam acessá-los, ou seja, eram recursos comuns), e, com a comunidade 

confiando no ente estatal, conservaram e definiram, à sua maneira, as formas de utilização do 

bem. 
 

CONCLUSÃO 
Pode-se concluir, diante de todo o exposto, que a Análise Econômica do Direito, com 

sua delimitação própria, inerente a uma ciência autônoma, ainda que em constante evolução, 

apresenta uma metodologia singular e que, em muito, pode auxiliar o Direito, tendo em vista 

que a Economia estuda, precipuamente, a administração de recursos escassos, diante da 

vontade insaciável de um largo número de indivíduos. 

A partir da definição dessa metodologia jurídico-econômica, almejou-se demonstrar 

como o patrimônio cultural ambiental brasileiro, com a ampliação conceitual realizada pela 

Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988, pode ser protegido, tendo em vista 

que a mera regulamentação legislativa, por diversas vezes, não é suficiente, sem um cenário 

adequado para o cumprimento de suas disposições, com a intervenção do Estado, que detém 

poder de império inerente, direcionado à universidade e auto-organização, de forma legítima.  

Nesse contexto, por intermédio da Análise Econômica do Direito, demonstrou-se que, 

em muitos casos, uma modificação nas instituições de determinada nação, como o Brasil, 

citado em diversas oportunidades, faz com que cresça o sentimento de cooperação, resultado 

de uma confiança mútua entre o indivíduo, regulado pelo Direito Privado, e o Estado, 

propriamente regulado pelo Direito Público, uma vez que o mercado não consegue, por conta 

própria, realizar determinadas funções. 

A legislação vigente, assim, não é suficiente para estabelecer um nível de proteção ao 

patrimônio cultural ambiental de maneira eficiente, exigindo-se, para tanto, uma parcela de 

participação (ou abstenção, no caso retromencionado dos parques nacionais franceses ou das 

pastagens nas montanhas islandesas) estatal, gerando, consequentemente, uma sensação de 
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confiança mútua e em que o indivíduo se sentirá seguro a realizar a sua parte, confiando, para 

tanto, que o Estado fará o mesmo.  

Portanto, a metodologia econômica demonstra como uma série de outros fatores exerce 

influência na proteção ao patrimônio cultural, e altera o paradigma de suas análises, deixando 

de lado um estudo exclusivamente direcionado para o caráter jurídico, mas, também, 

utilizando-se da Economia para alcançar uma finalidade em comum. Dessa forma, alteram-se 

os meios, para a finalidade (a proteção ao patrimônio cultural ambiental brasileiro), 

permanece intecta.   
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O INVENTÁRIO COMO UM INSTRUMENTO GESTÃO E ACAUTELAMENTO DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL NAS CIDADES 

 

THE INVENTORY AS AN INSTRUMENT OF MANAGEMENT AND PRECAUTION OF 

CULTURAL HERITAGE IN CITIES 

 

Vitor Melo Studart1 

 
Resumo: Uma das principais premissas essenciais para a proteção do patrimônio cultural é a que menciona que para 
proteger é necessário, sobretudo, conhecer. Os patrimônios das cidades podem ser muitos, contudo, geralmente, 
apenas uma pequena porção desde bens estão protegidos por um meio de acautelamento. O meio de proteção mais 
conhecido e utilizado no País é o tombamento, este prescindido de um processo administrativo complexo e oneroso, 
que movimenta a máquina administrativa, bem como os solicitantes e proprietário(s) do bem. Considerando as 
limitações de equipe técnica, bem como o grande volume de bens de interesse cultural sem proteção, resta evidente a 
necessidade de desenvolver um instrumento que proporcione a proteção  de um grupo maior de bens de forma célere 
e eficiente, e que optimize a movimentação maquina pública, atendendo a proteção dos bens culturais de forma 
adequada em razão de sua natureza. Neste sentido se propõe a utilização do inventário de forma complementar ao 
tombamento, baseando-se nas experiências bem sucedidas realizadas em outros países.  
 
Palavras-chave: Proteção dos Bens Culturais. Bens Culturais Materiais. Inventário. Tombamento.  
 
Abstract: One of the main essential premises for the protection of cultural heritage is the one that mentions that you 
need know the heritage, to protect. The cultural heritage of the cities can be many, however, usually only a small 
portion are protected by a means of cultural precaution. The most well known and used instrument of protection in 
the country is the “tombamento” (recording as historic site ), that is preceded for a complex and costly 
administrative process that moves the administrative machinery, as well as requestor and owner (s) of the good(s). 
Considering the limitations of government technical staff, and the large volume of cultural heritage unprotected, 
remains the necessity of development an instrument that provides the protection of a larger group of cultural goods 
quickly and efficiently, and optimize the administrative machinery, given the protection of cultural property 
adequately due to their nature. In this regard it is proposed to use the inventory to complement the recording cultural 
site(tombamento), based on successful experiences in other countries. 
 
Keywords: Protection of Cultural Heritage. Cultural Materials. Inventory. Recording Historic Site. 
 

 
INTRODUÇÃO 

 Uma das principais premissas essenciais para a proteção do patrimônio cultural brasileiro 

é aquela que ressalta que para proteger é necessário, sobretudo, conhecer. Conhecer bem as 

cidades, em especial aquelas com maior reconhecimento histórico, é de fundamental importância 

                                                
1 Advogado. Assessor Jurídico da Secretaria de Cultura do Município de Fortaleza - SECULTFOR. Membro do 
Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais - UNIFOR. Membro do Instituto Brasileiro de Direitos 
Culturais - IBDCULT. Membro da Comissão de Cultura da OAB/CE. Advogado especializado em Direitos 
Culturais. Atua e realiza estudos em Direitos Culturais com a ênfase na proteção ao patrimônio cultural e na gestão 
do patrimônio arqueológico. 
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aos gestores públicos para promover o desenvolvimento urbano sustentável. Tornando possível  

que os bens históricos e ambientais subsistam  frente às ações da forte industria imobiliária.  

 A Constituição Federal de 1988 - CF88, dispõe sobre alguns instrumentos de proteção do 

patrimônio cultural, muitos deles pouco compreendidos e outros que prescidem de 

regulamentação para que sejam bem utilizados em âmbito do direito interno. O Inventário inclui-

se nesta situação, um instrumento previsto de forma inovadora na CF88, que não tem sido 

utilizado ao seu máximo potencial. Neste sentido este artigo se propõe a apresentar o inventário 

como uma forma de aperfeiçoamento da tutela do patrimônio material, tecendo recomendações a 

sua implementação. 

 Embora o inventário seja aplicado aos bens materias e imateriais, neste artigo será 

estudado apenas a perspectiva de utilização aos bens de cunho material.  

 

1 DOS INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE 1988 

 

Dentre os instrumentos de proteção do patrimônio cultural previstos na CF88, o 

tombamento é o mecanismo de acautelamento mais conhecido e utilizado no País.  

Este instrumento, cujo a lei geral é o Decreto-lei 25, do ano de 1937, foi o primeiro 

instrumento de proteção dos bens culturais previsto na legislação brasileira, desde então ele tem 

significado um importante meio de proteção dos bens culturais. A partir dele os bens culturais 

outrora submetidos a égide a observação estrita da propriedade privada, pudem ser percebidos a 

luz da função social da propriedade, ou seja, aqueles bens qual o interesse social é preponderante 

a propriedade privada, passaram a ter a possibilidade jurídica de resistir frente ações dos 

proprietários não interessados na preservação voluntária dos bens. 

Aos longo dos mais de 70 anos de existência, o tombamento atuou de forma isolada na 

proteção dos bens culturais e ambientais, somente a partir da década de sessenta este instrumento 

passou a contar com a colaboração de novos aliados, como por exemplo a lei 3.937/61, que 

dispõe sobre a proteção dos bens arqueológicos e a lei 6938/81, que dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente - PNMA. 

 A Constituição Federal de 1988 - CF88, além de incorporar a trajetória do 

desenvolvimento patrimônio cultural ao longo  do século XX e lançar as bases para a 
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apropriação da dimensão democrática da cultura, previu diversos  instrumentos de proteção ao 

patrimônio cultural, qual destacamos:  

 
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. 
(...) 
§ 4º - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. 
(grifo nosso) 

 

Além disso, de forma inovadora, dispõe ainda sobre a possibilidade de se criar outras 

formas de acautelamento do patrimônio cultural, abrindo a possibilidade da adequação e 

aperfeiçoamento dos instrumentos de proteção existentes. 

 Como já mencionado, o tombamento é o instrumento mais conhecido e utilizado na 

prática da proteção dos bens culturais materiais, em linhas gerais este instrumento tem por o 

objeto  proteger os bens culturais materiais estabelecendo a limitação do uso dos bens 

considerados históricos. 

Em relação aos registros, estes tem por objeto proteger os bens que geralmente não 

podem ser apropriados de forma materialmente mensurável, ou cujo tombamento reste 

inapropriado em razão da necessidade de intervenção no bem para a obtenção do conhecimento 

cultural, como geralmente é observado na arqueologia. Deste modo temos dois tipos de registro, 

aquele que tem por objeto a proteção dos bens imateriais, vide Decreto nº 3.551, de 4 de agosto 

de 2000 e do previsto da Lei no 3.924, de 26 de julho de 11 961, que trata da proteção aos bens 

arqueológicos.  

A vigilância se propõe a ser o mecanismo permanente de observação e acompanhamento 

dos bens culturais, qual o poder público em  cooperação com a sociedade devem  colaborar para 

a proteção dos bens culturais.  

  A desapropriação, por sua vez, resta como meio mais rígido de proteção ao patrimônio 

cultural, uma vez que resulta na aquisição compulsória da propriedade do bem de interesse 

histórico pelo do Estado.   
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Em relação ao inventário, destaca-se que o mesmo tem sido interpretado e utilizado de 

diversas formas. O conceito geral aduz que o mesmo visa o conhecimento dos bens culturais, 

contudo em razão da ausência de  norma geral regulamentadora, muitos entes tem o interpretado 

como para simples conhecimento, e outros como forma de limitação ao uso da propriedade 

privada. 

 

2 DO TOMBAMENTO E DO INVENTÁRIO  
 

O tombamento e inventário podem ser considerados instrumentos irmãos, uma vez que 

tutelam objeto semelhantes, no caso os bens culturais,  mas é de fundamental importância que 

estes não sejam   confundidos. O tombamento é ato administrativo que reconhece o valor cultural 

de determinados bens, visando assim a preservação dos bens culturais tomados individualmente 

ou em conjunto. De acordo com Rodrigo Vieira (2011,p.57), o tombamento altera o regime 

jurídico do direito de propriedade sobre esses bens, evitando assim a sua alteração ou destruição.  

Este instrumento administrativo é prescindido de um processo complexo, no qual se 

exige solicitação devidamente fundamentada,  notificação do proprietário do bem para anuir ou 

apresentar contestação ao pedido, realização de instrução de tombamento realizado por equipe 

multidisciplinar, devendo contemplar questões históricas, arquitetonicas entre outras, em razão 

da natureza do bem. Ao final, em não havendo a anuência do proprietário, o processo será 

submetido ao conselho consultivo que decidirá pelo tombamento, concluindo o ato com a 

inscrição do bem no livro de tom bo.  

Em relação ao inventário, temos nele um meio de relacionar os bens de valor histórico, 

sendo um instrumento célere que não exige o mesmo rigor legal do tombamento. O  uso deste  

no Brasil tem foi intensificado por volta da década de 90, quando diversos estado e município, 

reconhecendo o valor cultural de determinados bens, empreenderam pesquisas sistematizadas 

como o objetivo de conhecer os bens culturais locais, neste sentido Humberto Cunha (2000, 

p.125) ensina.  

 
Contudo, vem sendo ampliada a consciência de que o Poder Público deve ter 

conhecimento do potencial de patrimônio cultural disperso no seio da sociedade. Assim é que, a 
partir da década de 90 do corrente século, vários Estados e Municípios brasileiros vêm 
identificando e anotando sistematicamente o patrimônio cultural relacionando à sua existência, por 
meio de pesquisas que são condensadas sob denominações como censo cultural, mapeamento 
cultural, inventário cultural, etc. Via de refram essas pequisas aprofudam-se, e, além de edificios, 
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monumentos  e sítios, cadastram pessoas, manifestações, aspectos simbolicos e suportes que 
servem de meio para expressão da cultura.  

Esse tipo de inventários serve de base para o planejamento cientifico da politica 
cultural, além de constituir um grau da escala protetiva do patrimonio cultural de 
determinada localidade.  

 
 

 Os inventários de conhecimento são ferramentas crusciais para o estabelecimento do 

planejamento e estabelecimento de diretrizes de proteção de bens culturais. A partir destes resta 

possível identificar as áreas sensíveis e forma mais adequada de gestão. Destaca-se ainda 

possibilidade da utilização do inventário como meio de acautelamento preventivo, neste sentido 

Humberto (2000, p. 125),  destaca a prática francesa.  

 
Com esse pensamento, procedem, por exemplo, os franceses, que para classificare oferecer 
garantias jurídicas a seus monumentos, dividem-nos em classé (correspondente a tombados, só 
que com um pouco mais de flexibilidade: "no que tange aos monumentos classé, nenhuma 
demolição, restauração ou alteração pode ser efetuada sem o consetimento do ministério") e 
inscrit (correspondente a inventáriado, só que com um pouco mais de segurança: "no caso do 
monumentos inscrits, o proprietário deve notificar o ministério com quatro meses de 
antecedência sobre qualquer modificação que pretenda fazer no edificio".  
 

A experiência francesa na proteção do patrimônio cultural material é bastante 

interessante, de acordo com o Code du Patrimoine, aos bens em que não seja cabível a aplicação 

imediata da classificação (equivamente ao tombamento), poderão ser objeto de inscrição, mais 

conhecido como inventário. Oportunamente faz-se destaque a esta norma, qual foi traduzida por 

Marcos Paulo Miranda (2008): 

 
Secção 2: Inscrição sobre o inventário suplementar dos monumentos históricos 
 
Art. L. 621-25 - Os edifícios ou partes de edifícios públicos ou privados que, sem justificar um 
pedido de classificação imediata nos termos dos monumentos históricos, apresentam um interesse 
de história ou de arte suficiente para tornar desejável a preservação, podem, a qualquer 
época, ser inscritos, por decisão da autoridade administrativa, em um inventário 
suplementar. Pode-se inscrever igualmente nas mesmas condições todo imóvel sem 
construções ou construído situado no campo de visibilidade de um edifício já classificado ou 
inscrito no registro dos monumentos históricos. 
 
Art. L. 621-26 - São compreendidos entre os edifícios suscetíveis de ser inscritos no inventário 
suplementar dos monumentos históricos os monumentos megalíticos, as estações pré-históricas 
bem como os terrenos que contêm campos de escavações que podem interessar à pré-história, à 
história, à arte ou à arqueologia. 
 
Art. L. 621-27 - A inscrição no inventário suplementar dos monumentos históricos é 
notificada aos proprietários e provoca para eles a obrigação de não proceder à nenhuma 
modificação do edifício ou parte do edifício inscrito, sem ter, quatro meses anteriormente, 
advertido a autoridade administrativa da sua intenção e ter indicado os trabalhos que eles 
propõem-se a realizar. A autoridade administrativa pode opôr-se aos mencionados trabalhos 
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apenas dando início ao procedimento de classificação nos termos dos monumentos históricos 
como está prevista pelo presente título. No entanto, se os referidos trabalhos tinham por intenção  
operar o parcelamento ou desmontagem do edifício ou a parte de edifício inscrito no inventário 
com o único objetivo de vender inteira ou parcialmente os materiais assim destacados, a 
autoridade administrativa dispõe de um prazo de cinco anos para proceder à classificação nos 
termos dos  monumentos históricos e pode, em antecipação, ordenar que seja suspendido o 
trabalho de que se trata. 
 
(...) 
 
Art. L. 622-21 - Esta inscrição é pronunciada por decisão da autoridade administrativa. É 
notificada aos proprietários, gestores, detentores, colecionadores e depositários e provoca para eles 
a obrigação, exceto no caso de perigo, de não proceder à nenhuma transferência do objeto de um 
lugar em outro sem informar estado, um mês de antemão, a administração da sua intenção e a 
obrigação de não proceder nenhuma cessão gratuitamente ou onerosa, modificação, reparar ou 
restauração do objeto, sem ter estado a informar estado, dois meses de antemão, a administração 
da sua intenção. (grifo nosso) 

 

Além da França, outros países como Portugal e Espanha, também tem se utilizado do 

inventário para proteger os seus bens históricos. Em Portugal a Lei de Bases do Patrimônio 

Cultural de 2001, estabeleceu como formas de proteção dos bens culturais a classificação 

(equivalente ao tombamento) e inventariação, impondo de igual modo aos proprietários o dever 

de cuidar e informar das ações pretendidas aos bens.  

As experiências legislativas  de inventário com maior destaque no Brasil, apresentam 

diferenças consideráveis, muito em razão da ausência de previsão legal da norma geral. No 

Estado do Rio Grande do Sul o inventário se propôs a conhecer os bens culturais, já no Minas 

Gerais o inventário foi utilizado como meio efetivo de tutela do patrimônio cultural.  

 

Yussef Campos (2013), em artigo destaca a problemática em torno da legislação de 

Minas Gerais, que atribui ao inventário efeitos típicos de tombamento. Segundo esta legislação 

os bens culturais inventariados somente poderão ser demolidos, destruídos, deteriorados, 

descaracterizados ou alterados mediante prévia análise e autorização, tecnicamente justificada, 

do órgão do patrimônio cultural competente, que nestes moldes se equipara a restrição  típica do 

ato de tombamento.  

 Notadamente a aplicação de efeitos mais rígidos ao bens inventáriados resta pouco 

razoável, em especial quando não se faz previsão em relação às limitações aos poderes de 

restringir o gozo do bem. Ressalta-se que no processo de tombamento o proprietário do bem é 

submetido a processo administrativo, qual tem a oportunidade de se defender sobre as limitações 
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impostas ao seu bem, não sendo este o caso do inventário que é um instrumento preventivo, não 

restritivo, como é o caso do tombamento.  

A confusão entre o instituto do tombamento e inventário não interessante, tampouco 

saudável às politicas de proteção, uma vez o inventário tem por sua natureza a simplicidade de 

implementação, enquanto que o tombamento representa um instrumento dotado de maior 

complexidade, ou seja, mais rígido formalmente. Esta preocupação também é levantada por 

Marcos  Paulo Miranda (2008), qual destaco: 

 
O Inventário e o Tombamento não se confundem. Trata-se de instrumentos de efeitos 
absolutamente diversos, embora ambos sejam institutos jurídicos vocacionados para a proteção do 
patrimônio cultural. O inventário é instituto de efeitos jurídicos muito mais brandos do que o 
tombamento, mostrando-se como uma alternativa interessante para a proteção do patrimônio 
cultural sem a necessidade Administração Pública de se valer do obtuso e, não raras vezes, 
impopular instrumento do tombamento (sic) 

 

 A solução para a perfeita co-existência de ambos instrumentos deve operar no sentido de 

deixar a clara a diferença entre estes, evidenciando, sobretudo a sua complementariedade.  

 O instituto do inventário é um importante instrumento de informação, precaução 

(SOARES, 2009, p. 287), bem como meio de prevenção de danos (MIRANDA, 2006, p. 33). 

Conforme informam os princípios da precaução e da prevenção de danos, o poder público  dever 

de cuidado com os bens culturais, prevenindo ou evitando ações danosas a este, que em geral são 

irreversíveis.  

 Com este fundamento resta razoável o estabelecimento de prazo razóvel para a 

manifestação de interesse do proprietário a adminstração pública, em relação a possível interesse 

em  alterar ou destruir o bem.  

 

 

 Em relação aos efeitos de proteção, é adequado que enquanto da vigência do período 

protetivo devem ser semelhantes aos aplicáveis ao tombamento, evitando assim um possível mal 

uso do que resultaria no enfraquecimento do instrumento.  

 Para implentação do inventário em âmbito local, faz-se necessário o estabelecimento de 

lei, que deverá se preocupar especialmente quanto aos seus efeitos, estabelecendo as 

consequencias que advirão ao bem incluido, conforme leciona Frederico Marés (2011, p. 103).  
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Em relação aos efeitos, coadunando Marcos Paulo Miranda (2008), conclui-se que os 

efeitos jurídicos do inventário devem ser: 

 a) A obrigatoriadade do cuidado aos bens inventáriados, sendo proibida qualquer 

alteração ou destruição sem prévia anuência, ou sem respeitar o prazo mínimo de informação ao 

poder público quanto ao interesse em intervenção do bem. 

 b) Os bens inventáriados, gozaram de proteção nos termos da legislação do patrimônio 

cultural, sendo as suas infrações punidas administrativamente e nos termos termos da legislação 

penal, vide Lei 9.605/98.   

     

 

3  O INVENTÁRIO COMO PROPOSTA APERFEIÇOAMENTO DA PROTEÇÃO AO 
PATRIMONIO CULTURAL DAS CIDADES.  

 

A proteção eficiente do patrimônio cultural é resultado da perfeita aplicação dos 

instrumentos de acautelamento existentes com os recursos humanos e materiais disponíveis aos 

gestores públicos. 

Uma vez que a limitação do corpo técnico é uma constante nos orgãos que trabalham 

com cultura, ou seja, uma grande demanda reprimida em razão do grande quantidade de bens a 

serem estudados, considera-se a necessidade de potencializar ao máximo os recursos.  

Em havendo uma cidade com muitos bens de relevância cultural não levantados, ou 

mesmo tombados, o poder público deverá avaliar a opção de selecionar aqueles de maior 

relevância para tombamento ou proceder ao levantamento dos bens de interesse histórico para 

conhecimento por meio de inventário.  

Nos parece que uma boa solução para a problemática é dotar o inventário de efeitos 

preventivos, conforme mencionado, priorizando o conhecimento da situação dos bens para 

posterior aprofundamento. O instituto do inventário possibilita ainda uma maior participação 

popular na preservação dos bens culturais, considerando que podem ainda ser implementados 

sistemas interativos e participativos de proposição.  

O ato de inventariação deverá ser simplificado e célere, mas não poderá ouvidar do 

cuidado a observância das formalidade administrativas, evitando assim um mal uso do 

instrumento. 
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Em sendo empregado o inventário nos termos e efeitos supramencionados, a ação de 

tombamento  deverá deixar de ser regra para tudo, ou seja, o tombamento não deve empregado, 

quando não existir elementos mínimos para o início processual, ou quando a relevância do bem 

não necessite o emprego de um instituto tão complexo. Deve-se ter consciência que o instituto de 

tombamento é um processo caro, que movimenta arquitetos, historiadores, antropólogos  e  

advogados por um considerável lapso temporal.  

O emprego do inventário como um instrumento prioritário a política de preservação pode 

representar um bom caminho para o conhecimento e a difusão do patrimônio cultural, uma vez 

que restará mais evidente o prévio conhecimento daqueles bens que teriam maior chance em ser 

tombados. Os efeitos práticos são benéficos a maquina pública e até mesmo ao ramo imobiliário, 

uma vez possibilita o conhecimento prévio dos empreendedores em relação a bens de relevância 

para inventário, que por sua vez, podem a vir a ser objeto de proteção. 

Os proprietários dos bens inventariados interessados em modificar ou destruir o bem 

deverão informar ao poder público do seu interesse, justificando ainda uma possível não 

existência de elementos culturais associados ao bem. O poder público, quando da análise da 

solicitação, deverá proceder a um estudo mais aprofundado do bem, ponderando se é o caso a 

autorização a ação solicitada, ou determinar a abertura de um processo administrativo visando o 

tombamento, aplicando as limitações aos bens tombados previstas em lei. 

 

CONCLUSÃO 

 Tendo em vista as considerações levantadas, concluímos pelo importância do 

desenvolvimento do instituto do inventário em complemento ao tombamento, sendo esta 

utilização complementar uma ferramenta eficiente de gestão dos bens culturais materiais das 

cidades.  

O poder público deve empreender esforços no sentido de conhecer os bens existentes, 

ponderando suas limitações técnicas, bem como o grande volume de bens de interesse cultural 

sem proteção. O inventário deverá ser usado para conhecimento geral de bens, podendo ainda 

estabelecer limitações em razão do princípio da precaução, obrigando ao proprietário do bem o 

dever de informar do interesse ao poder público. Já o tombamento, instrumento de maior 

complexidade, deverá ser empregado quando houver o interesse em inferir uma maior proteção 
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aos bens, ou quando se tratar de bem de maior referêncial histórico qual se justifique desde já a 

proteção mais efetiva.  
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PRESERVAÇÃO DOS ILÊS AXÉS: LIBERDADE RELIGIOSA E TOMBAMENTO 
DE TERREIROS DE CANDOMBLÉ DA BAHIA1 

PRESERVING ILES AXES: RELIGIOUS FREEDOM AND TOPPLING OF 
CANDOMBLÉ OF BAHIA 

    Walkyria Chagas da Silva Santos2 
 
Resumo: O presente artigo se propõe a apresentar discussões sobre os processos de tombamento de terreiros de 
candomblé na Bahia a partir do conteúdo do direito à liberdade religiosa. O Estado brasileiro legalizou e 
legitimou as práticas discriminatórias dirigidas aos adeptos de religiões de matrizes africanas durante grande 
parte da história, que data do período do Brasil Colônia até o século XX. A partir da promulgação da Constituição de 
1988 e do estabelecimento de garantias ao direito à liberdade religiosa, o Estado brasileiro tem elaborado e implementado 
políticas públicas com o objetivo de assegurar que o direito à liberdade religiosa alcance a eficácia social para religiões 
minoritárias. Uma das políticas mais procuradas pelos espaços de religiões de matrizes africanas é a de 
tombamento, posto que, tal política garante a proteção do território de identidade das religiões e até a 
promulgação da Constituição de 1988 o tombamento era o único instrumento existente no ordenamento jurídico 
brasileiro para proteção de bens culturais. Para abordagem do tema no primeiro capítulo serão apresentadas 
algumas discussões sobre o direito à liberdade religiosa, suas dimensões e disciplina legal. No segundo capítulo 
serão analisados os processos de tombamento de terreiros de religiões de matrizes africanas sob a luz das 
garantias do direito à liberdade religiosa, bem como, serão apresentadas algumas discussões relacionadas aos 
fundamentos do Estado Democrático de Direito. Os resultados após o entrecruzamento das discussões e dados 
apontam que algumas as ações estatais reproduzem conceitos anteriores a Constituição de 1988, e, portanto, 
necessitam ser repensadas para adequar-se aos fundamentos do Estado atual.  
 
Palavras-chave: Liberdade religiosa. Tombamento. Religiões de matrizes africanas.  

Abstract: This paper aims to present discussions on the processes of tipping Candomblé in Bahia from the 
content of the right to religious freedom. The Brazilian government has legalized and legitimized discriminatory 
practices directed at supporters of African religions for much of history, dating from the period of colonial Brazil 
until the twentieth century. Since the promulgation of the 1988 Constitution and the establishment of guarantees 
the right to religious freedom, the Brazilian state has developed and implemented public policies aiming to 
ensure that the right to religious freedom reaches the social effectiveness for minority religions. One of the most 
sought after by political spaces of African religions is the tipping, since such policy ensures the protection of the 
territory and identity of religions until the promulgation of the 1988 Constitution tipping was the only existing 
instrument in Brazilian law for protection of cultural property. For the theme in the first chapter some discussion 
about the right to religious freedom, its dimensions and legal discipline will be presented. In the second chapter 
the process of tipping yards of African religions in the light of the guarantees of the right to religious freedom 
matrices as well, will be analyzed some discussions related to the foundations of the democratic rule of law will 
be presented. The results after crisscrossing the discussions and data show that some state actions reproduce 
previous concepts the 1988 Constitution, and therefore need to be rethought to fit the foundations of the current 
state.  
 
Keywords: religious freedom. Tipping. African religions. 
                                                           
1 Artigo baseado no texto da dissertação que será apresentada ao Mestrado Profissional em Gestão de Políticas 
Públicas e Segurança Social, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, sob a orientação da professora 
Doutora Rosy de Oliveira. A pesquisa é financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia. 
Para a elaboração do presente texto foi realizado levantamento de literatura (pesquisa bibliográfica), com a 
seleção de artigos científicos e livros, e análise da legislação (fontes primárias e secundárias). A revisão de 
literatura será intermediada com dados encontrados no trabalho de campo (pesquisa documental e entrevistas 
semiestruturadas). 
 
2 Advogada, Especialista em Direito do Estado e em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça pela 
Universidade Federal da Bahia (UFBA), mestranda em Gestão de Políticas Públicas e Segurança Social pela 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). E-mail: kyriachagas@yahoo.com.br. 
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INTRODUÇÃO 

O Estado brasileiro foi agente fundamental na segregação dos negros e 

conseqüentemente dos adeptos de religiões de matrizes africanas3, legalizando e legitimando 

as práticas discriminatórias durante grande parte da história, que data do período do Brasil 

Colônia até o século XX.  

A partir da promulgação da Constituição de 19884 e do estabelecimento de garantias ao 

direito à liberdade religiosa, o Estado brasileiro tem elaborado e implementado políticas públicas5 

com o objetivo de assegurar que o direito à liberdade religiosa para os adeptos de religiões de 

matrizes africanas alcance a eficácia social. É importante ressaltar que tais políticas foram 

elaboradas a partir da forte pressão do movimento negro, dos espaços religiosos de matrizes 

africanas e dos adeptos/praticantes de tais religiões. 

Uma das políticas mais procuradas pelos espaços de religiões de matrizes africanas é a 

de tombamento, posto que, tal política garante a proteção do território de identidade das 

religiões e até a promulgação da Constituição de 1988 o tombamento era o único instrumento 

existente no ordenamento jurídico brasileiro para proteção de bens culturais. Ocorre que, 

apesar do grande número de espaços religiosos existentes há apenas sete espaços tombados 

em todo Brasil e um com tombamento provisório. Ou seja, é uma grande contradição quanto a 

quantidade de terreiros existentes e terreiros tombados, a título de exemplo segundo dados dos 

mapeamentos6 realizados na Bahia, no Território do Recôncavo há 420 espaços, no Território 

                                                           
3 Alguns documentos falam apenas em matriz africana. A utilização do termo no plural no presente artigo deriva 
das pesquisas que demonstram que as religiões afro-brasileiras foram influenciadas por diversas nações, como 
por exemplo, Nação Ketu, Nação Angola, Nação Jejê e Nação Ijexá. 
4 A promulgação da Constituição de 1988 é o marco legal nacional para a garantia do direito à liberdade 
religiosa. 
5 Um exemplo é o I Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de 
Matriz Africana, publicado em 2013, que apresenta políticas públicas essenciais para preservação dos costumes, 
saberes, religião e direitos dos povos tradicionais de matriz africana. 
6 Para mais informações acessar:  

BAHIA. Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Mapeamento dos Espaços de Religiões de Matrizes 
Africanas do Recôncavo.  Disponível em: 
<http://issuu.com/sepromiba/docs/livro_mapeamento_reconcavo#download>. Acesso em: 17 de maio de 2014a. 

_______. Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Mapeamento dos Espaços de Religiões de Matrizes 
Africanas do Baixo Sul.  Disponível em: 
<http://issuu.com/sepromiba/docs/livro_mapeamento_baixo_sul#download>. Acesso em: 17 de maio de 2014b. 

SANTOS, Jocélio Teles. Os candomblés no século XXI. Disponível em:< 
http://www.terreiros.ceao.ufba.br/pdf/Os_candombles_no_seculo_XXI.pdf>. Acesso em: O9 de ago. de 2014. 
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do Baixo Sul há 116 espaços e em Salvador foram identificados 1.408 terreiros, porém, 

apenas 1.162 foram cadastrados/ mapeados. 

A legislação que rege o tombamento é o Decreto-Lei n° 25/37, ou seja, condizente 

com os valores sociais da década de 30, e apesar de recepcionada pelo novo regime jurídico 

instalado no Brasil a partir de 1988, possui lacunas que necessitam ser preenchidas para 

atender aos axiomas da sociedade atual, inclusive os anseios do povo de santo7.  

O primeiro tombamento de terreiro ocorreu na década de 1980 e significou uma 

ruptura com a antiga forma de pensar patrimônio pelo Estado brasileiro. Porém, com a 

ausência de atualização da supracitada lei, o ato de tombar que inicialmente seria uma busca 

pela proteção estatal para preservação do patrimônio cultural poderá resultar em violação de 

direitos constitucionais, como não observância do instituto da liberdade religiosa e dos 

fundamentos do Estado Democrático de Direito.  

O eixo central da dissertação que origina o presente artigo consiste em analisar se o 

processo de tombamento pode ser considerado uma Política Pública de Reafricanização8, tal 

análise será realizada a partir do exame das práticas estatais e dos valores religiosos inscritos 

nas práticas das religiões de matrizes africanas9.  

Para abordagem do tema do presente artigo, o primeiro capítulo pretende apresentar 

algumas discussões sobre o direito à liberdade religiosa, no segundo capítulo serão analisados 

os processos de tombamento de terreiros de religiões de matrizes africanas sob à luz das 

garantias do direito à liberdade religiosa e de alguns fundamentos do Estado Democrático de 

Direito.  

Nas considerações finais serão apresentadas as implicações do entrecruzamento das 

discussões sobre o processo de tombamento, enquanto instrumento de proteção do patrimônio 

cultural existente nos espaços de religiões de matriz africanas, e observância do direito à 

liberdade religiosa, e conseqüentemente dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. 

 

                                                           
7 Denominação utilizada para identificar os adeptos de religiões de matrizes africanas. 
8 Pensar em reafricanização no âmbito das políticas públicas é garantir a inserção dos valores, da cosmovisão das 
religiões de matrizes africanas no ciclo de elaboração e implementação de políticas publicas. 
9Conforme identificado nas pesquisas de campo observa-se que a política pública de tombamento tem 
contemplado apenas terreiros de candomblé, não observando outras religiões que também se auto-classificam 
como de matrizes africanas e que, portanto, também foram constituídas por pessoas que contribuíram para a 
formação do país. Exemplo de outras religiões: Umbanda; Omolocum e Batuque. 
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1 DIREITO À LIBERDADE RELIGIOSA  

O estudo do período do Brasil Colônia até a promulgação da Constituição de 1988 

demonstra que o Estado brasileiro segregou e perseguiu as religiões de matrizes africanas. Se 

o texto constitucional de 1891 inovou em relação ao de 1824 por não trazer uma religião 

oficial em suas páginas, na prática a violação persistiu com a edição de Posturas Municipais 

que condenavam qualquer tipo de ajuntamento de negros. Citando especificamente a cidade 

de Cachoeira no Recôncavo Baiano, é possível encontrar a proibição do candomblé 

expressamente em Postura Municipal de 192210. 

Ou seja, liberdade religiosa e limitações ao exercício do direito estiveram presentes no 

discurso estatal e na vida dos cidadãos brasileiros desde o Brasil Colônia11, e a ambiguidade 

refletirá nas políticas de tombamento de terreiros iniciada na década de 1980. É a partir da 

Constituição de 1988 que o direito a liberdade religiosa é garantido sem as ressalvas que 

possibilitavam a ingerência estatal no exercício do direito individual do cidadão por questões 

relacionadas a ordem pública e aos bons costumes. 

A Constituição atual reafirma a separação entre o Estado e a Igreja e garante a 

liberdade religiosa nos incisos VI e VII, do art. 5°. Os incisos citados asseguram as três 

dimensões do direito à liberdade religiosa, quais sejam, a liberdade de crença, a liberdade 
de culto e a liberdade de organização religiosa. A liberdade de crença garante o direito de 

crer naquilo que satisfaça os anseios espirituais ou em não crer em nada relacionado a 

questões religiosas/espirituais. A liberdade de culto assegura o livre exercício do culto e das 

liturgias. E por fim, a liberdade de organização religiosa, possibilita a criação de segmentos 

religiosos. (SILVA NETO, 2013, p. 46-49). 

Observa-se a partir da leitura do texto constitucional que os adeptos de todas as 

religiões existentes no Brasil, hegemônicas ou não, possuem proteção e garantia ao pleno 

                                                           
10 Para mais informações consultar:  
SANTOS, Edmar Ferreira. O poder dos candomblés: perseguição e resistência no Recôncavo da Bahia. Salvador: 
EDUFBA, 2009. 
11 No período colonial vigia no Brasil a legislação portuguesa. Em 1810, logo após a chegada da Família Real ao 
país, foi celebrado entre Portugal e Inglaterra o Tratado do Comércio e Navegação, que disciplinava, entre 
outros temas, sobre a liberdade religiosa. Apesar da garantia de liberdade de consciência, crença e culto, havia 
a proibição de ostentação da religião inglesa e as igrejas deveriam assemelhar-se a habitações. (CHEHOUD, 
2012, p. 69).    
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exercício do direito à liberdade religiosa12, ademais, as leis e os Códigos de Posturas que 

restringiam o exercício da liberdade religiosa para os adeptos de religiões de matrizes 

africanas, e outras religiões minoritárias13 da época, foram revogadas.  

Apesar da implementação de políticas públicas para assegurar a liberdade religiosa aos 

adeptos de religiões minoritárias, a estrutura da Administração Pública brasileira, mesmo com 

a Reforma Administrativa, e, portanto, da positivação do princípio da eficácia e de outros 

princípios constitucionais administrativos, perdura em alguns setores e ações a idéia de 

patrimonialismo e burocracia excessiva. As práxis da Administração conflitam com a 

hermenêutica das religiões de matrizes africanas, fato que provavelmente tem dificultado a 

concretização da eficácia social do direito à liberdade religiosa para os adeptos das supracitadas 

religiões e o êxito da política pública de tombamento. 

Em algumas ações estatais ainda é possível encontrar o ranço do período escravagista e do 

início da República, em que havia a garantia formal da liberdade religiosa, mas a partir das brechas 

legais o Estado continuava a empreender a perseguição as religiões não hegemônicas.  

Apesar de toda perseguição sofrida, os adeptos de religiões de matrizes africanas 

ressignificaram as tradições do continente africano e deixaram um legado não só de luta e 

resistência, mas também cultural. Ou seja, os Ilês Axés14 guardam as tradições dos ancestrais 

e para que as futuras gerações possam usufruir de todo aporte cultural existente é necessário 

que ele seja preservado. 

Até a década de 1980 o Estado brasileiro não compreendia que os valores, as 

expressões e a memória do povo negro guardados nos espaços de religiões de matrizes 

africanas representavam também a história e a identidade do povo brasileiro. A noção de 

patrimônio cultural era elitista e segregadora, ou seja, transbordava todo o contexto de 

intolerância e perseguição ao povo negro infligido durante longo período histórico no país. 

                                                           
12 Porém, as Constituições Federais brasileiras nem sempre protegeram as religiões minoritárias apresentando 
inclusive texto ambíguo e legislação infraconstitucional contraditória. Para mais informações ver: SILVA NETO, 
Manoel Jorge. Proteção constitucional à liberdade religiosa. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2013; e, CHEHOUD, 
Heloísa Sanches Querino. A liberdade religiosa nos estados modernos. São Paulo: Almedina, 2012. 
13 O autor Milton Ribeiro apresenta diversas informações sobre as dificuldades dos presbiterianos vivenciarem 
a sua fé no Brasil em diversos períodos históricos. Para mais informações consultar: RIBEIRO, Milton. Liberdade 
religiosa: uma proposta para debate. São Paulo: Editora Mackenzie, 2002. 
14 Um dos nomes utilizados para designar o local de culto para as religiões de matrizes africanas. 
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A inovação na forma de pensar patrimônio cultural é iniciada com o tombamento Ilê 

Axé Iyá Nassô Oká (Terreiro da Casa Branca)15 em 1984, mas a sua garantia só é formalizada 

na Constituição de 1988. Nos termos do texto constitucional,  

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. (BRASIL, 2010). (grifos nossos). 

 

A partir da leitura do art. 215, compreende-se que o Estado garantirá os direitos 

culturais e protegerá as manifestações culturais dos grupos participantes do processo 

civilizatório nacional, portanto, reconhece que a sociedade brasileira é multicultural e que a 

contribuição dos povos que participaram da formação da nação brasileira deve ser preservada 

para que as futuras gerações possam usufruir da sua memória e identidade. 

No próximo capítulo serão abordados os direitos culturais e patrimônio cultural, bem 

como, serão analisados os processos de tombamento de espaços de religiões de matrizes 

africanas no Estado da Bahia, e o seu entrelaçamento com o direito à liberdade religiosa, e 

consequentemente, com alguns fundamentos do Estado Democrático de Direito.  

  

2 OS PROCESSOS DE TOMBAMENTO DE TERREIROS DE CANDOMBLÉ16  

Se no passado a dificuldade estava assentada na proibição da prática e da necessidade 

de ocultá-la, hodiernamente, alguns dos grandes desafios para a continuidade dos espaços de 

religiões de matrizes africanas é a especulação imobiliária17, violência e a crescente 

                                                           
15 A inscrição da Casa Branca inicia um novo período para a proteção e entendimento do que é patrimônio 
histórico, porém, foi a segunda inscrição no Livro do Tombo relacionada a casa de culto afro-brasileiro. A 
primeira inscrição foi em 1938, com a inscrição da Coleção do Museu de Magia Negra no Livro do Tombo 
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. A negligência com a coleção ocasionou no seu desaparecimento. Ver 
nota de rodapé número 5 em: AMORIM, Carlos A. [et al.]. Políticas de acautelamento do IPHAN para templos 
de Culto afro-brasileiros. Salvador: IPHAN, 2012, p. 105-6. 
16 Serão analisados os processos de tombamento realizados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN). 
17 GUIMARÃES, Tiago. Destruição de terreiro de candomblé vai parar na Justiça na Bahia. Disponível em: 
<http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/ba/destruicao-de-terreiro-de-candomble-vai-parar-na-justica-na-
bahia/n1597249128113.html>. Acesso em: 09 de ago. de 2014. 
BAHIAJÁ. Caso Oyá Onipó: povo-de-santo exige desculpas públicas do prefeito. Disponível em: 
<http://www.bahiaja.com.br/imprimir_noticia.php?idNoticia=6961>. Acesso em: 09 de ago. de 2014. 
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intolerância religiosa praticada por neopentencostais18. Tais fatores demonstram que pensar 

em ações que garantam a preservação é fundamental para continuidade do legado, porém, as 

ações necessitam ser pensadas de dentro para fora, respeitando as liturgias, a hermenêutica e a 

cosmologia das religiões de matrizes africanas. 

A Constituição Federal no art. 216, garante a proteção do patrimônio material e 

imaterial que são referência para o processo de formação da sociedade brasileira, e que 

resguardam sua identidade e memória. No §1º, do mesmo artigo, são apresentados os 

instrumentos de proteção que deverão ser promovidos pelo Estado com a colaboração da 

comunidade, são eles: inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e 

outras formas de acautelamento e preservação. (BRASIL, 2010, p. 1338). 

Antes de avançar para a análise dos processos de tombamento é necessário 

compreender o significado de patrimônio cultural e direitos culturais para a Constituição 

brasileira.   

 Para José Afonso da Silva, os direitos culturais possuem dupla dimensão: o 

direito cultural como norma agendi (direito da cultura), que seria o conjunto de normas sobre 

cultura; e, o direito cultural como facultas agendi (direito à cultura), que seria a possibilidade 

de acesso à cultura conferido pela norma jurídica. (SILVA, 2001, p. 47-8). 

 A partir da dimensão ampliada dos direitos culturais o referido autor 

compreende que a concepção de patrimônio cultural não está atrelada unicamente a questão 

histórica, mas, “abrange todas as expressões simbólicas da memória coletiva, constitutivas da 

identidade de um lugar, uma região e uma comunidade”. (SILVA, 2001, p. 101) 

A nova concepção de patrimônio assegurada pelo texto constitucional possibilita não 

só pensar na preservação do patrimônio material, mas também do patrimônio imaterial. 

Conforme visto anteriormente, para proteção dos bens culturais a Constituição apresenta um 

                                                           
18 Para mais informações consultar:  

SILVA, Lizandra Santana da. As disputas de poder simbólico no campo religioso cachoeirano 1980-2000. 
Disponível em: < http://www.abhr.org.br/plura/ojs/index.php/anais/article/viewFile/360/313>. Acesso em: 10 de 
ago de 2014.   

SODRE, Jaime. Da diabolização à divinação: a criação do senso comum. Salvador: EDUFBA, 2010. 

PÉCHINÉ, Serge. Intolerância religiosa em salvador da Bahia –o vis-à-vis entre as igrejas neopentecostais 
e as religiões de matriz africana. Disponível em: < 
http://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/magistro/article/viewFile/1499/768 >. Acesso em: 10 ago. 2014.  
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rol de instrumentos. Voltando a análise para um grupo especifico, qual seja, as religiões de 

matrizes africanas, o tombamento é o instrumento que tem sido buscado pelos terreiros para 

assegurar a continuidade dos espaços religiosos e das manifestações culturais e religiosas 

guardadas dentro dos Ilês Axés, portanto, será o instrumento analisado a partir dos processos 

administrativos e dos dados encontrados na pesquisa de campo.  

Para a ocorrência do tombamento é necessário a realização de um procedimento 

administrativo prévio que visa aferir se o bem móvel ou imóvel possui valor histórico, 

artístico, paisagístico ou cultural. Após a comprovação do valor do bem, este é inscrito no 

“Livro do Tombo”, ato que simboliza que o Estado reconhece determinado bem como 

elemento importante para a formação histórica e identitária do país. Segundo José Afonso da 

Silva, o tombamento, 

[...] é ato do Poder Público que, reconhecendo o valor cultural (histórico, 
arqueológico, etnográfico, artístico ou paisagístico) de um bem, mediante sua 
inscrição no livro próprio, subordinando-o a um regime jurídico especial que lhe 
impõe vínculos de destinação, de imodificabilidade e de relativa inalienabilidade. 
(SILVA, 2001, p. 159). 

 

A partir da leitura dos processos19 é possível observar que a decisão quanto ao 

tombamento ou não dos terreiros de candomblé é discricionária, posto que, alguns terreiros 

que requisitaram o tombamento e tiveram o pedido negado possuíam as mesmas 

características de alguns terreiros com tombamento deferido. A ação discricionária tem 

instigado o questionamento do povo de santo quanto aos critérios utilizados para o 

deferimento ou indeferimento do pedido de tombamento. Fato que é possível observar no 

Memorando 0219/03 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 

emitido em resposta à solicitação de informações requisitada pelo Terreiro Ilê Axé Oxumaré20, o 

referido documento informa critério de entrada de processos na Regional da Bahia,  

[...] os processos de tombamento dos terreiros Ilê Opô Ajagunã e do Ilê Axé Oba 
Ogum não foram priorizados por que o 1° é filho do Ilê Axé Opô Afonjá, terreiro 
que, juntamente com os da Casa Branca e do Gantois formam a matriz do culto jeje-
nagô [a Superintendente parece esquecer que o Axé Opô Afonjá e o Gantois 
surgiram em decorrência de um cisão com a Casa Branca]; o 2° encontra-se 
fechado devido à morte do seu babalorixá [...]. Outro critério é o de risco iminente 

                                                           
19 Análise dos processos de tombamento dos terreiros da Bahia, quais sejam, Ilê Axé Iyá Nassô Oká (Terreiro da 
Casa Branca); Ilê Axé Opô Afonjá; Terreiro do Gantois; Bate Folha e Terreiro do Alaketo. Em 2013 o Ilê Axé 
Oxumarê foi tombado, mas o processo ainda não está disponível para leitura. O processo da Roça do Ventura, 
tombado provisoriamente, não foi disponibilizado pelo IPHAN. Há ainda mais um terreiro tombado e que não 
faz parte do universo analisado, posto que, está localizado no estado do Maranhão que é a Casa Grande de 
Minas ou Casa das Minas Jeje ou Querebentã de Zomadonu. 
20 O terreiro só foi tombado em 2013. 
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de perda, que não é o caso do Oxumaré, [...] outra questão que retarda a finalização 
dos processos de tombamento é a que diz respeito às questões fundiárias, sempre 
complicadas[...] A Projur, assim como o DEPROT, exigem para todos os processos 
as certidões de propriedade e de ônus reais, tarefa árdua quando se trata de terreiros 
de candomblé. (AMORIM, 2012, p. 118). (grifos nossos). 

 

Cumpre ressaltar que, a discricionariedade estatal proporciona tratamento desigual 

para terreiros que estão na mesma situação, resultando em violação do princípio da igualdade. 

O que justifica o tombamento de um terreiro poderá ser utilizado do processo seguinte para 

negar o pedido. Diante da situação paradoxal, uma possível solução seria a publicação dos 

critérios mínimos que um terreiro necessita atender para ser tombado, ou seja, criar 

mecanismos para vincular a decisão estatal.  

A discricionariedade dos atos estatais deve ser exceção no Estado Democrático de 

Direito. A insegurança jurídica das decisões estatais fez com que houvesse uma ruptura com o 

poder autoritário da época do Absolutismo, os cidadãos clamaram por leis que definissem 

seus direitos e deveres, inaugurando posteriormente o Estado de Direito, que era baseado nos 

princípios da legalidade, igualdade e justiciabilidade. Após as evoluções do Estado, 

hodiernamente vige no Brasil o Estado Democrático de Direito que possui o “objetivo de 

promover e assegurar a mais ampla proteção aos direitos fundamentais, tem na dignidade 

humana o seu elemento nuclear e na soberania popular, na democracia e na justiça social os 

seus fundamentos”. (RANIERI, 2013, p. 316)  

O Estado neste contexto deve basear-se na legalidade, mas também na realização do 

bem-estar da coletividade a partir de intervenções pautadas no princípio democrático. Dirley 

da Cunha discorda de Maria Sylvia de Pietro ao afirmar que o tombamento é um ato 

vinculado, posto que, determinado pela Constituição. Nas palavras do autor, 

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 
(CF/88, art. 216, §1°). Por essa razão, o Ministério Público, por meio da ação civil 
pública, e o cidadão, por meio da ação popular, podem constranger judicialmente o 
poder público a promover os tombamentos necessários e indispensáveis à proteção 
do patrimônio cultural. (CUNHA JÚNIOR, 2011, p. 399) 

 

Apesar do processo de tombamento ser disciplinado pelo Decreto-Lei n° 25/37, a 

aplicação do instituto deve observar os fundamentos do Estado atual. Ou seja, o processo de 

tombamento deverá observar o princípio da igualdade, da dignidade humana e da justiça 

social. Ademais, a Administração Pública necessita publicizar os critérios mínimos 
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necessários para que os terreiros sejam reconhecidos como patrimônio cultural para 

resguardar o princípio da igualdade e da segurança jurídica.  

Com isso, o que se pretende não é o tombamento de todos os terreiros do Brasil, ação 

provavelmente impossível, visto o grande número de espaços existentes. Mas sim, tornar o 

processo mais democrático e igual. A existência de critérios informais pode ser verificada a 

partir da leitura dos processos, porém, não há um documento que informe aos terreiros sobre a 

existência eles. 

 Ou seja, o que se defende é a discussão de tais critérios com o povo de santo e a sua 

formalização, garantindo com isso a observância dos direitos fundamentais. Para exemplificar 

a necessidade da existência de critérios formais, cita-se o processo de tombamento do Terreiro 

Tumba Junçara, Nação Angola, os interessasdos questionam os procedimentos adotados pelo 

IPHAN, demonstrando a necessidade de critérios formais para que as comunidades compreendam o 

processo. Conforme dados do processo, 

Eles afirmam que, igualmente ao seu coirmão, o Terreiro do Bate Folha, sua comunidade 
aguarda, ansiosa, por uma “ decisão igualitária e distanciada da tão comum discriminação, 
intolerância e falta de coerência isonômica, atualmente constantes e presentes em muitos 
atos no Brasil contemporâneo”. (AMORIM, 2012, p. 117). 

 

Outro ponto a ser analisado é que a maioria dos terreiros tombados são da Nação Keto, 

mesma nação indicada por Nina Rodrigues como a mais pura entre os fetichistas21. Então 

surge o seguinte questionamento, a escolha estatal está pautada nas análises sociais e 

higienistas sobre os negros publicadas no século XX? Ademais, a maioria está localizada na 

zona urbana de grandes cidades. Os dados podem ser verificados na tabela a seguir: 

Terreiro  Local  Nação  

Ilê Axé Iyá Nassô Oká - Casa Branca  Salvador / BA  Keto  

Ilê Axé Opô Afonjá  Salvador / BA  Keto  

Ilê Axé Iyá Omim Iyamassê – Gantois  Salvador / BA  Keto  

Manso Banduquenqué – Bate Folha  Salvador / BA  Angola  

Ilê Manoiálaje Alaketu  Salvador / BA  Keto  

Casa das Minas Jeje  São Luis / MA  Jeje   

Roça do Ventura  Cachoeira / BA  Jeje   

Ilê Axé Oxumaré Salvador / BA Keto 

Fonte:  IPHAN    

                                                           
21 Cumpre ressaltar que, os adeptos de religiões de matrizes africanas durante longo período foram vistos 
como dementes, sofredores de patologias psicológicas crônicas e fetichistas.  

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

558



 

Além da concentração quanto a Nação, vale ressaltar a discrepância entre o número de 

espaços religiosos existentes e o número de terreiros tombados. A partir dos dados dos 

mapeamentos realizados no Estado da Bahia e dos dados do IPHAN foram encontrados os 

seguintes números,   

 

Fonte: Dados dos mapeamentos dos espaços de religiões de matrizes africanas e dados do 

IPHAN. 

 

A política de tombamento como é executada hoje não observa a existência de outras 

religiões de matrizes africanas que também foram importantes para preservação da memória e 

identidade do povo brasileiro e que, portanto, também são segundo a leitura do texto 

constitucional patrimônio cultural que necessitam ser preservados. É claro há outros 

instrumentos de proteção, porém, conforme mencionado anteriormente o tombamento é o 

instrumento mais procurado, provavelmente por ser o mais conhecido e único existente até o 

final da década de 1980. 

Ainda, a partir da leitura dos processos administrativos dos terreiros tombados no 

Estado da Bahia percebe-se que há forte apego a burocratização, exigência de documentos (a 

base das religiões de matrizes africanas é a oralidade) ausência de conhecimento dos 

servidores quanto a seqüência dos atos do processo administrativo de tombamento e baixo 

investimento estatal para implementação da política que inicialmente era uma política de 

governo e que atualmente é uma política pública inserida no I Plano Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana. A 
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título de exemplo quanto ao baixo investimento, os laudos antropológicos acostados são 

fornecidos gratuitamente por profissionais que estudam a temática.  

O tombamento do primeiro terreiro possui grande signicado para o povo de santo e 

resultou na modificação do entendimento sobre o que é patrimônio cultural no Brasil. Com o 

tombamento do Ilê Axé Iyá Nassô Oká (Terreiro da Casa Branca)22 em 1984, na período de 

transição da Ditadura Militar para a abertura democrática e a nova Constituição, o órgão 

estatal SPHAN (Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) reconheceu o valor da 

cultura afro-brasileira para a formação da sociedade. Porém, tal reconhecimento foi 

conquistado a partir de vários debates, votos contrários, união dos diversos terreiros de 

Salvador e apoio da Prefeitura Municipal.   

 Até a década de 80 o tombamento estava voltado basicamente para a proteção das 

tradições luso-brasileiras. Uma parte dos conselheiros do SPHAN considerava que não era 

possível tombar o terreiro, posto que, não era aceitável tombar religião. Porém, 

contraditoriamente aceitavam o tombamento de igrejas. Em relato sobre as discussões para o 

tombamento do Ilê Axé Iyá Nassô Oká , o relator Gilberto Velho, discorre que, 

Quando os Conselheiros argumentavam que não se podia “tombar uma religião”, 
certamente entendiam que o tombamento de centenas de igrejas e monumentos 
católicos teria se dado apenas por razões artístico-arquitetônicas, o que não nos 
parecia correto. Assim, o tombamento da Casa Branca significava a afirmação 
de uma visão da sociedade brasileira como multiétnica, constituída e 
caracterizada pelo pluralismo sociocultural. Não há dúvida de que tal medida 
de reconhecimento do Estado representava também uma reparação às 
perseguições e à intolerância manifestadas durante séculos pelas elites e pelas 
autoridades brasileiras contra as crenças e os rituais afro-brasileiros. 
(AMORIM, 2012, p. 59-60). (grifos nossos). 

   

A utilização do tombamento como instrumento de preservação do patrimônio cultural 

nos moldes que é realizado hoje tem demonstrado que não é suficiente para proteger os bens 

culturais. Há grande burocracia e o processo não condiz com a realidade das religiões de 

matrizes africanas, conforme demonstrado, sendo necessário pensar na aplicação dos demais 

instrumentos apresentados pela Constituição Federal e na articulação de ações em nível 

                                                           
22 A inscrição da Casa Branca inicia um novo período para a proteção e entendimento do que é patrimônio 
cultural, porém, foi a segunda inscrição no Livro do Tombo relacionada a casa de culto afro-brasileiro. A 
primeira inscrição foi em 1938, com a inscrição da Coleção do Museu de Magia Negra no Livro do Tombo 
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. A negligência com a coleção ocasionou no seu desaparecimento. Ver 
nota de rodapé número 5 em: AMORIM, Carlos A. [et al.]. Políticas de acautelamento do IPHAN para templos 
de Culto afro-brasileiros. Salvador: IPHAN, 2012, p. 105-6. 
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federal, estadual e municipal. Luis Nicolau Pares ao analisar os processos de tombamento, 

opinou que, 

Por outro lado, talvez se imponha, doravante, examinar outros mecanismos que 
assegurem a esses templos distintos apoios materiais para a preservação dos seus 
espaços de culto, crescentemente objeto de invasões pela desenfreada especulação 
imobiliária. A identificação de medidas efetivas e concertadas junto às instancias 
municipais e estaduais para salvaguardar a integralidade física e simbolico-religiosa 
dos templos, em geral muito carentes, poderá reduzir a expectativa em relação ao 
tombamento no plano federal. (AMORIM, 2012, p. 118-9). 

 

O Estado da Bahia inovou ao lançar uma nova proposta de proteção para os espaços de 

relgioes de matrizes africanas, no lugar do tombamento, o Instituto do Patrimônio Artístico e 

Cultural da Bahia (IPAC) irá utilizar o Registro Especial, que pretende proteger não só a 

geografia dos terreiros, mas também os bens culturais intangíveis, ou seja, 

O tombamento se atém aos valores histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e 
paisagístico, dentre outros, enquanto o registro especial abriga as heranças, 
significâncias, modos de fazer e de viver a sua cultura. [...]Além disso, o ‘registro 
especial’ permite legalmente que se elabore um ‘plano de salvaguarda’ para o bem 
cultural, o que define metas, objetivos, regras e ações específicas de proteção a 
curto, médio e longo prazos. (BAHIA, 2014). 

 

A proposta aguarda a aprovação do Conselho Estadual de Cultura e ainda não foi 

disponibilizado material sobre o tema, porém, a partir das notícias publicadas no site do IPAC 

é possível perceber que a elaboração da proposta leva em conta muitas observações 

apresentadas no presente trabalho quanto a necessidade de respeitar e incorporar a cosmologia 

e hermenêutica das religiões de matrizes africanas na elaboração, implementação e demais 

etapas do ciclo da política pública de tombamento, e consequentemente nas demais políticas 

de preservação do patrimônio cultural de religiões de matrizes africanas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar da perseguição sofrida pelos negros o seu legado chegou até a sociedade 

brasileira contemporânea através dos espaços de religiões de matrizes africanas, que são 

verdadeiros guardiões das tradições, identidade, memória e cultura do povo que chegou ao 

país como escravos e que necessitaram ressignificar suas práticas e estruturas sociais para 

sobreviver e manter vivas as tradições trazidas do solo africano. 

 A partir de 1988 o texto constitucional traz um discurso que prima pela igualdade, 

direitos fundamentais, dignidade da pessoa humana e outros fundamentos importantes para a 
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efetivação da justiça social. E foi com o novo texto que a liberdade religiosa ganhou o 

formato e garantias mais sólidas, inclusive são resguardadas as três dimensões do direito, 

quais sejam, a liberdade de crença, a liberdade de culto e a liberdade de organização religiosa. 

E foi a partir, também, da Constituição de 1988, com a instauração do Estado 

Democrático de Direito, que novos instrumentos para preservação do patrimônio cultural 

foram apresentados a sociedade brasileira. O tombamento é o instituto que os espaços de 

religiões de matrizes africanas têm buscado para assegurar a preservação do patrimônio 

cultural. Apesar de todas as mudanças trazidas pela Constituição, o processo de tombamento 

continua sendo disciplinado pelo Decreto-Lei n° 25/37, porém, conforme afirmado no texto, a 

aplicação do instituto deve observar os fundamentos do Estado atual. 

A política de tombamento da forma com é executada tem direcionado a preservação 

do patrimônio cultural apenas para terreiros de candomblés, excluindo as demais religiões de 

matrizes africanas que também foram constituídas por pessoas que contribuíram para a 

formação do país, como a Umbanda. Ademais, há um grande número de terreiros mapeados 

no Estado da Bahia e apenas seis tombados e um com tombamento provisório, fato que leva a 

questionar a eficácia da utilização do instituto para preservação do patrimônio cultural. 

A partir das discussões apresentadas restou demonstrado que o processo de 

tombamento necessita ser repensado para observar os fundamentos das religiões de matrizes 

africanas, desde o respeito a tradição oral e sem base na burocracia excessiva, até a publicação 

de critérios que vincule o ato estatal e reduza a possibilidade da continuidade das 

perseguições e intolerância, tão combatida pela Constituição Federal. Vale ressaltar que, 

conforme afirmou Dirley Cunha a promoção e proteção do patrimônio cultural brasileiro é ato 

vinculado determinado pelo texto constitucional. 

A análise de possíveis caminhos para a integração da hermenêutica das religiões 

africanas às normas jurídicas é de suma importância para a garantia da eficácia social do 

direito à liberdade religiosa para os adeptos de religião de matriz africana, principalmente, a 

eficácia social pensada a partir de ações estatais, mais precisamente o tombamento e demais 

políticas de preservação do patrimônio cultural. 
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CULTURE: SARNEY LAW, ROUANET LAW, PROCULTURA 
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Resumo: O presente artigo é um estudo comparativa sobre as estruturas normativas federais de apoio e incentivo 
à cultura. Os comentários versam sobre a Lei Sarney, Lei Nº 7.505/86, já revogada, Lei Rouanet, Lei Nº 8.313/91 
a vigente e o Procultura, um Projeto de Lei proposto em 2010. O apoio e incentivo à cultura estão previstos na 
CF/88 a partir de seus artigos 215 e 216. A Lei Rouanet, ainda em voga no ordenamento jurídico brasileiro 
hodierno, será o parâmetro para a discussão. Ao iniciar essa pesquisa, teve-se o intuito de estudar a legislação 
pertinente ao assunto proposto para que se pudessem compreender melhor algumas de suas nuances. Esse estudo 
iniciou em 2012, durante a disciplina de Direitos Culturais ministrada pelo Prof. Dr. Humberto Cunha na 
Universidade de Fortaleza, mas não houve publicação. Retoma-se essa pesquisa para que haja continuidade das 
reflexões sobre o tema e o acompanhamento desse processo de mudança. Conclui-se então, nesse momento, que 
os Direitos Culturais podem ser melhor exercidos com os avanços relativos ao financiamento da cultura 
acompanhado de mecanismos que garantam a efetivação da participação popular entre outros princípios 
culturais. 
 
Palavras-chave: Estruturas Normativas. Fomento. Cultura. Participação Popular. Princípios. 
 
Abstract: This article is a comparative study on the federal regulatory structures of support and encouragement 
to culture. The comments concern the Sarney Law, Law No. 7.505/86, repealed, Rouanet Law, Law No. 8.313 / 
91, still in force, and the PROCULTURA, a bill proposed in 2010 the support and encouragement of culture are 
contained in CF/88 from articles 215 and 216 a Rouanet Law, still in vogue in today's Brazilian legal system, 
will be the parameter to the discussion. When starting this research, had become the object of studying the 
proposed legislation pertaining to the subject so that they could better understand some of its nuances. This study 
began in 2012, during the Cultural Rights of discipline taught by Prof. Dr. Humberto Cunha at the University of 
Fortaleza, but there was no publication. Taken up this research to provide continuity of reflections on the theme 
and monitoring this process of change. It is concluded, then, that cultural rights can be better exercised with 
advances relating to the financing of culture accompanied by mechanisms to ensure the realization of popular 
participation among other cultural principles. 
 
Key-words: Normative structures. Support. Culture. Popular Participation. Principles. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Nos últimos anos o tema Cultura vem ganhando um importante espaço no cenário 

político mundial. O Brasil tem seguido essa tendência com o desenvolvimento de estruturas 

normativas que versam sobre o assunto em suas variadas formas. A Carta Magna brasileira foi 

denominada pelo inesquecível Ulysses Guimarães, político e advogado brasileiro, de 

constituição cidadã, no palco cultural que se desenha hoje, poderia ser dito que a mesma é, 
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como afirma o Prof. Dr. Humberto Cunha, uma constituição cultural. A Constituição de 1988, 

dividida em nove títulos, é atravessada em todo o seu conteúdo pela cultura. Os artigos 215 e 

216 são os principais norteadores para criação de legislação específica sobre o tema. 

A Constituição Federal de 1988 foi alterada nos artigos supramencionados pelas 

Emendas nº 42/2003 e 48/2005. Referidas alterações tem como teor a previsão da 

possibilidade de mais recursos financeiros para as atividades culturais e a atuação estatal 

planejada nesse setor (CUNHA FILHO, 2010). Essa mudança constitucional possibilita um 

maior avanço nas políticas culturais a nível nacional com repercussões locais.  

Nesse estudo, a análise recairá sobre a Lei Nº 8.313/91, mais conhecida como Lei 

Rouanet. Esse instrumento normativo institui o Plano Nacional de Apoio à Cultura, conhecido 

como PRONAC. Buscando perceber as continuidades e/ou descontinuidades das políticas 

culturais, inicia-se uma breve análise sobre a Lei Rouanet, a Lei Nº 7.505/86, conhecida como 

Lei Sarney e o projeto de Lei Nº 6.722/2010, chamada de Procultura. Detendo-se um pouco 

mais sobre a lei em vigor, no dado momento. 

A presente pesquisa iniciou em 2012, quando da participação do signatário desse artigo 

na disciplina de Direitos Culturais ministrada na Universidade de Fortaleza pelo Prof. Dr. 

Humberto Cunha. Na oportunidade, foi elaborado um texto intitulado Sociedade e Estado na 

formulação das leis de apoio à cultura selecionado num concurso cultural chamado 

#Procultura, publicado na seção Ponto de Vista, promovido pelo Cultura e Mercado. Não foi 

dado continuidade ao estudo, agora é retomado para continuar a reflexão e aprofundamento 

sobre o tema. Com foco na democratização do conhecimento, percebeu-se a importância de 

esclarecer alguns pontos da referida legislação para que suas benesses possam ter um maior 

alcance para aqueles que instrumentalizam a cultura em todas as suas dimensões, sobretudoA, 

a nível popular. A militância do signatário na cultura popular, em específico, a capoeira, 

encorajam a escrita para esclarecer e incentivar a busca por mais essa fonte de recursos para 

manutenção de sua prática. 

Para facilitar a compreensão o presente artigo foi dividido com a seguinte estrutura, 

além da introdução e considerações finais: A Constituição e o fomento à cultura; A Lei 

Sarney: pioneirismo no incentivo à cultura; Conhecendo a estrutura da Lei Rouanet; e por 

fim, Procultura: a nova proposta,  onde além de apresentar o referido Projeto de Lei, tentou-

se abordar alguns aspectos comparados. Sabe-se que é um assunto que necessita de esmero e 

um tempo maior de dedicação, esse estudo destina-se ao início de uma jornada sobre o tema 

com posteriores indagação específicas de problemas que irão surgir durante a investigação. 
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1 A CONSTITUIÇÃO E O FOMENTO À CULTURA 

O caput do artigo 215 da Carta Magna brasileira dispõe o seguinte: “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 

(2000, p. 98) aponta que o constituinte brasileiro no intuito de “[...] cumprir tal desiderato, 

determinou também que a lei estabelecerá incentivos para produção e o conhecimento de 

bens e valores culturais”, conforme o disposto no artigo 216, § 3º da CF/88. As estruturas 

normativas de fomento à cultura se ampliam sob alicerce constitucional e visando atingir a 

população em sua totalidade. 

Cunha Filho (2010, p. 51) indica em outro texto que “A preocupação com as políticas 

públicas culturais vem sendo paulatinamente ampliada no Brasil, em virtude do florescimento 

da consciência de que a cultura tem elevada importância para o desenvolvimento humanístico, 

social e econômico das coletividades”. Isso tem gerado uma nova postura do Estado e da 

sociedade civil. A CF/88 também recebeu os impactos dessa nova perspectiva da cultura. A 

ementa nº 42/2003 prevê a possibilidade de mais recursos financeiros para as atividades 

culturais conforme disposto no artigo 216, § 6º, in litteris: 
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, 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 sua vez, a ementa constitucional nº 48/2005 propõe a atuação estatal planejada, para 

este setor, conforme o artigo 215, § 3º da CF/88, trazido ipsis litteris: 
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. 

 

O legislador entendeu que os incentivos determinados pela Lei Maior em relação à 

cultura são sobretudo de natureza fiscal. Em cima desse entendimento, editou a Lei nº 

8.313/91 que trouxe em seu texto três mecanismos de fomento à cultura para efetivação dos 

Direitos Culturais (CUNHA FILHO, 2010). “Uma só lei, com três mecanismos de 
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financiamento” (ibidem, p. 99). Os mesmos serão discutidos mais à frente. 

É importante entender que a sociedade é a protagonista na proteção dos bens culturais, o 

Estado é apenas fornecedor do suporte logístico. Na Constituição estão desenhados princípios 

e regras, espécies do gênero norma. Porém, os princípios não estão revelados para o setor 

cultural, o que estão revelados são as regras. Também é importante dizer que as regras não 

existem sem os princípios, estes compõem a alma daquelas. Basta fazer uma regressão, e 

imaginar em que princípio cabe a regra. Robert Alexy (apud COSTA, 2012) indica em sua 

teoria dos direitos fundamentais que o ordenamento jurídico contém duas espécies normativas 

suso mencionados, a saber, princípios e regras. Estas dizem que tipo de conduta deve ser 

observada e os princípios, por sua vez, otimizam mandamentos. 

Mesmo que a Constituição de 1988 não exponha explicitamente quais princípios 

norteiam a seara cultural, o Professor Humberto Cunha, conforme indica Costa (2012), 

apresenta cinco princípios culturais dentro da Constituição, pois é possível inferí-los, são eles: 

Princípio do Pluralismo Cultural; Princípio da Participação Popular; Princípio do Respeito à 

Memória Coletiva; Princípio da Atuação Estatal como Suporte Logístico; Princípio da 

Universalização do Acesso à Cultura. 

Costa (2012) apresenta o primeiro dos princípios elencados acima como detentor de 

duas facetas, uma de cunho antropológico, pois a espécie humana espalhou-se pelos inúmeros 

espaços do Globo, grupos diversos se formaram, onde os valores desenvolvidos ali são 

responsáveis pela construção da identidade e da personalidade dos integrantes; a outra faceta 

apresenta uma natureza política onde a diversidade de ideias e interesses atuam para formação 

de unidade estatal no fito de conservar os bens culturais praticados nesses grupos (idem).  

O autor aponta ainda que no entendimento estrito de cultura habita o espectro do 

princípio do pluralismo cultural, pois o mesmo encontra-se na tríade artes – memória coletiva 

– fluxo dos saberes (COSTA, 2012). O caput do artigo 215 da CF/88 traz a seguinte redação: 

“O Estado garantirá a todos os pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da 

cultura nacional [...]”, além de apoiar e incentivar a valorização e a difusão dessas práticas 

culturais sem privilégios e eleição de cultura oficial. No §1º o legislador continua “O Estado 

protegerá as manifestações culturais populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros 

grupos participantes do processo civilizatório nacional”. Observa-se que não há intenção de 

hierarquia entre as práticas que habitam o país. 

No § 1 do artigo 216 observa-se o princípio da participação popular quando o 

legislador afirma que “O Poder Público, com colaboração da comunidade, promoverá e 

protegerá o patrimônio cultural brasileiro [...]”. Esse princípio decorre do próprio regime 
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democrático brasileiro. A atividade cidadã não pode ser esquecida pelo Estado no momento de 

se estabelecer políticas culturais de proteção, de fomento e/ou de acesso à cultura. Os 

instrumentos são poucos, mas existem, nada se consegue sem muita briga.  

Costa (2012, p. 100) indica que o princípio da atuação estatal como suporte logístico: 
[...] constitui-se como uma garantia de que o Estado não irá intervir arbitrariamente 
ou ideologicamente de modo a modificar ou adulterar o significado das realizações 
culturais dos grupos ou dos indivíduos formadores da sociedade brasileira. Ao 
Estado é dada a obrigação de pensar meios e fornecer equipamentos que garantam a 
sustentabilidade de um bem cultural ou a continuação das expressões por si próprias.  
 

O autor continua dizendo que se defende a expansão da democracia em seu sentido 

plural para que, depois, não exista um controle e/ou policiamento do Estado no fazer cultural 

(COSTA, 2012). Pode-se entender do trecho acima que em um Estado Democrático de 

Direito, a produção da cultura não é papel do mesmo. O Estado não pode dizer o que deve ser 

a cultura ou como ela deve ser conduzida pelos seus integrantes, basta apenas tratar da 

formulação das políticas públicas para que a mesma se torne mais acessível. Necessário se faz 

trabalhar pela divulgação, fomento e de políticas que possam ser articuladas pelo próprio 

cidadão. O Estado não pode prover uma cultura dita oficial ditando o que deve ser entendido 

como de bom gosto, mas pode e deve prover o direito social no fito de estimular e animar o 

processo cultural sem intervenção no processo de criação (SIMIS apud COSTA, 2012). O 

Estado precisa dar o suporte aos grupos e indivíduos, e os mesmos também têm seus deveres 

na participação das políticas e obrigação de publicidade dos benefícios colhidos. 

O princípio do respeito à memória coletiva liga-se ao “[...] desenvolvimento humano do 

presente com os valores históricos consagrados pelo passado, que não podem ser esquecidos 

sob pena da própria descaracterização da identidade cultural da nação e de seus grupos 

formadores” (COSTA, 2012, p. 103). A CF/88 expressa, claramente, nos artigos 215 e 216 a 

preocupação em relação a preservação da memória. O conflito entre o novo e o velho oriundo 

do choque entre as gerações gera descontinuidades que transformam a tradição. O Estado 

entra então para assegurar a existência os conhecimentos entre as gerações e não como 

garantidor da tradição tal como ela se desenha no momento, ou seja, não tem o papel de 

engessar o bem cultural imaterial. E por fim, apresenta-se o princípio da universalidade 

preocupa-se com o acesso à cultura, a CF/88, no caput do artigo 215 expressa o mesmo 

quando diz que o Estado deve garantir a todos o exercício dos direitos culturais.  

 
2 A LEI SARNEY: PIONEIRISMO NO INCENTIVO À CULTURA 

Em 2 de julho de 1986, foi elaborada e promulgada pelo então presidente da República, 
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José Sarney a primeira legislação federal de incentivo fiscal à produção cultural, a Lei nº 

7.505, batizada como Lei Sarney. Foi um importante passo no processo de valorização da 

cultura brasileira juntamente com a criação do Ministério da Cultura - MinC. Antes disso, o 

que existia era o Ministério da Educação e da Cultura (MEC), constituídos assim por sua 

afinidade mútua. Mesmo com a inegável ligação entre educação e cultura, é fato que o público 

e seus destinatários são diversos. Essa realidade reconhecida pelo Governo Sarney com a 

criação do ministério foi fundamental para consolidação de uma série de avanços do setor 

cultural. Foi nesse cenário de avanços que, ainda durante o Governo Sarney, a Constituição 

Federal de 1988 definiu a proteção e o acesso à cultura no Brasil como um compromisso de 

Estado. 

A citada estrutura normativa trazia em sua ementa o seguinte, “Dispõe sobre benefícios 

fiscais na área do imposto de renda concedidos a operações de caráter cultural ou artístico”. A 

mesma é composta de dezoito artigos que versam sobre esse incentivo fiscal. 

Com a Lei Sarney, as empresas podiam financiar ações culturais por meio da renúncia 

fiscal. Nesse cenário, o produtor figurava como elemento central, as ações de captação de 

recursos e de produção artístico-cultural ficavam ao seu encargo. O recebimento do aporte de 

recursos era feito a título de doação ou patrocínio, logo após, a entidade cultural deveria 

prestar contas à Receita Federal e ao Ministério da Cultura sobre sua correta aplicação. 

O critério era a pessoa cultural, onde se fazia necessário a constituição da entidade com 

estatuto constando o desenvolvimento de atividades culturais. A entidade deveria ser 

registrada no MinC para receber de pessoas jurídicas dinheiro. As mesmas tinham deduções 

fiscais, uma caricatura do sistema francês, e havia ainda a exigência de declaração de entidade 

pública. 

 

3 CONHECENDO A ESTRUTURA DA LEI ROUANET 

A estrutura normativa que instituiu o PRONAC foi a Lei Nº 8.313, de 23 de dezembro 

de 1991, a mesma ficou conhecida como Lei Rouanet. Trata-se de uma referência ao nome do 

idealizador, Sérgio Paulo Rouanet, grande nome da intelectualidade brasileira, membro da 

Academia Brasileira de Letras desde 1992, ocupante da cadeira 13, que exerceu o cargo de 

Secretário da Cultura do então Presidente Fernando Collor de Melo. 

O PRONAC, Programa Nacional de Apoio à Cultura é um instrumento estratégico que 

capta e canaliza recursos para o setor cultural através de incentivos fiscais e outros meios. 

Logo no artigo 1º elenca seus objetivos, a saber: 
I - contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da cultura 
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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 e o respeito aos valores culturais de 
outros povos ou nações; 
VIII - estimular a produção e difusão de bens culturais de valor universal, 
formadores e informadores de conhecimento, cultura e memória; 
IX - priorizar o produto cultural originário do País. 

 
Observa-se a extensão de objetivos do legislador no intuito de não deixar a cultura 

descoberta e garantindo ao cidadão os meios para alcançá-la. Propõe-se a facilitar o acesso e o 

exercício aos Direitos Culturais. Promove e estimula a cultura local apoiando, valorizando e 

difundindo as diversas manifestações. Protege e salvaguarda o que é originário do povo 

brasileiro. Preserva os bens culturais de natureza material e imaterial, conceito ampliado pela 

CF/88. Respeita os valores de outros povos, estimula a produção e difusão de bens de valor 

universal e, por fim, priorizar a cultura nacional. Enfatiza-se o núcleo desses incisos para 

perceber a dimensão cultural protegida que valoriza e protege o bem nacional, mas respeita o 

que vem de fora e ainda colabora para universalização de outros bens. 

A Lei Rouanet, curiosamente, traz em sua ementa o seguinte teor, in literis: 

“Restabelece princípios da Lei n° 7.505, de 2 de julho de 1986, institui o Programa Nacional 

de Apoio à Cultura (Pronac) e dá outras providências”. A Lei nº 7.505/86, trata-se da Lei 

Sarney supra comentada. Essa ementa apresenta um texto curioso, pois, em verdade, trata-se 

de outra legislação e a proposição de outras estratégias para captação de recursos. Cunha 

Filho (2010, p. 52) afirma que “A rigor, não houve o restabelecimento de princípio algum [...], 

mas uma ampla alteração, inclusive dos mecanismos de incentivo à cultura, a saber, o fundo 

de cultura e o mecenato federal”. 

A estrutura normativa em análise tem um total de 43 artigos divididos por cinco 

capítulos, a saber, Disposições Preliminares, Do Fundo Nacional da Cultura, Dos Fundos de 

Investimento Cultural e Artístico (Ficart), Do Incentivo a Projetos Culturais, e por fim, Das 

disposições Gerais e Transitórias. O artigo 2º das Disposições Preliminares apresenta os 

mecanismos de implementação do PRONAC, são eles, Fundo Nacional da Cultura, FNC; 

Fundos de Investimento Cultural e Artístico, Ficart; e Incentivo a Projetos Culturais, que é 

mais conhecido como mecenato. Esses três mecanismos estão dispostos na lei em capítulos 
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específicos como pode se perceber na descrição da divisão. Abaixo um quadro, baseado nas 

aulas do Professor Humberto Cunha de Direitos Culturais na Universidade de Fortaleza, do 

qual o signatário do texto em exposição foi monitor, que sintetizam essa divisão. 

 
 
 
 

PRONAC 
Projetos apresentados ao 

MinC 

Mecanismos de 
financiamento de 
projetos culturais 

Origem do capital Natureza Jurídica dos 
beneficiados 

FNC Público  Pessoa jurídica sem fins 
lucrativos 

Ficarts Privado Pessoa jurídica comercial 
Mecenato Privado Qualquer interessado 

Quadro 1. 

No texto Sociedade e Estado na formulação das leis de apoio à cultura, elaborado para 

um concurso do site Cultura e Mercado, sintetizou-se, o quadro acima, nas seguintes linhas: 
Essa lei trouxe em seu texto três mecanismos de fomento à cultura para efetivação 
dos Direitos Culturais, a saber, o Fundo Nacional da Cultura, o FNC; os Fundos de 
Investimento Cultural e Artístico, os FICARTs; e o Incentivo a Projetos Culturais, 
chamada também de Mecenato. Qualquer desses mecanismos pode ser acessado 
através da aprovação de um projeto apresentado ao poder público federal pelos 
produtores culturais. A rigor, cada um desses mecanismos tem destinatários diversos, 
o FNC para pessoas jurídicas sem fins lucrativos, os FICARTs para pessoa jurídica 
comercial e por fim, o Mecenato para ambos. Neste último, o proponente submete 
seu projeto ao MinC, sendo aprovado, recebe uma autorização para captar recursos 
junto aos contribuintes da Receita Federal. Os FICARTs, voltados para a indústria 
cultural, não deram certo, colocou todos no mesmo campo e gerou, assim, uma 
concorrência descompensada. Na captação de um recurso junto ao Mecenato, quem 
terá maiores chances frente a um empresário, o representante de um artista famoso 
ou um grupo artístico amador da periferia? (FERREIRA NETO, 2012). 

 

Cunha Filho (2010, p. 54) indica que “O acesso a qualquer dos mecanismos do 

PRONAC se dá em decorrência da aprovação, por parte do poder público federal, de projetos 

apresentados por produtores culturais”. Ou seja, o grande critério do PRONAC são os 

Projetos. Cunha Filho aponta, ainda, que a esses seja indispensável à veiculação pública e o 

enquadramento em uma das cinco linhas de ação do PRONAC conforme o disposto no artigo 

3º da Lei nº 8.313/91, a seguir, incentivo à formação artística e cultural; fomento à produção 

cultural e artística; preservação e difusão do patrimônio artístico, cultural e histórico; estímulo 

ao conhecimento dos bens e valores culturais; apoio a outras atividades culturais e artísticas. 

Observa-se na referida legislação o Princípio da Atuação Estatal como Suporte 

Logístico. Também não só pode deixar de observar que se está de frente, nas palavras de 

Cunha Filho (2000, p. 99), há “Uma só lei, com três mecanismos de financiamento”. 

Pergunta-se então o porquê disso e, ainda, faz-se a seguinte indagação “[...] deve o Poder 

Público interferir na atividade cultural? [...] a resposta não pode ser única e depende 

diretamente do tipo de atividade cultural que se oberva e se deseja financiar” (ibidem). 
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3.1. FNC 

O Capítulo II da Lei Rouanet tem como título, Do Fundo Nacional da Cultura, o 

mesmo inicia-se no artigo 4º e finda no artigo 7º da referida estrutura normativa. O Fundo 

Promocional Cultural – FPC da Lei nº 7.505/86 com a Lei Rouanet passa a ser chamada de 

Fundo Nacional da Cultura. Cunha Filho (2010) destaca que não é fácil entender a ratificação 

do antigo FPC, pois a Lei nº 8.034/90 proibiu a concessão de quaisquer incentivos fiscais, 

dessa forma revogou tacitamente a Lei Sarney.  

Estruturalmente o FNC e o FPC têm composições bastante diversas, este tinha como 

fontes financeiras doações de contribuintes do imposto de renda e dotações orçamentárias, 

enquanto aquele é composto por recursos oriundos das fontes elencadas no artigo 5º da Lei 

Rouanet (CUNHA FILHO, 2010). 

Este é um mecanismo que se constitui em um instrumento do Poder Público que 

interfere na atividade cultural. Essa interferência não é realizada de forma arbitrária, mas em 

consonância com os princípios constitucionais de uma democracia (CUNHA FILHO, 2000). 

O FNC é administrado pelo MinC3, é ainda um meio do Governo cumprir o objetivo de 

socializar o fazer cultural. Tem como objetivo geral, conforme o disposto no artigo 4º da Lei 

8.313/91, “[...] captar e destinar recursos para projetos culturais compatíveis com as 

finalidades do PRONAC”, No mesmo artigo encontram-se elencados os objetivos específicos, 

sintetizados a seguir, estimular a distribuição equitativas dos recursos, favorecer a visão 

interestadual, apoiar projetos dotados de conteúdo cultural que visem a capacitação de 

profissionais, contribuir para preservação e proteção do patrimônio cultural, favorecer 

projetos que atendam às necessidades da produção cultural e aos interesses da comunidade 

atentando para aqueles com menos possibilidades de desenvolvimento com recursos 

financeiros próprios. 

Os projetos são enviados ao MinC e avaliados para observar qual o percentual de 

auxílio que o proponente receberá. Como se viu acima, esse fundo é dedicado aos 

hiposuficientes. São pessoas jurídicas sem fins lucrativas as contempladas com os recursos 

advindos desse fundo. O artigo 6º da Lei Rouanet diz que  
O FNC financiará até oitenta por cento do custo total de cada projeto, mediante 
comprovação, por parte do proponente, ainda que pessoa jurídica de direito público, 
da circunstância de dispor do montante remanescente ou estar habilitado à obtenção 
do respectivo financiamento, através de outra fonte devidamente identificada, exceto 
quanto aos recursos com destinação especificada na origem. 

 

                                                 
3 Artigo 4º, §1o O FNC será administrado pelo Ministério da Cultura e gerido por seu titular, para cumprimento 

do Programa de Trabalho Anual, segundo os princípios estabelecidos nos arts. 1o e 3o. 
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O proponente deve arcar com a contrapartida do restante. Para complementação 

dos recursos “[...] a legislação admite que se contabilize bens e serviços do proponente para 

integralizar o orçamento do projeto” (CUNHA FILHO, 2000, p. 102). 

Várias são as fontes que compõem o FNC, a saber,  
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; 
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 nº 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. 

 

Esse mecanismo de financiamento é um fundo de natureza contábil, com prazo 

indeterminado de duração. Funciona sob as formas de apoio a fundo perdido ou empréstimos 

reembolsáveis. Estes são levados a efeitos por instituições financeiras credenciadas pelo 

Governo Federal, presta-se a financiar projetos culturais propostos por pessoas físicas e 

entidades privadas com ou sem fins lucrativos. Quanto ao segundo podem concorrer pessoas 

físicas ou de entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos. Aquelas, pessoas físicas, 

recebem incentivos do FNC por meio de bolsas, passagens e ajudas de custo, enquanto para as 

outras ocorre à transferência em forma de subvenções, auxílios ou contribuições (CUNHA 

FILHO, 2010). 

É importante destacar ainda que seja obrigatória a prestação de contas pelos 

beneficiados com as verbas do FNC cumprindo assim uma determinação constitucional 

conforme consta no artigo 70 da CF/88. Estas contas não sendo aprovadas podem acarretar 

em sanções como inabilitação temporária para novos financiamentos e até privações de 

liberdade. 
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3.2. FICARTs 

No Capítulo III, Dos Fundos de Investimento Cultural e Artístico, constam entre os 

artigos 8º e 17 os procedimentos relativos aos FICARTs. Os mesmos “[...] são constituídos 

sob forma de condomínio, sem personalidade jurídica, caracterizando comunhão de recursos 

destinados à aplicação em projetos culturais e artísticos” (CUNHA FILHO, 2010, p. 61). A 

Lei Rouanet elenca no artigo 9º o que são considerados como projetos culturais, a saber: 
I - a produção comercial de instrumentos musicais, bem como de discos, fitas, 
vídeos, filmes e outras formas de reprodução fonovideográficas; 
II - a produção comercial de espetáculos teatrais, de dança, música, canto, circo e 
demais atividades congêneres; 
III - a edição comercial de obras relativas às ciências, às letras e às artes, bem como 
de obras de referência e outras de cunho cultural; 
IV - construção, restauração, reparação ou equipamento de salas e outros ambientes 
destinados a atividades com objetivos culturais, de propriedade de entidades com 
fins lucrativos; 
V - outras atividades comerciais ou industriais, de interesse cultural, assim 
consideradas pelo Ministério da Cultura. (Redação dada pela Lei nº 9.874, de 1999). 

 

Esses fundos dão aos empresários da cultura a possibilidade de amealhar recursos de 

investidores “[...] a estes são oferecidos uma série de garantias de que, dando o 

empreendimento cultural os resultados que são esperados, os rendimentos serão efetivamente 

auferidos e de uma forma diferenciada” (CUNHA FILHO, 2000, p. 104). 

3.3. Mecenato 

Apresenta-se no Capítulo IV, Do Incentivo a Projetos Culturais, entre os artigos 18 e 

30, o mecanismo mais conhecido como Mecenato4. O mesmo, como aponta Cunha Filho 

(2000) tem um sustentáculo filosófico saudosista, é uma tentativa de reaproximar os mecenas 

dos artistas. Esses benfeitores e amantes das artes podem ajudar no desenvolvimento das 

mesmas arcando com seu custeio e financiamento. O Estado renuncia parte do imposto que 

deveria receber do contribuinte, a esta renuncia ajunta-se uma fração do seu próprio dinheiro 

no intuito de apoiar um projeto cultural. 

São duas as formas de mecenato brasileiro, a saber, a doação e o patrocínio. Sobre este a 

Lei nº 8.313/91 diz o seguinte: 
[...] equiparam-se a doações, nos termos do regulamento: 
I - distribuições gratuitas de ingressos para eventos de caráter artístico-cultural por 
pessoa jurídica a seus empregados e dependentes legais; 

                                                 
4 Segundo Ferreira (1999, p. 1304) Mecenato é “Condição, título ou papel de mecenas”. O mesmo autor diz 

que Mecenas (60 a.C. -8d.C.) por sua vez foi o Ministro de Augusto, protetor dos homens e das letras. 
“Patrocinador generoso, protetor das letras, ciências e artes, ou dos artistas e sábios”. Na mesma direção 
aponta Cunha (1986, p. 508) que Mecenas é o “protetor de artistas e homens de letras [...] cavaleiro romano 
(68 a.C.) que se servia de seu crédito junto a Augusto para proteger as artes e letras. Virgílio, Horácio, 
Propércio, foram alguns de seus protegidos”. Hoje, fala-se em mecenato para designar incentivo financeiro 
de atividades culturais. 
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II - despesas efetuadas por pessoas físicas ou jurídicas com o objetivo de conservar, 
preservar ou restaurar bens de sua propriedade ou sob sua posse legítima, tombados 
pelo Governo Federal, desde que atendidas as seguintes disposições: 
a) preliminar definição, pelo Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural - IBPC, das 
normas e critérios técnicos que deverão reger os projetos e orçamentos de que trata 
este inciso; 
b) aprovação prévia, pelo IBPC, dos projetos e respectivos orçamentos de execução 
das obras; 
c) posterior certificação, pelo referido órgão, das despesas efetivamente realizadas e 
das circunstâncias de terem sido as obras executadas de acordo com os projetos 
aprovados. 

 

Cunha Filho (2010) destaca o conceito que consta neste artigo é uma ampliação do 

conceito de doação. O artigo 3º, III, do Decreto nº 1.494/97 diz que doação é a “[...] 

transferência gratuita em caráter definitivo à pessoa física ou jurídica de natureza cultural, 

sem fins lucrativos, de numerário, bens ou serviços para realização de projetos culturais, 

vedado o uso de publicidade paga para divulgação desse ato” (CUNHA FILHO, 2010, p. 63). 

Em relação ao patrocínio, a mesma estrutura normativa em seu artigo 23, II o define da 

seguinte forma:  
[...] a transferência de numerário, com finalidade promocional ou a cobertura, pelo 
contribuinte do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, de gastos, 
ou a utilização de bem móvel ou imóvel do seu patrimônio, sem a transferência de 
domínio, para a realização, por outra pessoa física ou jurídica de atividade cultural 
com ou sem finalidade lucrativa prevista no art. 3° desta lei. 

 

Apresentados os três instrumentos, segue-se para a análise do projeto de lei que se 

propõe a substituição da lei vigente. 

 
4 PROCULTURA: A NOVA PROPOSTA 

O projeto de Lei nº 6.722/2010 institui o Programa Nacional de Fomento e Incentivo à 

Cultura – Procultura, o referido projeto foi assinado pelo ex-presidente Lula para ser 

apreciado pela Câmara dos Deputados. Trata de revogar, segundo consta em seu inciso I do 

artigo 76, a Lei Rouanet, porém não é isso que se observa ao analisar o referido projeto. Nota-

se que o Procultura é mais longo que a Lei Rouanet que continha 43 artigos. Tentar-se-á 

abordar alguns aspectos e em outra oportunidade aprofundar mais outros aspectos não 

abordados nesse texto. 

De acordo com seu artigo 3º “O Procultura promoverá o desenvolvimento cultural e 

artístico, o exercício dos direitos culturais e o fortalecimento da economia da cultura […]”. 

Consta no sítio do Ministério da Cultura que o referido texto tornará a lei da cultura mais 

abrangente e dinâmica. A nova lei buscará a ampliação dos recursos da área, diversificação 

dos mecanismos de financiamento com o intuito de desenvolver uma verdadeira Economia da 
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Cultura no Brasil. Apresenta como novidade principal, entre outras, a renovação do Fundo 

Nacional de Cultura, FNC. Segundo o site do MinC, as principais novidades são as seguintes: 
[…] a renovação do Fundo Nacional de Cultura (FNC), reforçado e dividido em 
nove fundos setoriais; a diversificação dos mecanismos de financiamento; o 
estabelecimento de critérios objetivos e transparentes para a avaliação das iniciativas 
que buscam recursos; o aprofundamento da parceria entre Estado e sociedade civil 
para a melhor destinação dos recursos públicos; e o estímulo à cooperação 
federativa, com repasses a fundos estaduais e municipais (BRASIL/MinC, 2010). 

 

Ao todo são 76 artigos distribuídos em oito capítulos, a saber: Do Procultura; Do Fundo 

Nacional da Cultura; Do Apoio ao Financiamento do Sistema Nacional de Cultura; Do 

Incentivo Fiscal a Projetos Culturais; Do Acompanhamento e Gestão dos Recursos do 

Procultura; Do Estímulo às Atividades Culturais com Potencial de Retorno Comercial; Das 

Infrações e Penalidades; e, por fim, Das Disposições Finais. 

Enuncia no artigo 3º, seus objetivos, expostos abaixo no quadro comparativo: 

Quadro comparativo dos objetivos da lei de fomento e do projeto de lei 
Lei Rouanet Procultura 

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 e o 
respeito aos valores culturais de outros povos ou 
nações; 
VIII - estimular a produção e difusão de bens culturais 
de valor universal, formadores e informadores de 
conhecimento, cultura e memória; 
IX - priorizar o produto cultural originário do País. 

I - valorizar a expressão cultural dos diferentes 
indivíduos, grupos e comunidades das diversas 
regiões do País e apoiar sua difusão; 

II - apoiar as diferentes iniciativas que fomentem a 
transversalidade da cultura, em áreas como 
educação, meio ambiente, saúde, promoção da 
cidadania e dos direitos humanos, ciência, economia 
solidária e outras dimensões da sociedade; 

III - estimular o desenvolvimento cultural em todo 
território nacional, buscando a superação de 
desequilíbrios regionais e locais; 

IV - apoiar as diferentes linguagens artísticas, 
garantindo suas condições de realização, circulação, 
formação e fruição nacional e internacional; 

V - apoiar as diferentes etapas da carreira dos artistas, 
adotando ações específicas para sua valorização; 

VI - apoiar a preservação e o uso sustentável do 
patrimônio histórico, cultural e artístico brasileiro 
em suas dimensões material e imaterial; 

VII - ampliar o acesso da população brasileira à fruição 
e à produção de bens, serviços e conteúdos 
culturais, valorizando iniciativas voltadas para as 
diferentes faixas etárias; 

VIII - desenvolver a economia da cultura, a geração de 
emprego, a ocupação e a renda, fomentar as cadeias 
produtivas artísticas e culturais, estimulando a 
formação de relações trabalhistas estáveis; 

IX - apoiar as atividades culturais que busquem 
erradicar todas as formas de discriminação e 
preconceito; 

X - apoiar os conhecimentos e expressões tradicionais, 
de grupos locais e de diferentes formações étnicas e 
populacionais; 

XI - valorizar a relevância das atividades culturais de 
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caráter criativo, inovador ou experimental; 
XII - apoiar a formação, capacitação e aperfeiçoamento 

de agentes culturais públicos e privados; 
XIII - valorizar a língua portuguesa e as diversas 

línguas e culturas que formam a sociedade 
brasileira; 

XIV - promover a difusão e a valorização das 
expressões culturais brasileiras no exterior, assim 
como o intercâmbio cultural com outros países; 

XV - apoiar a dimensão cultural dos processos 
multilaterais internacionais baseados na diversidade 
cultural; 

XVI - valorizar o saber de artistas, mestres de culturas 
tradicionais, técnicos, pesquisadores, pensadores e 
estudiosos da arte e da cultura; e 

XVII - fortalecer as instituições culturais brasileiras. 

Quadro 2. 

 

Nota-se que o rol foi ampliado, de nove incisos para dezessete, mas manteve-se a 

atenção sobre o caráter simbólico, econômico e social com foco na manutenção dos Direitos 

Culturais que é entendido como aqueles afetos às artes, à memória e ao fluxo dos saberes 

visando sempre a dignidade da pessoa humana (CUNHA FILHO, 2000). 

De acordo com o artigo 2º do Procultura, mecanismos de incentivo à cultura são: I - 

Fundo Nacional da Cultura – FNC; II - Incentivo Fiscal a Projetos Culturais; III - Fundo de 

Investimento Cultural e Artístico - Ficart; e IV - Vale-Cultura, criado por lei específica. 

Basicamente, continuam os três mecanismos previstos na lei atual.  

Cunha Filho (2000) aponta que “Por existirem diferentes situações econômicas, que 

afetam o exercício de determinados direitos culturais, é que a normatividade prevê diferentes 

mecanismos, a fim de que um deles melhor seja adequado ao caso concreto” (CUNHA 

FILHO, 2000, p. 99).  

O Fundo Nacional de Cultura (FNC) será, de acordo com o Projeto da Procultura, em 

seu artigo 12, o mecanismo central de financiamento ao setor. O artigo anterior expressa, in 

litteris:  
O Fundo Nacional da Cultura - FNC, criado pela Lei no 7.505, de 2 de julho de 1986 
e ratificado pela Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991, vinculado ao Ministério 
da Cultura, fica mantido como fundo de natureza contábil e financeira, com prazo 
indeterminado de duração, de acordo com as regras definidas nesta Lei. 

 

Foi exposto acima que estruturalmente o FPC, previsto na Lei nº 7.505/1986 e o FNC, 

previsto na Lei nº 8.313/1991 têm composições bastante diversas, aquele tinha como fontes 

financeiras doações de contribuintes do imposto de renda e dotações orçamentárias, enquanto 

o último é composto por recursos oriundos das fontes elencadas no artigo 5º da Lei Rouanet 
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(CUNHA FILHO, 2010). 

 

Receitas do FNC 

Lei Rouanet (artigo 5º) Procultura (artigo 15º) 

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; 
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 nº 
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. 

I - dotações consignadas na lei orçamentária anual e 
seus créditos adicionais; 
II - doações e legados nos termos da legislação vigente; 
III - subvenções e auxílios de entidades de qualquer 
natureza, inclusive de organismos internacionais; 
IV - saldos não utilizados na execução dos projetos 
culturais financiados com recursos dos mecanismos 
previstos no art. 2o, incisos I e II; 
V - devolução de recursos determinados pelo não 
cumprimento ou desaprovação de contas de projetos 
culturais custeados pelos mecanismos previstos no art. 
2o, incisos I e II; 
VI - um por cento da arrecadação dos Fundos de 
Investimentos Regionais a que se refere a Lei no 8.167, 
de 16 de janeiro de 1991, obedecida na aplicação a 
respectiva origem geográfica regional; 
VII - 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 dos montantes destinados aos 
prêmios; 
VIII - reembolso das operações de empréstimo 
realizadas por meio do FNC, a título de financiamento 
reembolsável, observados critérios de remuneração que, 
no mínimo, lhes preserve o valor real; 
IX - retorno dos resultados econômicos provenientes 
dos investimentos em empresas e projetos culturais 
feitos com recursos do FNC; 
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 Ministério da Fazenda, 
observadas as normas e procedimentos do Banco 
Central do Brasil; 
XII - recursos provenientes da arrecadação da Loteria 
Federal da Cultura, criada por lei específica; 
XIII - saldos de exercícios anteriores; 
XIV - produto do rendimento de suas aplicações em 
programas e projetos culturais, bem como nos fundos 
de investimentos referidos no art. 45; 
XV - empréstimos de instituições financeiras ou outras 
entidades; e 
XVI - outras receitas que lhe vierem a ser destinadas. 

Quadro 3. 

Uma Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC), será o meio garantidor do 

repasse dos recursos diretamente aos proponentes e com maior participação social. A CNIC 

será dividida em comissões setoriais. O artigo 14 do Procultura anuncia que o FNC será 

composto por oito fundos setoriais, a saber: das Artes Visuais; das Artes Cênicas; da Música; 
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do Acesso e Diversidade; do Patrimônio e Memória; do Livro, Leitura, Literatura e 

Humanidades, criado por lei específica; de Ações Transversais e Equalização; e de Incentivo à 

Inovação do Audiovisual. 

O Princípio da Participação Popular está exposto no primeiro capítulo, intitulado Do 

Procultura, apresenta-se em três seções, são elas: Disposições Preliminares; Da Participação 

da Sociedade na Gestão do Procultura; Dos Procedimentos e Critérios para Avaliação de 

Projetos Culturais. 

A Seção II apresenta a Participação da Sociedade na Gestão do Procultura, de acordo 

com o artigo 4º o Procultura observará as diretrizes estabelecidas pela CNIC. Abaixo 

encontra-se resumido de maneira sintética. 

Comissão Nacional de Incentivo à Cultura - CNIC 
Definição (artigo 4º): 
órgão colegiado do Ministério da Cultura, com composição paritária entre governo e sociedade civil, presidida e 
nomeada pelo Ministro de Estado da Cultura. 

Representantes da sociedade civil integrantes do CNIC (artigo 5o): 
I - artistas, acadêmicos e especialistas com ampla legitimidade e idoneidade; 
II - empresariado brasileiro; 
III - entidades associativas dos setores culturais e artísticos de âmbito nacional. 

Representantes do Governo (artigo 5o): 
§ 2o Poderão integrar a CNIC representantes do Poder Público estadual, do Distrito Federal e municipal, […]  
observado o critério de rodízio entre os Estados, o Distrito Federal […]. 
§ 7o O Ministro de Estado da Cultura presidirá a CNIC e terá direito a voto, inclusive o de qualidade. 
§ 9o Ato do Poder Executivo disporá sobre a composição da representação governamental na CNIC. 
Competência do CNIC (artigo 6o): 
I - estabelecer as diretrizes da política de utilização dos recursos do Procultura, aprovando o plano de ação 
anual, em consonância com as diretrizes do Plano Nacional de Cultura e do Conselho Nacional de Política 
Cultural; 
II - propor programas setoriais de arte e cultura para o FNC; 
III - deliberar sobre questões relevantes para o fomento e incentivo à cultura, quando demandada por seu 
Presidente; 
IV - aprovar a proposta de programação orçamentária dos recursos do Procultura e avaliar sua execução; 
V - estabelecer, quando couber, prioridades e procedimentos para uso dos mecanismos previstos no art. 2o, 
incisos I e II; 
VI - fornecer subsídios para avaliação do Procultura e propor medidas para seu aperfeiçoamento; e 
VII - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo seu presidente. 
Quadro 4. 

O artigo 32 da Lei Rouanet previa a CNIC, inserida nas Disposições Gerais e 

Transitórias, no entanto, a participação popular se apresentava de maneira tímida. No artigo 

31 indica a participação comunitária estimulada pelo Governo Federal através da 

institucionalização de Conselhos de Cultura no Distrito Federal, nos Estados e nos 

Municípios. 

A transparência é outro ponto importante, o projeto em análise cria um sistema público 
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e transparente de critérios tanto para o acesso aos recursos do FNC quanto do incentivo fiscal. 

Estabelecer-se-á critérios claros e cristalinos de avaliação de quesitos relacionados à dimensão 

simbólica, econômica e social por parte dos patrocinadores e o Estado para direcionar o uso 

dos recursos públicos. De acordo com o artigo 8º “A análise, seleção e classificação dos 

projetos culturais serão feitas com utilização dos seguintes critérios objetivos e 

procedimentos” que estão transcritos no esquema abaixo: 

 

Critérios objetivos e procedimentos para análise, seleção e classificação dos projetos culturais 

I. Habilitação do projeto que deve está em consonância com os objetivos5 do Procultura 

II. Avaliação das três dimensões culturais 

a) Simbólica b) Econômica c) Social 

1. inovação e experimentação 
estética; 
2. circulação, distribuição e difusão 
dos bens culturais; 
3. contribuição para preservação, 
memória e tradição; 
4. expressão da diversidade cultural 
brasileira; 
5. contribuição à pesquisa e 
reflexão; e 
6. promoção da excelência e da 
qualidade; 

1. geração e qualificação de 
emprego e renda; 
2. desenvolvimento das cadeias 
produtivas culturais; 
3. fortalecimento das empresas 
culturais brasileiras; 
4. internacionalização, exportação e 
difusão da cultura brasileira no 
exterior; 
5. fortalecimento do intercâmbio e 
da cooperação internacional com 
outros países; 
6. profissionalização, formação e 
capacitação de agentes culturais 
públicos e privados; e 
7. sustentabilidade e continuidade 
dos projetos culturais; 

1. ampliação do acesso da população 
aos bens, conteúdos e serviços 
culturais; 
2. contribuição para redução das 
desigualdades territoriais, regionais 
e locais; 
3. impacto na educação e em 
processos de requalificação urbana, 
territorial e das relações sociais; 
4. incentivo à formação e 
manutenção de redes, coletivos, 
companhias e grupos socioculturais; 
5. redução das formas de 
discriminação e preconceito; e 
6. fortalecimento das iniciativas 
culturais das comunidades; 

III. Critérios de Avaliação para Enquadramento 

a) adequação orçamentária b) viabilidade de execução c) capacidade técnica e operacional 
do proponente 

Quadro 5. 

O inciso I tem caráter eliminatório, o II, classificatório e o último, de enquadramento. 

Esses projetos culturais não serão apreciados de maneira subjetiva quanto ao seu valor 

artístico ou cultural. 

O projeto prevê ainda novas modalidades de acesso, além do fortalecimento do FNC, o 

Fundo de Investimento em Cultura e Arte (Ficart), no qual os investidores se tornam sócios de 

um projeto cultural, ganha agora o incentivo que o tornará atrativo e viável, o que não era 

viável que a lei em vigor. FICARTs são fundos privados, um fundo para cada investimento. O 

governo permite a constituição de fundos privados com a venda de ações. Na verdade, nunca 

funcionou, é previsto, mas nunca funcionou, agora retorna no procultura. 

                                                 
5 Objetivos expostos no quadro 2. 
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Pensou-se em formas de aprimorar o sistema de avaliação de projetos e diminuir a 

burocracia. Verifica-se ainda, além do convênio, a concessão de bolsas e prêmios. A prestação 

de contas tornar-se-á mais simples, objetivando ir além dos aspectos contábeis, verificando os 

resultados do projeto. 

O MinC terá o prazo de 30 dias para avaliação do projeto cultural que poderá ser 

apresentado por pessoas físicas e jurídicas, com ou sem fins lucrativos, onde a natureza 

cultural deve constar na iniciativa e não no proponente da ação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos últimos anos, o tema Cultura ganhou um importante espaço no cenário político 

mundial. O Brasil segue essa tendência com o desenvolvimento de estruturas normativas que 

versam sobre o assunto, gerando uma nova postura do Estado e da sociedade civil. A política 

de apoio à cultura tem fundamento no texto constitucional de 1988. Essa nova constituição 

com teor cultural oferece o alicerce para a construção de estruturas jurídicas que mantenham a 

cultura nacional viva.  

O Procultura não eliminou os incentivos fiscais, na verdade, quis aumentar os 

benefícios. A lei permanece a mesma, há pouca novidade. Pôde-se observar que essas leis se 

modificaram com a necessidade da sociedade em diálogo com o Estado é importante entender 

que a sociedade é a protagonista na proteção dos bens culturais e o Estado, por sua vez, segue 

o Princípio da Atuação Estatal como Suporte Logístico. No entanto, não se pode entender a 

atuação como mínima ou como inércia estatal. Para real materialização desses direitos, faz-se 

necessário que os tipos de mecanismos de financiamento existentes sejam aplicados aos casos 

específicos, ou seja, condicionados ao tipo de atividade cultural que se deseja financiar. 

Os Princípio dos Direitos Culturais aparecem ilustrados nas leis de fomento analisados, 

percebe-se que há um avanço paulatino em cada reelaboração dessas estruturas normativas. 

Princípio como o da Participação Popular, da Universalização do Acesso à Cultura e da 

Atuação Estatal como suporte Logísitico são bem evidentes. 
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DIREITOS CULTURAIS E TRADICIONALISMO GAÚCHO: NA 
BUSCA DE ESTÍMULO À CULTURA REGIONALISTA 

 
CULTURAL RIGHTS AND GAUCHO TRADITIONALISM: IN THE 
SEEKING FOR STIMULATION TO TRADITIONALISM CULTURE 

 

Luiz Felipe Zilli Queiroz1 

Resumo: Levando-se em conta a ascensão dos direitos culturais em terrae brasilis, o presente escrito vem 
debater sobre esses direitos, colecionando definições de cultura e também alicerçando os bens e patrimônios 
culturais nessa empreitada. Sendo assim, faz mister remontar o surgimento dos mesmos, com passagem pela 
história do Direito brasileiro e estrangeiro. Posteriormente, há uma análise sobre a positivação dos direitos 
culturais no ordenamento jurídico brasileiro, remetendo sua existência suprema na Constituição Federal, como 
direitos culturais constitucionais e, também, fundamentais, além de estar intimamente ligado com o princípio-
mor da República Federativa do Brasil: a dignidade da pessoa humana. Na sequência, os direitos culturais 
também são encontrados em leis esparsas que, inclusive, trazem alguns benefícios fiscais ao cidadão/entidade 
que incentivar projetos culturais. Ademais, ressaltam o sentido dogmático e principiológico desses direitos, 
analisando a letra da Lei e a sua validade enquanto princípios. Por fim, o trabalho restará concluído com 
situações práticas e cotidianas envolvendo os direitos culturais colidindo com demais direitos, incidindo sobre a 
realidade do tradicionalismo gaúcho. Diante disso, nasce o momento controvertido envolvendo os Centros de 
Tradições Gaúchas com a alta carga tributária nacional e a necessidade de mudanças legislativas, com a correção 
e especificação de onde a norma quer chegar, não limitando direitos tão precípuos como os culturais. 

Palavras-chave: Cultura. Direitos Culturais. Tradicionalismo gaúcho. Incentivos fiscais. 

Abstract: Taking into account the rise of cultural rights in brasilisterrae, this article discusses about those rights, 
collecting definitions of culture and also consolidating  property and cultural heritage in this agreement. 
Therefore, it is necessary to present  the appearance of them, with passage through the history of Brazilian and 
foreign law. After, there is an analysis on the positivization of cultural rights in the Brazilian legal system, 
sending its supreme existence in the Federal Constitution, as constitutional cultural rights and also fundamental 
rights besides being intimately connected to the principle chief of the Federative Republic of Brazil: the dignity 
of the human person. Following, cultural rights are also found in sparse laws that, including bring some tax 
benefits to citizen / entity that encourage cultural projects. Moreover, the cultural rights emphasize the dogmatist 
and principlelogic meaning of these rights, analyzing the letter of the law and its validity as principles. Finally, 
the work is concludedwith daily practices and cultural rights involving colliding with other rights situations, 
focusing on the reality of the gaucho traditionalism. Thus it is born the controversial moment involving Centers 
Gaucho Traditions with national high tax burden and the need for legislative changes, with the correction and 
specification where the norm wants to get, not limiting rights as precipuos as the cultural. 

Keywords: Culture. Cultural Rights. Gaucho Traditionalism. Tax Incentives. 

 

INTRODUÇÃO 

Com as grandes mudanças trazidas ao longo dos séculos, principalmente após o período 

renascentista, a cultura tornou-se um dos fatores precípuos para o desenvolvimento de uma 

sociedade vivenciada pela ética e educação. Assim sendo, os países procuraram desenvolver 

um padrão de investimentos e incentivos à cultura e, também, juridicizando a mesma. Com 

                                                           
1 Acadêmico de Direito da Faculdade de Direito de Santa Maria – FADISMA. Estagiário no escritório de 
advocacia Rafael Azambuja Paz Escritório de Advocacia. Endereço eletrônico: felipezqueiroz@hotmail.com 
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isso, surgem os direitos culturais como forma de preservar e prestar a cultura nos territórios 

que ela é recepcionada. 

Então, o presente escrito traz à baila as definições sobre cultura, com seus 

multisignificados e incidências, inclusive, sob a órbita jurídica. Com a aproximação do 

jurídico com a cultura, surgem os direitos culturais, que visão tutelar os bens e patrimônios 

culturais. Nesse diapasão, há a passagem pela história, com o princípio desses direitos na 

esfera internacional e, posteriormente, na nacional. 

Nessa ordem, há a apresentação dogmática e principiológica dos direitos culturais, 

estando os mesmos presentes na Magna Carta ou em leis esparsas no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, positivados estão esses direitos no Brasil e, cada vez mais, aumentam as 

demandas sobre cultura, patrimônio cultural e bens culturais nos três poderes da República, 

tanto para exigir os direitos (judiciário), quanto para reconhecê-los (legislativo) e, também, 

prestá-los (executivo). 

Por fim, o escrito se detém num caso concreto envolvendo a cultura regionalista do Rio 

Grande do Sul, o tradicionalismo gaúcho. Nesse tempo, surgem empecilhos tributários que 

acabam limitando a expressão dessa tradição, lesionando bens culturais como os Centros de 

Tradições Gaúchas (CTG), que são associações para discutir, cultuar e preservar as 

características locais e históricas daquela região, haja vista a alta carga de tributos que recai 

sobre eles (CTG), incidindo, assim, a sua inadimplência e até desligamento. 

Com a breve descrição do trabalho, o que se pretende é discutir sobre cultura, bens 

culturais e seu patrimônio, ratificando a existência dos direitos culturais no Brasil. Assim 

sendo, procura-se conciliá-lo com demais direitos previstos, seja por legislação, com 

incentivos fiscais, quanto por judicialização. Visto dessa forma, o que deve imperar é a 

cultura.    

1 A CULTURA SOB A TUTELA DOS DIREITOS CULTURAIS: UMA BREVE 
ANÁLISE 

A vivência no mundo contemporâneo é recheada por situações que remetem as pessoas 

a uma excessiva carga de informações gerando várias interpretações. Nesse sentido, as 

facilidades que a modernidade trouxe para o acesso/experiência às diversas formas de 

culturas, certificam o que se chama hoje de multiculturalismo, com o recíproco intercâmbio e 

expansão de diversas culturas aos lugares mais recônditos do Brasil e, também, do planeta.  
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Diante disso, o presente escrito traz à baila, num primeiro momento, a ascensão do 

vocábulo cultura, com suas definições e alcances jurídicos, caracterizando, assim, o 

surgimento dos direitos culturais. Nesse momento, far-se-á um estudo das origens desse 

direito emergente, seja no Brasil e/ou em outros países, e no fim deste capítulo, as noções 

sobre bens e patrimônios culturais. Tudo isso será explicitado para o desenvolvimento do 

trabalho para coadunar com as teses desenvolvidas ao longo do mesmo.    

Hodiernamente, a população mundial se encontra abarcada pela miscigenação de 

culturas num mesmo lugar ou recolhidas e afastadas de um mesmo cenário. No entanto, 

acaba-se, por vezes, não creditando um valor cultural às diversas realidades postas que, de 

uma forma epistemológica, se perfectibilizam como uma determinada cultura. Assim sendo, 

evidencia-se cultura quando a mesma envolve um significado espiritual e quando há uma 

relevância coletiva com a situação, reportando a bens não econômicos e abarcados por obras 

de criação ou valoração humana, contrárias às puras expressões da natureza (MIRANDA, 

1996, p. 253).  

Partindo da sua abrangência, que envolve a língua/linguagem, os usos e costumes, a 

religião, os símbolos comunitários, conhecimentos, as formas de cultivos da terra e do mar, a 

organização política, o meio ambiente, a cultura se torna precisa pela humanidade que 

apresenta, sendo que cada ser estabelecido num determinado ambiente se perfaz pela sua 

cultura (MIRANDA, 2006, p. 02). Ademais, Alfredo Bosi remete a seu sentido étimo, já que 

sua herança latina vem de cólere que significa morar, cultivar, tratar (1992, p. 12). Por isso, o 

termo cultura é de antiguíssima visualização pela atribuição à agricultura, uma das primeiras 

formas de testemunhar, transmutar e dominar a natureza pelo ser humano.  

Nesse diapasão, com o surgimento da sociedade moderna, seja pelo intermédio da 

Revolução Industrial ou pelo desenvolvimento científico refletido pelo período Renascentista, 

buscou-se entender mais sobre cultura, havendo uma solidificação científico-antropológica do 

seu termo. Então, Edward Tylor (2005, p. 79) condensou na palavra cultura como todo 

fenômeno humano que pertença ao âmbito material e imaterial desenvolvido pelo indivíduo 

ou por um povo. Logo, tudo que é humano é cultural e tudo que é cultural é humano. 

Partindo dessa premissa, eis que surge o Direito (ciência) como cultura numa visão 

social, filosófica e antropológica, haja vista sua veneração na segurança de um determinado 

ambiente como forma de pacificar uma comunidade/sociedade por meio de um pacto social 

(ROUSSEAU, 2003, p. 29). Mas não adentrando estritamente nessa visão, o Direito provém 

para tutelá-la e preservá-la. No entanto, a proteção jurídica não recai em toda e qualquer 
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forma de expressão de cultura, já que seria um amparo excessivo, não resguardando outros 

direitos previstos num determinado ordenamento jurídico. Portanto, como bem leciona José 

Afonso da Silva, não se pode confundir o direito cultural com o conceito antropológico de 

cultura (2001, p. 35).2 

Os direitos culturais surgiram estritamente com o direito autoral, já que, historicamente, 

o mesmo nasceu de alguns processos revolucionários, inicialmente na Inglaterra com a 

Revolução Gloriosa, nos Estados Unidos com a Revolução para a independência e a França 

com a Revolução Francesa. Todas essas revoltas trouxeram como a mais legítima e pessoal 

das propriedades, a criação intelectual e artística. Ademais, sua aparição na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948) consolidou sua existência numa Carta escrita e 

formalizada por várias nações e, principalmente, restou solidificado esse direito como humano 

(CAVALCANTE, 2011, p. 3-11). 

No Brasil, os direitos culturais demoraram a ser positivados, não obstante já serem 

reconhecidos desde a assinatura da Declaração Universal dos Direitos Humanos do qual o 

país é signatário.3 No entanto, a cultura, caracterizada pelo seus bens e patrimônios culturais 

era acessível a uma pequena parcela da população, retida aos quintões aristocráticos (COSTA, 

2008, p. 29). Com o ressurgimento do Estado Democrático por meio da Constituição Federal 

de 1988, a mesma positivou e ratificou um caráter superior ao prever, ineditamente, uma 

seção – de número dois – no artigo 215 sobre cultura. 

Então, os direitos culturais são aqueles: 

Afetos às artes, à memória coletiva e ao repasse de saberes, que asseguram aos seus 
titulares o conhecimento e o uso do passado, interferência ativa no presente e 
possibilidade de previsão e decisão das opções referentes ao futuro, visando sempre 
a dignidade da pessoa humana (CUNHA FILHO, 2000, p. 34). 

Seguindo essa orientação, encontram-se os direitos culturais em todo o ordenamento 

jurídico brasileiro, seja no direito civil ou no direito penal, mas todos alicerçados numa ótica 

constitucional e imperados pelo princípio-mor da dignidade da pessoa humana. Sendo assim, 

esses direitos são reconhecidos por duas dimensões: a dimensão ativa, traduzida como o 

direito à livre criação, expressão e comunicação e; dimensão passiva, compreendida como 

                                                           
2 Peter Häberle apresenta que a Constituição – e o Direito – de um Estado é um fenômeno cultural, propondo 
uma teoria da Constituição como ciência da cultura (2000). 
3 É o que consta: 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. 
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direito à fruição de informações, treinamentos e conhecimentos (CAVALCANTE, 2011, p. 

05-06). 

Faz mister tecer sobre uma possível autonomia da disciplina direitos dulturais, em que 

pese sua autonomia legislativa, didático-doutrinária, de gestão e jurídico-científica. Com a 

previsibilidade nos artigos 215 e 216 da Constituição Federal, além daqueles direitos culturais 

previstos no rol do artigo 5° da mesma, mas também, no plano infraconstitucional coaduna 

com a autonomia legislativa.4 Ademais, encontra respaldo na doutrina com os escritos de 

Francisco Humberto Cunha Filho, José Afonso da Silva e Lúcia Reisewitz.5 Na gestão, é 

designado pelo poder público com a criação de órgãos próprios, específicos e com servidores 

públicos qualificados.6 E, por fim, tem autonomia jurídico-científica com a presença da 

normatividade com as respectivas leis, mas, também, com a visualização de vários princípios 

sobre esses direitos, que serão explicitados no capítulo subsequente (COSTA, 2008, p. 34-36). 

O douto José Afonso da Silva ressalta que os bens culturais são: 

Coisas criadas pelo homem mediante projeção de valores, criadas não apenas no 
sentido de produzidas, não só do mundo construído, mas no sentido de vivência 
espiritual do objeto, consoante se dá em face de uma paisagem natural de notável 
beleza, que, sem ser materialmente construída ou produzida, se integra com a 
presença e a participação do espírito humano (2000, p. 26). 

Na sequência, o artigo 216 da Magna Carta e seus respectivos incisos lecionam o que é 

patrimônio cultural e o que o mesmo abrange.7 A proteção recai aos bens materiais e 

imateriais, sejam na dimensão ativa, quanto na passiva em relação à atuação/abstenção estatal. 

Nesse sentido, é necessário estender a interpretação do vocábulo cultura diante dos casos 

concretos, já que nem sempre o supracitado artigo disciplina quais são, ao todo, os direitos 

que fazem parte do patrimônio cultural. Portanto, a análise de patrimônio cultural é recíproca 

                                                           
4 Algumas leis de alta relevância: “Lei da Arqueologia” (Lei n.° 3.924/61), “Lei Rouanet” (Lei n.° 8.313/91) e 
“Lei dos Direitos Autorais” (Lei n.° 9.610/98). Além de leis, algumas convenções como a Convenção de Haia, 
Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural e a Convenção da Diversidade Cultural.  
5 Cunha Filho com suas obras “Direitos Culturais como direitos fundamentais no ordenamento jurídico 
brasileiro” e “Cultura e democracia na Constituição Federal de 1988: a representação de interesses e sua 
aplicação ao Programa Nacional de Apoio à Cultura”; José Afonso da Silva com seu escrito “Ordenação 
constitucional da cultura” e; Lúcia Reisewitz com sua obra “Direito ambiental e patrimônio cultural: direito à 
preservação da memória, ação e identidade do povo brasileiro”.  
6 Previsibilidade no artigo 215, § 3°, III da Constituição Federal.  
7 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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com cultura, sendo que todo patrimônio faz parte da cultura e toda cultura, com suas 

manifestações, tem esse patrimônio (CUNHA FILHO, 2004, p. 37). 

Por tudo isso, procurou-se demonstrar o que é cultura, direitos culturais e seus 

respectivos patrimônios e bens, com uma visão clara e concisa para as demais análises no 

decorrer do escrito. Assim, os direitos culturais aparecem com segurança no Direito brasileiro, 

resguardando toda e qualquer atividade que prospere em grupos e particulares com 

características culturais.  

 
2 OS DIREITOS CULTURAIS POSITIVADOS NA ORDEM CONSTITUCIONAL E 
INFRACONSTITUCIONAL 

Certificada a existência, tácita ou expressa, dos direitos culturais no universo jurídico, 

cabe aqui restringi-los para o Estado brasileiro. Neste plano, será atentado o sentido 

dogmático e principiológico desses direitos, com a visualização de aparatos legais e/ou 

constitucionais que visam auxiliar e beneficiar à cultura, no seu sentido lato, proclamando a 

mesma sem dificuldades em todo o território nacional.  

A Magna Carta brasileira traz no título VIII (da ordem social), capítulo III (da educação, 

da cultura e do desporto) e seção II (da cultura) dois artigos únicos e principais (artigos 215 e 

216) que afirmam, sem dúvida alguma, a existência do direito cultural em terrae brasilis e a 

preocupação do Estado Democrático em designar para seu povo os alicerces da cultura como 

forma de educar, cívica e primariamente, além de pactuar com os ideais republicanos (artigo 

1° da C.F/88) e promover, a todo e qualquer custo, o princípio-mor da dignidade da pessoa 

humana.  

O Estado sujeita-se como grande protetor e provedor da cultura brasileira, 

caracterizando-se precípuo responsável a garantir o pleno exercício, o acesso às fontes, o 

incentivo a valorização e a difusão de manifestações com caráter cultural. Ademais, preocupa-

se com o direito das minorias, protegendo as expressões dos indígenas e afro-brasileiros, mas 

também de outros grupos que integram o processo civilizatório nacional, como por exemplo, 

o tradicionalismo gaúcho. Nesse sentido, ressalva a importância da preservação cultural, 

incluindo, até, datas comemorativas com tamanha significação para os diferentes segmentos 

étnicos, com o reforço de lei que disporá sobre o assunto. 

Com um caráter principiológico, urge os princípios constitucionais culturais: o 

pluralismo cultural, com a contemplação das diversas manifestações culturais sem distinções; 

a participação popular, com o ingresso da sociedade e do poder público para discutir e 
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angariar questões atinentes à cultura; a atuação estatal como suporte logístico, com o Estado 

obrigado a não intervir arbitrariamente, mas também promover e fornecer equipamentos que 

garantam a sustentabilidade de um bem cultural; o respeito à memória coletiva, com a 

valorização do patrimônio histórico consagrados pelo passado e; a universalidade, sendo que 

garante a todos o exercício dos direitos culturais (COSTA, 2008, p. 36-40).    

Em agosto de 2005, foi publicada a Emenda Constitucional nº 48, que traz mais uma 

garantia aos direitos culturais, haja vista que prevê o desenvolvimento cultural no país com a 

integração das ações do poder público, sendo mencionado o Plano Nacional de Cultura, que 

será estendido por meio de lei. Nesse plano, as prioridades serão: a defesa e valorização do 

patrimônio cultural brasileiro; promoção, produção 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.  

Nessa sequência, a Carta da República disciplina, conforme já anunciado no capítulo 

anterior, sobre o patrimônio cultural brasileiro, com seus respectivos bens materiais e 

imateriais. Oportuno também é a colaboração da comunidade, juntamente com o poder 

público em promover e proteger esse patrimônio, seja por meio de inventários e registros ou 

por tombamentos e desapropriações. Além disso, a própria Constituição ressalta que haverá 

incentivos a produção e o conhecimento de bens e valores culturais por meio de lei. 

E para solidificar, cada vez mais, a cultura em solo brasileiro, o Congresso Nacional 

criou a Emenda Constitucional nº 71, que foi sancionada em 2012, para instituir o Sistema 

Nacional de Cultura, colocando lado a lado a sociedade e entes da Federação para proporem 

políticas públicas de fomento ao desenvolvimento humano, social e econômico com o 

exercício pleno dos direitos fundamentais. Com isso, destacou alguns princípios que guiarão 

esse sistema:  

Diversidade das expressões culturais; universalização do acesso aos bens e serviços 
culturais; fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens 
culturais; cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados 
atuantes na área cultural; integração e interação na execução das políticas, 
programas, projetos e ações desenvolvidas; complementaridade nos papéis dos 
agentes culturais; transversalidade das políticas culturais; autonomia dos entes 
federados e das instituições da sociedade civil; transparência e compartilhamento 
das informações; democratização dos processos decisórios com participação e 
controle social; descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das 
ações; ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a 
cultura (VADE MECUM, 2012, p. 70) 

 Seguindo o entendimento de Paulo Bonavides (2000, p. 533) sobre os direitos 

fundamentais, já que os mesmos legitimam o Estado para a consecução de sua finalidade 
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social, tendo como o primado axiológico da pessoa humana em um nível bem superior de 

juridicidade, torna-se comprovado a fundamentalidade dos direitos culturais. E isso se 

perfectibiliza em alguns incisos do artigo 5º, como o IX e XIV8, e o artigo 6º caput, já que 

menciona como direitos sociais o direito a educação, e esse, está intimamente ligado à cultura. 

Logo, os direitos culturais são fundamentais – como a cultura – não somente pela previsão 

escrita na Lei Maior, mas por estar associado à dignidade da pessoa humana (CUNHA 

FILHO, 2000, p. 41). 

Há algumas leis federais infraconstitucionais que necessitam ser abordadas no presente 

trabalho como a “Lei Sarney” (Lei 7.505/86) e a “Lei Rouanet” (Lei n.° 8.313/91). Essas duas 

leis condicionam uma postura de reciprocidade entre o poder público com a sociedade, já que 

elas preveem benefícios fiscais a quem deduzir de seus impostos em benefício à cultura. 

Sendo assim, a primeira disciplina sobre o imposto de renda, com o abatimento da renda bruta 

ou despesa operacional em relação ao valor das doações e patrocínios a pessoas jurídicas de 

natureza cultural, nos respectivos percentuais mencionados. A segunda abrange mais 

possibilidades, sendo facultado ao contribuinte deduzir do imposto de renda as doações ou 

patrocínios despendidos às pessoas físicas e jurídicas, de acordo com os projetos elencados na 

própria lei.   

É notório que a União preocupa-se com a cultura nacional e, sabiamente, criou um 

mecanismo de incentivo à mesma, donde a sociedade como um todo sai beneficiada e os 

contribuintes mais satisfeitos. Assim sendo, mais arrecadação direta provém aos cofres do 

Plano Nacional de Cultura, para projetos futuros, e Sistema Nacional de Cultura, com sua 

estruturação.  

Nessa vanguarda devem seguir os outros entes da federação, como os estados e 

municípios, criando leis que incentivem o abatimento de impostos em detrimento da cultura 

local que, muitas vezes, está sufocada pela alta carga tributária.9 Nesses casos é que se 

                                                           
8 Art. 5º, incisos: IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; VI - é inviolável a 
liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na 
forma da lei, a proteção aos locais de culto e as suas liturgias; IX - é livre a expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; XIV - é assegurado a todos o 
acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional; XXVII - aos 
autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos 
herdeiros pelo tempo que a lei fixar. 
9 Corroboram nesse sentido: Art. 23 da C.F.: 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; 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, à educação e à ciência e; Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre: IX - educação, cultura, ensino e desporto. 
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encontram, por exemplo, os Centros de Tradições Gaúchas (CTG), que preservam a cultura 

regional do Rio Grande do Sul, com eventos das mais variadas circunstâncias, tanto pelas 

danças típicas, quanto pelos bailes gaúchos. Diante disso, o subsequente capítulo aprofundará 

sobre essa questão.   

Assim encontram-se os direitos culturais no Brasil, estando os mesmos positivados na 

Constituição Republicana de 1988, delineado por princípios constitucionais, além de 

garantidos por sistemas e planos nacionais. Nessa órbita, leis infraconstitucionais de incentivo 

a cultura surgem para amparar esses direitos e tentar, ao menos, arrecadar fundos para a 

gestão do patrimônio cultural brasileiro.  

 
3 INCENTIVOS AO TRADICIONALISMO GAÚCHO: (DES)CONSIDERAÇÕES 
DAS NORMAS JÁ EXISTENTES E NOVOS PROJETOS 

Restando comprovada a existência dos direitos culturais no mundo jurídico, mas, 

também, no ordenamento jurídico brasileiro, a partir de agora o presente escrito se deterá na 

discussão da cultura regionalista do Rio Grande do Sul, diante das suas dificuldades de 

mantimento, principalmente no que tange ao setor financeiro de suas associações.   

A partir dos anos de 1940 surgiram os primeiros Centros de Tradições Gaúchas (CTG) 

no Rio Grande do Sul, que são vistos, numa ótica jurídica, como associações de direito 

privado sem fins lucrativos.10 A intenção de criá-las era/é estreitar os laços sociais e, 

principalmente, os culturais, com reverências aos antepassados da Revolução Farroupilha e 

aos costumes dos povos pioneiros, dando prioridade ao nativismo.11  

Os CTG foram criados para demonstrar as raízes históricas, os costumes nativos, a 
maneira de ser, a sociabilidade do povo gaúcho. Lá se estudam as danças, as poesias, 
as falas do gaúcho original, seus hábitos e sua história. A finalidade é mostrar e 
perpetuar as manifestações da cultura e tradições gaúchas com a maior precisão 
possível para o público nacional e internacional (LUVIZOTTO, 2010, p. 36) 

Ademais, muitos estatutos definem os objetivos dessas entidades, sendo caracterizados 

com reciprocidade. Assim sendo, preocupa-se em preservar, promover e divulgar, por meio de 

atividades esportivas, sociais, campeiras, culturais, assistenciais, artísticas e recreativas, o 

                                                           
10 Código Civil brasileiro - Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado: I - as associações e; Art. 53. 
Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. 
11 Segundo Luvizotto, “O CTG não é apenas uma entidade que reflete sobre a tradição, é também um movimento 
que procura revivê-la. Dessa maneira, foi necessário recriar os costumes do campo e foi usada uma nomenclatura 
diferente de outras associações, substituindo o presidente, o vice-presidente, o secretário, o tesoureiro e o diretor, 
empregando os títulos de patrão, capataz, sota-capataz, agregados, posteiros. Os conselhos consultivos e 
deliberativos foram renomeados de Conselho de Vaqueanos e os departamentos foram chamados de Invernadas, 
conseguindo assim uma maior proximidade da cultura do campo” (2010, p. 34). 
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tradicionalismo gaúcho; defender e conservar o patrimônio histórico e artístico com a 

promoção da cultura; preocupação com a educação, sendo forma complementar de 

participação; acessão ao voluntariado e; a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos 

direitos humanos, da democracia e de outros valores universais (LUVIZOTTO, 2010, p. 36). 

Evidenciado o âmago das associações (CTG) enquanto entidades culturais e 

estruturadas pelo direito civil brasileiro, exsurge a competência da União, dos Estados e dos 

Municípios sob o âmbito constitucional de promover a cultura (art. 23, inc. III e V/art. 24, inc. 

VII e IX/art. 30, inc. IX). No entanto, os mesmos entes federados têm a competência de 

instituir tributos das mais diversas naturezas e que acabam conflitando com a promoção e 

desenvolvimento dos bens e, acima de tudo, do patrimônio cultural. Ressalta-se isso, haja 

vista a alta carga tributária, sendo expressa por impostos cobrados pelos três entes, e que 

acabam gerando uma controvérsia nos CTG, com os endividamentos. 

Esses Centros de Tradições sobrevivem da contribuição de seus associados, mas, muitos 

deles prevêem em seus estatutos o título de “sócio remido”, diminuindo, assim, o número de 

associados efetivamente contribuintes. Assim sendo, as mensalidades quiçá conseguem 

compensar os gastos ordinários de mantimento, como água, energia elétrica, gás, telefonia, 

mas quando surgem gastos extraordinários, ficam a mercê de projetos para arrecadação. 

Ademais, há os impostos anuais como o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) e o 

Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas, que dificultam ainda mais a lisura nas contas.   

Porém, na Lei Maior12 encontram-se possibilidades de diminuir essa alta carga de 

tributos dos CTG. Numa primeira análise, a União, os Estados e os Municípios podem, de 

acordo com a capacidade econômica do contribuinte, dirimir um imposto de caráter pessoal, 

possibilitando a discussão de possíveis descontos. Ademais, possível, também, trazer uma 

emenda ao artigo 150 da Constituição, já que o mesmo prevê algumas vedações aos entes da 

federação em relação a impostos. No caso, partidos políticos, entidades sindicais, instituições 

de educação e de assistência social não terão impostos a pagar.13 É pertinente incentivar a 

analogia nesse caso, acrescentando uma emenda que vedasse a cobrança de impostos dessas 

                                                           
12 Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: § 1º - 
Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do 
contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, 
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades 
econômicas do contribuinte. 
13 O Código Tributário Nacional também entende dessa forma: Art. 9º. É vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: IV - cobrar imposto sobre: c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos 
políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de 
assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo. 
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entidades com caráter cultural e ao mesmo tempo, acabaria preservando o patrimônio cultural 

do país. 

Muitas vezes, a falta de um termo no dispositivo legal convoca dúvidas. Resta 

comprovado isso na Lei nº. 9.532/97, mais precisamente no seu artigo 1514, já que isenta 

várias instituições de contribuírem com o Imposto de Renda para Pessoa Jurídica, inclusive as 

culturais, mas não especifica o termo “instituições culturais”. No mesmo sentido é a Medida 

Provisória de nº. 2.158-35/01, que isenta o Cofins (Contribuição para Financiamento da 

Seguridade Social) das receitas de instituições culturais.15 Então, o que são instituições 

culturais? Diante do caso concreto, o poder judiciário responderá com seus julgamentos, seja 

pelo Supremo Tribunal Federal quando a matéria versar sobre direitos constitucionais 

culturais ou pelo Superior Tribunal de Justiça com relação às leis federais.  

Na sequência, o impasse fica mais claro em relação aos municípios gaúchos, já que 

muitos prevêem nas suas Leis Orgânicas a isenção do IPTU às entidades de cultura. Logo, 

torna-se claro que os Centros de Tradições Gaúchas são entidades de cultura. Então, estariam 

isentos desse imposto. Mas enquanto não houver manifestações dos poderes legislativos 

locais, os impostos continuarão incidindo sobre o valor venal das propriedades e, as mesmas 

quase que na totalidade são de grande área medida, resultarão num valor significativo. Nesse 

diapasão, cria-se um círculo vicioso que perdura no tempo, endividando os CTG e obrigando-

os a encerrarem suas atividades, impedindo, assim, de promover as danças típicas, as aulas 

instrumentais e de música a toda sociedade.16 

Por tudo isso, espera-se que ações judiciais ovacionem essa questão tão prejudicial às 

entidades tradicionalistas, ou que os poderes legislativos locais e/ou federais (re)analisem, 

cautelosamente, as leis já editadas e as emendem com clareza e especificações. Assim feito, 

os CTG conseguirão manter-se ativos e contribuindo com sua função cultural e, também, 

social.   

                                                           
14 Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as 
associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do 
grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos: § 1º A isenção a que se refere este artigo aplica-se, 
exclusivamente, em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido, 
observado o disposto no parágrafo subseqüente. 
15 Art. 13.  A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de salários, à alíquota de um 
por cento, pelas seguintes entidades: IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as 
associações, a que se refere o art. 15 da Lei no 9.532, de 1997; Art. 14.  Em relação aos fatos geradores ocorridos 
a partir de 1o de fevereiro de 1999, são isentas da COFINS as receitas: X - relativas às atividades próprias das 
entidades a que se refere o art. 13. 
16 Um exemplo a ser seguido é do município de Bagé no Rio Grande do Sul, que se antecipou nessa matéria com 
a aprovação pelo legislativo municipal de desconto significativo de 80% sobre o valor venal da propriedade, 
diminuindo, então, o IPTU de todas as entidades tradicionalistas daquela cidade (MINUANO, 2014, p. 01). 
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CONCLUSÃO 

O almejo por cultura se solidifica nos Estados democráticos, ensejando uma 

necessidade de cada cidadão para sua formação, já que a cultura aprimora a ética, a educação 

e a civilidade. Vive-se, hoje, numa era da informação e o ser humano está, cada vez mais, 

acessível às diversidades culturais. E isso se consolida com a proteção estatal dessas 

diversidades para que sejam preservadas e asseguradas a todos.  

O presente trabalho procurou expor essa “necessidade por cultura” na sociedade atual, 

com as suas definições, já que com elas, achamos o seu alcance. Assim sendo, restou 

demonstrado a origem dos direitos culturais numa visão global e a sua menção de proteção, 

que são os bens culturais e o patrimônio cultural. 

Evidenciado ficaram os direitos culturais no Brasil, com a positivação, sem discussão, 

na Constituição Federal de 1988 e, por conseguinte, nas demais leis esparsas. No escrito, 

apresentaram-se leis que coadunam com a ideia do artigo, que é a defesa do patrimônio 

cultural, acima de qualquer incidência fiscal. Enfim, os legisladores se orientaram e previram 

no ordenamento jurídico brasileiro os direitos culturais. 

Nesse contexto, o terceiro capítulo vem suscitar um problema que muito incomoda os 

CTG gaúchos, que é a alta carga tributária. Diante disso, ponderaram-se os dois direitos em 

jogo e tornou-se claro a necessidade de benefícios fiscais para entidades 

culturais/tradicionalistas. Assim, se faz mister a atuação do poder legislativo com emendas 

constitucionais, que disciplinam estritamente a matéria, ou a atuação dos municípios que, 

muitos deles isentam entidades culturais de pagarem IPTU, mas não especificam o que seriam 

essas entidades e até onde são compreendidas. 

Portanto, enquanto toda cultura for humana e todo humano for cultura, há a necessidade 

de protegê-la. É com esse viés a descrição do trabalho, para incentivar e proteger a cultura 

gaúcha, com a vivência sadia dos CTG, e intensificar o convívio social entre as pessoas que 

buscam expressar suas raízes, tradições e costumes.   
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“EL GESTOR CULTURAL, COMO ABOGADO DEL SECTOR CULTURA” 
 

“LA OBLIGACIÓN SOCIAL DE LOS AGENTES DE GESTIÓN, Y LA RESPONSABILIDAD DE 

LOS ESTADOS EN LA VERDADERA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DERECHOS CULTURALES. 
-Propuestas para un escenario posible-” 

 
Por MARCELO CARLOS CEBRIAN 

ABSTRACT / RESUMEN 

Nuestra América, se encuentra aún, a la espera de un maduro tratamiento de las políticas 

referidas a la efectiva implementación de los Derechos Culturales.  

Hoy, reconocemos gozar de derechos culturales desde su concepción de “derecho humano”; pero 

nos cuesta asumir ese mismo derecho, como el fundamento de un reconocimiento o prorrogativa 

“civil” (de individuos y comunidades) de aplicabilidad práctica. 

Sin duda alguna, esta situación repercute negativamente en Estados como los nuestros,  dadas 

las realidades propias del (sub)desarrollo (socio) económico, y  la falta de claridad en la temática, 

por parte de los organismos locales, nacionales e internacionales. 

Conocer,  difundir, optimizar, sintetizar e intentar sistematizar los recursos del ordenamiento 

positivo, es también responsabilidad de los gestores culturales, sean estos públicos o privados. 

Estas acciones, no solo redundarán en beneficio de los propios agentes, sino que repercutirán 

además, sensible y positivamente, en la comunidad, masa crítica sin la cual, la actividad de los 

hacedores culturales, sería en vano.  

Los gestores culturales, entonces, como responsables del accionar comunitario, deben conocer la 

existencia de propuestas que tienden a garantizar la mejor protección de los derechos culturales,  

y a su vez, cómo luchar contra sus violaciones. 

Debemos recordar, las propuestas para la elaboración de un inventario de derechos culturales, y 

la preparación de un Código Internacional de Conducta, relativo a la Cultura y su eventual 

violación. De ha destacado además, el proyecto para la creación de un espacio supranacional, 

integrados por  representantes que acudan en defensa de derechos culturales, así como la 

creación de tribunales locales e internacionales, en el que eventualmente se juzguen sus 

quebrantamientos. 
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El desafío está planteado. Los gestores culturales no debemos abstraernos ni menos aun 

permanecer o hacernos los distraídos ante un escenario de tal precariedad, como el que se 

aprecia, pero que ofrece altas expectativas de florecimiento. Es, en todo caso, nuestro tiempo 

para la reflexión y el tratamiento.  

Los derechos culturales, como derechos fundamentales se encuentran diseminados en una gran 

variedad de instrumentos jurídicos, tan es así que nos vemos impedidos de conocer la integralidad 

de su contenido,  y consecuentemente,  como hacer para definir procedimientos homogéneos de 

efectivización, tanto para los organismos internacionales, para los propios Estados (nacionales, 

provinciales y municipales), y los agentes del campo, especialmente los gestores culturales. 

Recordemos que entre las funciones del gestor cultural, se encuentran la de establecer 

estrategias de avance de la organización; y combinar con eficacia los recursos (humanos, 

materiales, presupuestarios).disponibles, además de los legales. 

Debe estar capacitado para aprehender los diversos procesos culturales, que suelen ser 

complejos y muy diversos. Entre esas competencias, encontramos la de transferir información y 

conocimientos, los que en ocasiones, suelen convertirse en llaves de portales sobre los que se 

desconoce la manera de atravesar. 

La aplicación de la gestión de la cultura, parece no reconocer entre las tareas del agente (y sus 

responsabilidades), la del conocimiento sobre los derechos que le asisten. Máxime cuando se da 

un alto grado de intervención del sector público en las decisiones del campo, con el objetivo de 

garantizar la accesibilidad de derechos, a favor de los colectivos. 

El desafío es animarse a dar el paso que nos aleje del pensamiento que enrola la responsabilidad 

de las políticas culturales, solamente en las manos del Estado, ya que sin duda alguna, las 

organizaciones de la sociedad civil, así como los propios gestores, administradores y animadores 

socioculturales, están llamados a cumplir un rol tanto de demandantes, como de participantes del 

proceso de definición e implementación de las políticas públicas, en el sector cultural. 

¿Por qué entendemos relevante este accionar? ¿Hay una significación clara del derecho para la 

cultura? Si la hay, ¿cuál es el aporte del primero a ésta?  

El gestor cultural puede y debe erigirse en garante del cumplimiento de los derechos subjetivos, 

relativos a la cultura de los individuos y de los grupos,  así como en guardián de la indemnidad 

de los principios y valores superiores (autonomía de la cultura, pluralismo, diversidad, 

descentralización, etc.) que hacen posible un desarrollo cultural democrático.  
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Es sostén de este trabajo, fundar un nuevo compromiso por parte de los gestores y hacedores 

culturales. Claro está, que los Estados incluyen a los derechos culturales en sus programas de 

acción, pero el acceso a estos, no debe constituir la idea que son prestaciones de tipo asistencial 

o de beneficencia. El reconocimiento de estos derechos, y su verdadera y efectiva puesta en 

ejecución,  deben constituirse en baluartes para cobrar real pragmatismo. 

 

     MARCELO CARLOS CEBRIAN 
     BAHIA BLANCA –PROV. DE BUENOS AIRES 

     REP. ARGENTINA 
 

 

Palabras claves:  

POLITICA CULTURAL – DERECHOS CULTURALES - GESTION CULTURAL 
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FORMAÇÃO HUMANA E POLÍTICAS CULTURAIS: O PONTO DE 
CULTURA- MULTIPLICADORES DE MÚSICA E A FORMAÇÃO DE 

ADOLESCENTES E JOVENS NA COMUNIDADE DO LAGAMAR, 

FORTALEZA-CEARÁ1. 

TRAINING AND HUMAN CULTURAL POLICIES: THE CULTURE- 

MULTIPLIERS POINT OF MUSIC AND THE FORMATION OF TEENS AND 

YOUNG PEOPLE IN THE COMMUNITY LAGAMAR, FORTRESS-CEARÁ. 

Maria Linekely da Silva Aguiar2 

Lúcia Helena de Brito3 
 

Resumo: O trabalho aqui exposto visa apresentar a experiência do Ponto de Cultura – 

Multiplicadores de Música, executado pela Fundação marcos de Bruin, na comunidade 

do Lagamar, em Fortaleza – Ceará e apoiado pela Secretaria Estadual de Cultura 

(SECULT-Ce) e o Ministério da Cultura (MinC). Através da análise da categoria 

“Formação Humana” a partir de autores como Tonet (2007), Duarte (2004) e Tiburci 

(2009), o artigo visa apresentar as contribuições do projeto para a formação de 

adolescentes e jovens da comunidade. Participaram da pesquisa, através da realização 

de um grupo focal e duas entrevistas, 8 adolescentes/jovens participantes de pelo menos 

um dos três anos de execução do referido projeto. Constatou-se contribuições 

significativas ao desenvolvimento da autoestima e autonomia, o despertar de talentos e a 

formação de identidade dos/as participantes com a comunidade e o gênero humano. 

Palavras-Chave: Cultura. Ponto de Cultura – Multiplicadores de Música. Formação 

Humana. 

 

                                                           
1 Relato compacto do capítulo III da monografia entitulada “Políticas de Cultura e Formação: 
a experiência do Ponto de Cultura- Multiplicadores de Música na comunidade do Lagamar, Fortaleza-
CE”, para mais informações, vide Referências. 

2 Baicharela em Serviço Social, bolsista egressa do Programa de Educação Tutorial de Serviço Social – 
PETSS e discente do Mestrado Acadêmico em Políticas Públicas e Sociedade - MAPPS, todos pela 
Universidade Estadual do Ceará – UECE. 

3Graduada em Ciências Sociais, Mestra em Educação e Doutora em Sociologia, todos pela Universidade 
Federal do Ceará – UFC. Professora Adjunto da Universidade Estadual do Ceará – UECE. 
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“... Solta a prosa presa, a luz acesa, LÁ SI DÓrme um SOL em MIm maior... Eu 
sinto que sei que sou um tanto bem maior!” 

Fernando Anitelli 

 

INTRODUÇÃO: REFLEXÕES A CERCA DA CATEGORIA “FORMAÇÃO 

HUMANA” 

O ser humano é um ser de relações, ou seja, para produzir e reproduzir sua 

existência estabelece relações com a natureza e com outros humanos. Estas relações são 

mediadas pelo trabalho, que é a atividade essencialmente humana, no sentido que nesta 

ação há intencionalidade, planejamento, criação, e por ser elaborada coletivamente, há a 

produção da cultura. Esse processo é um processo de formação, pois há a transmissão de 

conhecimentos, a humanização dos homens e mulheres, a formação humana. 

Só os humanos são capazes de criar o “novo” e a partir de uma criação, identificar 

necessidades de outras criações. A atividade (o trabalho) de um, influencia na vida do 

outro, por isso, esta espécie é tão socialmente construída. E é por conta disso que o 

homem se diferencia dos demais animais. 

Através de suas ações, o ser humano é capaz de produzir relações sociais, e nelas 

o homem/mulher se constrói e vai construindo outros homens/mulheres também. Assim, 

os humanos se formam e formam outros. Vejamos: quando nascemos, não sabemos 

falar, mas no decorrer de nossa vida, na convivência com nossos pais, irmãs/irmãos, 

depois a escola, o trabalho, vamos aprendendo, absorvendo o que vemos e sentimos, 

através das relações sociais que estabelecemos. Como encontramos em Duarte (2004): 
 
O indivíduo forma-se, apropriando- se dos resultados da história social e 
objetivando-se no interior dessa história, ou seja, sua formação realiza-se por 
meio da relação entre objetivação e apropriação. Essa relação se efetiva 
sempre no interior de relações concretas com outros indivíduos, que atuam 
como mediadores entre ele e o mundo humano, o mundo da atividade 
humana objetivada. A formação do indivíduo é sempre um processo 
educativo, podendo este ser direto ou indireto, intencional ou não intencional, 
realizado por meio de atividades práticas ou de explanações orais etc. 
(DUARTE, 2004. pág. 51). 

O referido autor coloca os conceitos de objetivação e apropriação, segundo a 

psicologia de Leontiev e Karl Marx. Para ele a objetivação é o processo de produção e 

reprodução da cultura humana, ou seja, da vida em sociedade. Mas tal processo (a 
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objetivação) não existe se não houver também a apropriação desses “resultados sociais”, 

dessa cultura pelos indivíduos que a constrói. 
O processo de objetivação da cultura humana não existe sem o seu oposto e 
ao mesmo tempo complemento, que é o processo de apropriação dessa 
cultura pelos indivíduos... Uma das características da apropriação seria, 
segundo Leontiev, a de que se trata de um processo sempre ativo... 
(DUARTE, 2004. pág. 51). 

 
A apropriação das objetivações humanas é condição indispensável e mediação 

para a relação entre a formação dos seres humanos individuais e da formação do gênero 

humano. 
A apropriação da cultura é o processo mediador entre o processo histórico de 
formação do gênero humano e o processo de formação de cada indivíduo 
como um ser humano. Para ser exato, devo acrescentar que também o 
processo de objetivação faz essa mediação, pois não há apropriação da 
cultura se não tiver ocorrido aobjetivação do ser humano nos produtos 
culturais de sua atividade social... ...No caso do ser humano a relação entre os 
indivíduos e a história social é mediatizada pela apropriação dos fenômenos 
culturais resultantes da prática social objetivadora... (DUARTE, 2004. pág. 
51). 

 
Na Grécia Antiga, como aponta Tonet (2007), as atividades de formação humana 

estavam ligadas ao desenvolvimento do espírito e da vida política, cabendo aos cidadãos 

o papel de exercê-las, já que não necessitavam trabalhar e podiam dedicar-se 

integralmente a estes momentos. Já o que era relacionado ás atividades de 

transformação da natureza, manipulação da matéria para a produção das riquezas (que 

não fossem condizentes com a ampliação da política ou do espírito) eram excluídas e 

menosprezadas, cabendo aos escravos e demais considerados em condição inferior, 

realiza-las. 

Nesta sociedade antiga, o apreço do desenvolvimento do espírito na formação 

humana é consequência do fato que apenas pessoas consideradas inferiores (em um 

sistema de castas) realizavam o trabalho “braçal” propriamente dito, por isso e da 

mesma forma, essa atividade era menosprezada e vista como indigna. 

No capitalismo, essa formação humana é invertida, pois há a necessidade de 

enaltecer o trabalho, mas não em seu sentido ontológico, como visto, mas em um mero 

meio de conseguir lucro. Neste contexto, além de não haver a objetivação de sua ideia, o 

homem não se apropria dos bens que produz, a atividade não tem sentido, o objetivo 

maior é o recebimento do salário, após um mês realizando uma atividade que não o 

satisfaz, não o faz mais humano, mas cada vez mais parecido com uma máquina. 

Diante disso, Tonet (2007) acredita que há uma consequente desvalorização da 

formação cultural, espiritual, humana na sociedade capitalista, já que o trabalho passa a 
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ser a atividade principal da sociedade e assim, a formação para o trabalho forma os 

humanos aptos a não serem humanos, mas a ser mão de obra para o capital. 
No caso da sociabilidade capitalista, é a centralidade do trabalho 
abstrato que permite entender a subordinação da formação 
cultural/espiritual/humana aos imperativos da produção da riqueza e, 
portanto, a impossibilidade de uma autêntica formação humana 
integral... (TONET 2007; p. 3). 

 
Desta forma, com a subordinação de um aspecto da formação humana 

(cultural, espiritual, humana) em detrimento de outro (da prática, da realidade), torna-se 

impossível, em uma sociedade capitalista, uma formação humana integral, completa 

(TONET, 2007). 

Segundo Tonet (2007), Marx e outros pensadores desvendaram um novo 

conceito de formação humana que se fundamenta no trabalho e, por esta razão defende 

que a formação humana não se faz apenas por meio do pensamento e das ideias, como 

na Grécia e Roma, mas também pela prática humana, em uma relação de síntese entre 

estas. 
Tomando como ponto de partida do trabalho, considerando como ato 
ontológico-primário do ser social, Marx constata que este ser não se define 
pela espiritualidade, mas pela práxis. Ora, esta última é exatamente uma 
síntese de espírito e matéria, de subjetividade e objetividade, de interioridade 
e exterioridade. Na realidade, ele mostra que entre interioridade e 
exterioridade não há uma relação de exclusão, nem de soma, mas uma 
relação de determinação recíproca. Desta determinação recíproca é que 
resulta a realidade social (TONET, 2007; p.2). 

 
Como percebemos, o processo de formação humana é histórico e desta forma, 

impossível de se definir em padrões definitivos. Homens e mulheres se constróem a 

partir da “práxis”, ou seja, através do desenvolvimento do pensar e do agir em 

sociedade, relacionados de forma dialética. Consiste em mais que uma formação 

individual, mesmo porque o ser humano é essencialmente social, portanto, a formação 

humana como indivíduo perpassa pela formação do homem como gênero humano. 

Como já exposto, na sociedade capitalista, o lucro é o fim de toda atividade. 

Diante disso, Tiburci (2009), declara que “...a sociedade não se importa com a formação 

de seus cidadãos porque ela não dá lucro...” (pág. 2). Da mesma forma a cultura, os bens 

culturais, que mais e mais têm que se adequar aos padrões do mercado para serem 

financiados e valorizados, ou seja, tudo vira produto e o que assim não se transformar, 

não tem importância. 
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Aliás, há uma formação de pessoas, mas não como gênero humano, para fins de 

emancipação e liberdade, como uma plena formação humana, “...O problema do 

mercado não é outro do que a unificação dos seres humanos, impedidos de outras 

experiências estéticas capazes de promover a formação para além da estupidificação, da 

imbecialização que o modo de ver o mundo de um só ponto de vista produz.” 

(TIBURCI, 2009; pág. 2). 

Não obstante aos argumentos levantados até aqui, ainda em uma sociedade 

capitalista, onde os sujeitos são por vezes impulsionados a esquecer de sua humanidade, 

há atividades e momentos em que este aspecto da formação (pela humanização, 

emancipação, etc.) é considerado e possibilitado através das artes. 

Como um exemplo disso, destacamos o Projeto Ponto de Cultura-Multiplicadores 

de Música, já que os sujeitos participantes da pesquisa aqui apresentada demonstraram 

ampliação do ponto de vista individual e coletivo, mudança de visões de mundo e das 

relações com os outros, como veremos a seguir. 

1 O PROJETO PONTO DE CULTURA – MULTIPLICADORES DE MÚSICA E 
A FORMAÇÃO DE ADOLESCENTES E JOVENS NO LAGAMAR 

Neste tópico apresentaremos um pouco da experiência do Ponto de Cultura- 

Multiplicadores de Música4, uma atividade apoiada pelo Ministério da Cultura – MinC 

em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará e executada pela Fundação 

Marcos de Bruin, na comunidade do Lagamar, em Fortaleza – Ceará. A metodologia 

utilizada no trabalho de campo se ocupou das técnicas de entrevista e grupo focal, com 

8 jovens e adolescentes participantes de pelo menos um ano de projeto, que teve 3 anos 

de duração. 

Tal projeto contribuiu para o desenvolvimento das atividades (já existentes) de 

construção de instrumentos, dança, coral e percussão, que buscavam incentivar a 

valorização da cultura nordestina em seus ritmos e história. Para além da arte e da 

valorização da cultura nordestina, a partir dos relatos colhidos, identificamos 

contribuições significativas ao desenvolvimento da autoestima e autonomia, o despertar 

de talentos e a formação de identidade dos/as participantes. 
                                                           
4 O artigo ora apresentado é uma condensação do trabalho monográfico entitulado Políticas de Cultura e 
Formação: A Experiência do Ponto de Cultura-Multiplicadores de Música na Comunidade do Lagamar, 
Fortaleza-Ce. Para mais informações sobre o trabalho, vide bibliografia. 
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O projeto proporcionou, primeiramente, o acesso a novos conhecimentos, 

experiências e formas de comunicação, pois alguns participantes relataram nunca ter 

tido acesso sequer a tocar nos instrumentos e com o projeto, aprenderam também a 

construí-los. 

O primeiro ano foi de aprendizado... o que era música, o que era instrumento, 
o que era aula... sempre gostei de música, mas nunca tinha tido contato com 
um instrumento... novas culturas, experiências, viagens... (Chico) 

Dentre as contribuições mais fortes e significativas para os/as adolescentes e 

jovens, identificou-se a perda de inibição em público, o que caracteriza o incentivo à 

autoestima e ao desenvolvimento interpessoal dos sujeitos envolvidos. Em várias falas 

os jovens relataram que as apresentações (dentro e fora da comunidade) competiram 

para que estes perdessem a vergonha de falar em público, e para que se “sentissem 

importantes” por tocar um instrumento e apresentar-se para muitas pessoas. 

No primeiro ano tiveram vários passeios, entrei em um novo grupo... tocamos 
no Dragão do Mar em meio a tantas pessoas, vergonha e tudo mais... ali e 
outros momentos também me ajudaram muito a perder a vergonha de falar 
em público, de me comunicar com as pessoas, eu era muito tímido... foi 
muito importante na minha vida... (Fagner) 

Outras contribuições relatadas foram desde o despertar de um talento, paixão pela 

música, mudança de comportamento, até o reconhecimento pela família. Como na fala: 

“Em casa era muito difícil ser reconhecido por algo... agora sou reconhecido por ser músico.” 

(Carlos). Aqui Carlos consegue algo que muitos jovens procuram não apenas em casa, 

mas na sociedade como um todo: o reconhecimento. E este só foi possível porque ele 

descobriu uma identificação, apropriou-se de um conhecimento e foi reconhecido pela 

sua família como músico, agora ele possui uma identidade, que é considerada pelas 

outras pessoas. 

Desta forma, mais que apenas aprender a produzir um instrumento e tocá-lo, o 

projeto proporcionou aos seus participantes novas experiências enquanto sujeitos 

sociais, a valorização de suas atividades e o reconhecimento de si mesmos e das outras 

pessoas. Descobrindo talentos que nem mesmo eles achavam que tinham e gostos que 

na convivência cotidiana, engendraram novas relações entre familiares, colegas e 

comunidade. 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

607



 

...Antes disso, nunca pensei na minha vida, em ter paixão por música, em 
tocar alguma coisa, ser músico realmente e amar isso, querer estudar sobre 
isso, e querer ser um grande músico, como eu quero ser hoje. (Carlos). 

Nesta fala está imbricada a formação da identidade de Carlos como músico. Poder 

afirmar que é ou quer ser e exercer alguma atividade significa que ele se reconhece em 

formação e se identifica com algo, neste caso, a música. E através do incentivo inicial 

do projeto isso foi possível. 

As viagens e apresentações em que saíram da comunidade e foram conhecer 

novos lugares e pessoas estiveram muito presentes na lembrança dos/as jovens e 

adolescentes. De modo que tais momentos se apresentam como uma forma “intensiva” 

de aprendizado, já que se experimenta diretamente, vive-se a realidade diferente, a outra 

cultura, o outro cotidiano. 

Um intercâmbio cultural em Capistrano, no interior do Ceará, por exemplo, foi 

um dos primeiros e mais mencionados destinos do grupo. Lá ocorreram rodas de 

conversa entre o Ponto de Cultura da cidade e o Multiplicadores de Música, além de 

uma apresentação na praça principal. Tal momento foi bastante citado pelos/as 

entrevistados/as. 

Foi marcante para mim aqui na fundação, estava cheio de gente... a viagem 
para Capistrano foi muito marcante, porque lá eu pude interagir com pessoas 
que eu não conhecia... tivemos um intercâmbio cultural e teve a apresentação 
lá na praça da cidade e a gente se divertiu muito. (Maria). 

No primeiro ano eu me lembro que nós nos apresentamos na praça de 
Capistrano, participamos de um grande intercâmbio de pontos de cultura... foi 
o que mais marcou. (Ednardo) 

Agora se percebe a apropriação e objetivação de conhecimentos facilitada pelo 

projeto, já que os jovens relatam que trocaram experiências, participaram de um 

intercâmbio. Ora, se você considera que vai trocar algo com alguém, logo, você possui 

alguma coisa para trocar, relatar, ou seja, houve o acúmulo anterior de experiências. 

Esse é um indício de que as atividades desenvolvidas no projeto contribuíram para o 

processo de apropriação (também no sentido discutido no início deste capítulo) do 

conhecimento pelos jovens participantes. 

E a objetivação também foi incentivada, uma vez que esta pessoa, ao participar de 

uma roda de conversa, não apenas atribui um sentido ao que aprendeu, como se percebe 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

608



 

superando a timidez, ou seja, segura o bastante e motivada pelo desejo de expressar, 

para exteriorizar, objetivar o conhecimento acumulado. 

Além disso, uma palavra em especial foi usada pelos/as três: “marcou”. É 

importante analisar o que essa palavra traz de significado, já que uma marca é algo que 

modifica e não apresenta fácil remoção da pele, por exemplo. Dessa forma, pode-se 

afirmar que os/as sentem-se modificadas após esses momentos. 

O projeto também tinha como meta formar jovens facilitadores das atividades, 

dois jovens entrevistados destacaram que contribuíram com as aulas e que esta 

contribuição foi decisiva para o desenvolvimento de sua autonomia enquanto sujeitos 

ativos de uma atividade, desdobrando-se no inicio do desenvolvimento de um papel 

ativo na comunidade e na vida em geral. 

O segundo ano foi mais fortalecimento, para eu começar a contribuir com o 
Ponto de Cultura, não somente como aluno, mas também como auxiliar dos 
professores na percussão, na dança, com a construção de instrumentos... foi 
um processo... o aprendizado foi muito grande não só na área musica, mas na 
vida pessoal e profissional, me auxiliou muito... O ponto contribuiu bastante 
com o aprendizado de você desenvolver um trabalho junto com a 
comunidade, ajudar a comunidade em si... eu não conhecia como era o 
trabalho comunitário e com jovens...  (Chico) 

...Foi um desenvolvimento para mim, porque lá foi onde eu fui coordenar um 
grupo, o de percussão, o professor não pode ir e eu tive que levar os meninos 
para tocar, eu fui como professor, como coordenador... isso foi uma 
experiência nova para mim, eu nunca tinha coordenado nada na minha vida 
relacionada à música, teve um cortejo... foi muito interessante, um 
aprendizado... (Carlos) 

Coordenar pela primeira vez um grupo ou uma atividade representou para eles 

uma valorização do aprendizado que adquiriram, além de incentivá-los a aprender ainda 

mais e perceber coletivamente o quanto também se aprende no papel de coordenador ou 

facilitador. 

A participação no Movimento pela ZEIS do Lagamar5 também foi mencionada. 

As atividades artísticas foram pontes para a participação política dos/as adolescentes e 

                                                           
5 O movimento pela Zona Especial de Interesse Social – ZEIS do Lagamar desenvolve várias atividades 
de mobilização dos moradores em prol da efetivação da lei que torna a comunidade uma ZEIS, e assim, a 
coloca em um patamar mais à frente no direito à cidade e recebendo atenção maior do Poder Público em 
âmbitos como a regularização fundiária, urbanística e ambiental. À época citada pelos jovens, as ações 
estavam voltadas para a promulgação da Lei, que, após muita luta, foi assinada em 2010. 
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jovens e eles/as também foram sujeitos das ações, já que se apresentaram e chamaram a 

atenção da comunidade para as discussões. 

O pensamento na coletividade, a comunidade como espaço de desenvolvimento e 

o rompimento com o individualismo foi colocado pelos jovens como um dos pontos de 

contribuição do projeto aqui visado para as suas formações. Identificando-se, desta 

forma, a construção de novas relações sociais e o reconhecimento do ser humano como 

gênero humano. 

Mudou também minha forma de pensar, hoje eu penso de uma forma 
completamente diferente... antes eu pensava só em mim... só o Chico, hoje 
em dia eu penso em Chico e o outro... e ponto contribuiu para isso... (Chico) 

Diante do exposto, o projeto em questão foi mediador da formação não apenas 

musical dos/as jovens e adolescentes, mas em seu desenvolvimento enquanto sujeitos e 

seres humanos, pois estes se reconheceram como pessoas e reconheceram o outro e a 

coletividade em que estão inseridos/as. E isso não é pouca coisa, tendo em vista a 

realidade de desconstrução do que é ser humano e desvalorização das relações sociais 

fraternas e coletivas em que estamos inseridos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto Ponto de Cultura – Multiplicadores de Música, ainda com suas 

limitações, contribuiu bastante para a formação de novas visões de mundo de jovens e 

adolescentes do Lagamar, promoveu reflexões acerca da subjetividade e de seus papeis 

como cidadãos participantes de uma sociedade, proporcionando a apreensão de novos 

conhecimentos, trocas de experiências e desenvolvendo potencialidades que nem 

mesmo eles achavam que tinham, ou seja, colaborando também para o desenvolvimento 

da autoestima, da autonomia e formação da identidade de cada um consigo mesmo e 

com os outros, no sentido de que eles passaram a se sentir sujeitos protagonistas de sua 

vida e da história da comunidade. 

Portanto, o projeto deixa uma herança para a comunidade do Lagamar, tendo em 

vista que o desenvolvimento dos sujeitos representa o desenvolvimento da coletividade, 

em igual medida, pois o ser humano é socialmente construído e suas ações e 
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transformações afetam a vida e o cotidiano dos que o rodeiam, dessa forma, o ser 

humano se forma e forma outros humanos. 

Assim sendo, conclui-se que a relevância do Ponto de Cultura para formação de 

seus participantes é inquestionável, o que demonstra o quanto as políticas de cultura 

possuem papel fundamental na construção da cidadania, no bem-estar e na emancipação 

humana. 

REFERÊNCIAS 

AGUIAR, Maria Linekely da Silva. Políticas de Cultura e Formação: 
a experiência do Ponto de Cultura- Multiplicadores de Música na comunidade do 
Lagamar, Fortaleza-CE. Monografia apresentada ao Curso de Serviço Social da 
Universidade Estadual do Ceará – UECE para a obtenção do grau de baicharel, 2013; 

MINISTÉRIO DA CULTURA. Estruturação, Institucionalização e Implementação 
do Sistema Nacional de Cultura. Conselho Nacional de Política Cultural. Secretaria de 

Articulação Institucional – SAI. Coordenação Geral de Relações Federativas e 

Sociedade, Brasília: MINC, Novembro/2010. 

HOPSTEIN, Graciela. O Programa Cultura Viva: uma referência de política 
pública inclusiva e articulada com os movimentos culturais. Laboratório de Políticas 

Públicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – LPP/UERJ. 2006. 

BRASIL. Portaria Nº 156, de 06 de julho de 2004. Programa Nacional de Cultura, 

Educação e Cidadania - CULTURA VIVA; 

TIBURCI, Márcia. A cultura e a formação do ser humano: sobre o acesso à cultura. 
Blog Acesso, 2009. Disponível: http://www.blogacesso.com.br/?p=1276; Acesso em 

12/01/2013; 

TONET, Ivo. Educação e Formação Humana. Maceió, 2006. 

DUARTE, Newton. Formação do indivíduo, consciência e alienação: o ser humano 
na psicologia de A. N. Leontiev. Cad. Cedes, Campinas, vol. 24, n. 62, p. 44-63, abril 

2004. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v24n62/20091.pdf; Acesso em: 

10/07/2014. 

 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

611

http://www.blogacesso.com.br/?p=1276
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Resumo: O presente artigo investiga as interfaces entre os direitos culturais e a economia criativa, a partir do caso da 
Rede Fitovida. 
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Abstract: This article investigates the interfaces between cultural rights and creative economy, through the 
Fitovida’s Network case. 

Keywords: Cultural rights. Creative economy. Fitovida Network. 

  

INTRODUÇÃO 

          O presente artigo é um dos produtos da pesquisa “Direitos culturais na economia criativa: 

o caso da Rede Fitovida”, que pretende, a partir do marco teórico dos direitos culturais e da 

economia criativa, analisar como os conhecimentos tradicionais, sobretudo aqueles ligados à 

medicina popular e à produção de medicamentos caseiros, podem se enquadrar num dos setores 

criativos dessa nova seara, mais especificamente no (assim designado) “setor criativo do 

patrimônio cultural”. 

 

1 DIREITOS CULTURAIS, MARCOS LEGAIS E A CENTRALIDADE DA 
PROPRIEDADE INTELECTUAL NA ECONOMIA CRIATIVA  

 A formulação teórica sobre os direitos culturais ainda é bastante incipiente. Destacam-se 

os trabalhos de Edwin Harvey (2003; 2014), na Argentina; Jean-Marie Pontier (1990), na França; 

Jesús Pietro de Pedro (2011), na Espanha; Yvonne Donders (2011), na Holanda; Patrice Meyer-

Bisch (2011), na Suíça; Vasco Pereira da Silva (2007), em Portugal; e Francisco Humberto 
                                                
1 Mário F. Pragmácio Telles é professor da Universidade Federal Fluminense - UFF, mestre em 
museologia pela UNIRIO, doutorando em Direito pela PUC-RJ; Luã Fergus é graduando em Direito pela 
UFF; Anderson Moreira é formado em Direito, Mestre em Preservação do Patrimônio Cultural pelo IPHAN 
e graduando em Cinema e Audiovisual pela UFF. 
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Cunha Filho (2000), no Brasil, que visam, todos eles, dimensionar o escopo e o conceito dos 

chamados direitos culturais. 

         O tema dos direitos culturais vem sendo tratado, internacionalmente, como um “filho 

pródigo” (PEDRO, 2011, p. 43) ou a “cinderela” (NIEC, 1996, p. 268) dos direitos humanos, 

tendo em vista ter sido desenvolvido com pouco menos acuro que as demais categorias 

equivalentes. Assim defende Jesús Pietro de Pedro (2011, p. 43): 

Os direitos culturais vivem o paradoxo de ser um conceito de sucesso, mas ao mesmo 
tempo polêmico e insuficientemente elaborado. De fato, estamos assistindo à instalação 
dos direitos culturais nos grandes ideais jurídico-políticos atuais, mas uma de suas 
concretizações, os direitos coletivos, tornaram-se o Cabo da Boa Esperança da crítica 
liberal. Do ponto de vista doutrinal, os direitos culturais aparecem insatisfatoriamente 
desenvolvidos, o que os relega à condição de parentes pobres dos direitos humanos. Não 
faz muito tempo, o especialista Janusz Symonides intitulava assim um trabalho: “Os 
Direitos Culturais, uma Categoria Negligenciada dos Direitos Humanos”, e o chamado 
Grupo de Friburgo, colaborador da UNESCO na preparação de uma declaração sobre os 
direitos culturais, adotou um título similar para o seminário organizado em 1991: “Os 
Direitos Culturais, uma categoria subdesenvolvida dos Direitos Humanos”. 

         Patrice Meyer-Bisch (2014, p. 30-31), um dos idealizadores da referida Declaração de 

Friburgo, adotada em 2007, comenta: 

A Declaração não propõe uma definição geral dos direitos culturais. Também não há 
uma definição estabelecida dos direitos civis, econômicos e sociais. Se essa questão 
permanece em aberto, é possível, entretanto, partindo da consideração de que a 
identidade é o objeto comum dos direitos culturais, propor a seguinte definição: Direitos 
culturais designam direitos e liberdades que tem uma pessoa, isoladamente ou em 
grupo, de escolher e de expressar sua identidade e de ter acesso às referências 
culturais, bem como aos recursos que sejam necessários a seu processo de 
identificação, de comunicação e criação. 

         Esse tema, recentemente, ganhou relevância internacional, pois, em 2009, o Conselho dos 

Direitos Humanos das Nações Unidas estabeleceu o mandato de uma especialista independente 

sobre direitos culturais – exercido pela socióloga Farida Shaeed – no intuito de: i) identificar as 

melhores práticas no campo da promoção e da proteção dos direitos culturais [...]; ii) identificar 

possíveis obstáculos à promoção e da proteção dos direitos culturais [...]; iii) cooperar com os 

Estados [...], a fim de promover os direitos culturais e apresentar propostas e recomendações [...]; 

iv) estudar a relação entre os direitos culturais e a diversidade cultural (DONDERS, 2011, p. 75). 

         No Brasil, o tema também é bastante recente. Francisco Humberto Cunha Filho (2000), 

José Afonso da Silva (2001) e, mais recentemente, Rodrigo Vieira Costa (2011) e Allan Rocha de 
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Souza (2012) compõem a doutrina que vem se dedicando a estudar tais direitos, mesmo diante da 

complexidade de tais estudos. 

         Na importante obra “A Ordenação constitucional da cultura”, José Afonso da Silva (2001. 

p. 50) exemplifica, a partir da análise da Carta Magna, o seguinte rol de direitos culturais: 

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) direito de acesso às fontes da 
cultura nacional; e)  Liberdade de manifestações culturais; f) Direito-dever estatal de 
formação do patrimônio cultural brasileiro e de proteção dos bens de cultura. 

         Francisco Humberto Cunha Filho (2011, p. 125), reconhecendo o papel fundamental que 

José Afonso da Silva desempenhou ao elencar tais direitos culturais, aponta que “a melhor forma 

de conhecer direitos e deveres culturais não é a construção de um rol, mas o entendimento de 

suas categorias, pois a formulação de criação das leis e o caráter programático das normas 

culturalistas lhes dão feição dinâmica”, sendo, portanto, um trabalho hercúleo atualizar a lista 

(sempre flutuante) de tais direitos.  

         Este é um debate que ainda está em aberto. Mas enquanto se enfrenta tal desafio, na 

expectativa de avanços na sofisticação desse cenário, é indispensável se pensar em garantias para 

se efetivar os direitos culturais já reconhecidos. Corrobora-se com o pensamento de Cunha Filho 

(2011, p. 125), que acredita que “tão importante quanto conhecer os direitos culturais é ter 

ciência do instrumental potencialmente assegurador de sua efetivação: as garantias culturais”. E é 

por intermédio das garantias, portanto, que se vislumbra uma potencial interface entre o universo 

dos direitos culturais e as políticas voltadas à economia criativa. 

         Nesse sentido, apesar de ainda não haver um consenso sobre o conteúdo dos chamados 

direitos culturais, entende-se que o seu referencial teórico deve assumir uma centralidade nas 

discussões sobre economia criativa, quiçá como um norteador das políticas voltadas a este setor, 

coadunando-se com os anseios constitucionais e, sobretudo, na compreensão de que a cultura 

também é um pilar do desenvolvimento. 

         Essa reflexão precede os debates jurídicos concernentes aos chamados “marcos legais da 

economia criativa” ou, também designados, “marcos legais dos setores criativos”, que visam 

“efetivar mecanismos direcionados à consolidação institucional e instrumentos regulatórios 

(direitos intelectuais, direitos trabalhistas, direitos previdenciários, direitos tributários, direitos 
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administrativos e constitucionais)” (BRASIL, 2011, p. 41), no intuito de formar um arcabouço 

jurídico favorável ao desenvolvimento deste setor (BRASIL, 2011, p. 37). 

         O Plano da Secretaria da Economia Criativa do Ministério da Cultura do Brasil (BRASIL, 

2011) apresenta, no seu bojo, cinco desafios para a institucionalização das políticas voltadas à 

economia criativa brasileira. O quinto desafio merece destaque: a “criação/adequação de marcos 

legais para os setores criativos”2, considerando que: 

É evidente a ausência de marcos legais tributários, previdenciários, trabalhistas e de 
propriedade intelectual que atendam às especificidades dos empreendimentos e 
profissionais criativos brasileiros. Exposições de artes visuais que venham a itinerar no 
âmbito nacional e internacional são extremamente oneradas por tributos e taxas 
alfandegárias; o não reconhecimento de determinadas atividades como profissões 
impede o trabalhador criativo a ter acesso a benefícios e direitos trabalhistas e 
previdenciários; questões de flexibilização da propriedade intelectual e de regulação do 
direito de uso de bens e serviços criativos ainda causam polêmica em função da 
complexidade do tema. (BRASIL, 2011, p. 37) 

         Inobstante o caráter instrumental desse debate, isto é, o de criar um ambiente jurídico 

seguro e, conforme menciona o Plano, “favorável” para o setor, é premente empreender reflexões 

que transcendam esse objeto (ou seria objetivo?), no sentido de compreender qual o conteúdo, 

finalidade e, principalmente, quais os princípios norteadores dos direitos envolvidos nos 

processos criativos? 

         Acredita-se que os marcos legais da Economia Criativa são importantes, mas não devem 

encerrar a discussão em si; é necessário compreendê-los à luz de um marco conceitual que 

identifique e garanta direitos fundamentais, sobretudo no que se refere aos sujeitos envolvidos 

nesta seara, assim como, não se pode esquecer, à coletividade. 

         A reflexão proposta neste artigo, vale repetir, não é destinada exclusivamente à solução de 

gargalos e questões pontuais concernentes aos chamados marcos regulatórios, mas, sim, ao marco 

teórico da economia criativa, pois, através dessa nova abordagem, retira-se o status meramente 

instrumental do Direito, passando-se a considerá-lo como um importante pilar na construção 

conceitual do tema. 

                                                
2 Os outros quatro desafios são: i) 1º Desafio - Levantamento de informações e dados da Economia Criativa; ii) 2º 
Desafio – Articulação e estímulo ao fomento de empreendimentos criativos; iii) 3º Desafio – Educação para 
competências criativas; iv) 4º Desafio – Infraestrutura de criação, produção, distribuição/circulação e 
consumo/fruição de bens e serviços criativos. 
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         Além disso, como será visto adiante, há um debate atual, (aparentemente) referente ao 

marco regulatório, que está centralizando boa parte das discussões jurídicas sobre economia 

criativa, ofuscando (ao invés de nortear) questões prementes e precedentes, que são fundamentais 

para a consolidação de um escopo conceitual sobre a economia criativa brasileira: trata-se do 

recorrente debate sobre a propriedade intelectual (PI). 

         Há, como já apontado por Pablo Ortellado (2011), Marcos Wachowicz (2011) e Allan 

Rocha (SOUZA, 2011), uma clara disputa acerca dos limites da propriedade intelectual, 

sobretudo dos direitos autorais, nos processos criativos em geral, uma vez que, de um lado, a PI é 

compreendida como instrumento estratégico para a geração de renda, por outro, está intimamente 

conectada à garantia de direitos fundamentais consagrados pela Constituição Federal de 1988, 

tais como o acesso à informação e aos bens culturais. 

         Essa visão estratégica pode ser verificada, por exemplo, no Relatório da UNCTAD3 de 

2010 sobre Economia Criativa (UNCTAD, 2010, p. 165), que dedica um capítulo exclusivo para 

analisar a função da propriedade intelectual na economia criativa4: 

É amplamente reconhecido que qualquer análise da economia criativa deve considerar o 
papel da propriedade intelectual, que é um ingrediente fundamental para o 
desenvolvimento das indústrias criativas em todos os países. O direito de propriedade 
intelectual é um instrumento de política importante e faz parte do marco de regulação 
relacionado às indústrias criativas. Se forem devidamente geridos, eles podem vir a ser 
uma fonte de receita tanto para os países desenvolvidos quanto em desenvolvimento. 

         Por outro lado, Allan Rocha de Souza (2011, p. 124) entende que “a propriedade 

intelectual pode ter grande utilidade na promoção de uma economia criativa sustentável e da 

inovação, desde que pensada a partir do equilíbrio entre restrição e liberdade, proteção e acesso”. 

Para esse autor (2011, p. 124), o acesso aos bens culturais é de suma importância para este 

debate: 

O fluxo da riqueza criativa é mais representativo quando pensado em termos de acesso e 
fruição – criação – difusão, sendo o acesso ao ponto de partida para os demais elos da 
cadeia econômica. O acesso e a fruição são basilares e fundamentais porque fornecem a 
matéria prima (referências culturais) para a criação (produção), permitem o 
desenvolvimento de novos criadores e aperfeiçoamento das técnicas (inovação cultural) 
e provocam o desejo de fruir destas criações (demanda e consumo, retroalimentando o 

                                                
3 Em português, Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. 
 
4 Importante ressaltar que, ao contrário do relatório da UNCTAD (2010), O Plano da SEC/MinC (BRASIL, 2011) 
não concentra o debate exclusivamente sobre a PI, abarcando outros marcos regulatórios também. 
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sistema. São, pois, a porta do sistema. Se quisermos construir um ambiente econômico 
criativo sustentável é, portanto, a partir do acesso que a revisão dos marcos legais 
pertinentes deve ser pensada. 

         Entretanto, enxerga-se um problema epistemológico nesse debate. O embate sobre a PI é 

de suma importância para esta seara – não só especificamente acerca dos marcos regulatórios, 

mas para o próprio marco conceitual da Economia criativa – mas não deve assumir a centralidade 

das discussões jurídicas sobre o tema. 

         Conforme apontado anteriormente, o atual impasse, materializado através da disputa de 

olhares sobre o papel da PI, sobretudo com o advento das novas tecnologias e do capitalismo 

cognitivo, está ofuscando outros temas tão relevantes quanto este. O próprio Allan Rocha de 

Souza (2011, p. 124) aponta para a necessidade de se investigar outros temas prioritários: 

É igualmente importante enfrentar o problema da proteção das expressões culturais 
tradicionais, que carecem de um marco legal afirmativo de seu valor e condizente com 
suas realidades. Identificação, catalogação, promoção e difusão das expressões culturais 
tradicionais, qualificação dos agentes, regulamentação dos direitos e deveres e, 
principalmente, impedir a sua apropriação privada são prioridades na regulamentação 
dos usos econômicos destas expressões. 

         Noutras palavras, malgrado a importância medular da PI, é necessário expandir as 

investigações para outros assuntos que são indispensáveis para a Economia Criativa, retirando a 

exclusividade e centralidade que a discussão sobre o tema assumiu neste processo, tendo em 

vista, acima de tudo, que ele não aponta caminhos ou horizontes para outros feixes de direitos 

que envolvem esta seara. 

 

2 PATRIMÔNIO CULTURAL E CAPITALISMO COGNITIVO: O TRABALHO DA 
REDE FITOVIDA E A ECONOMIA CRIATIVA 

 Não é raro encontrar, nos documentos e textos produzidos sobre o tema, a inclusão do 

patrimônio cultural como um dos setores criativos5. Além disso, entre as áreas mais comumente 

                                                
5 Uma divisão dos Setores Criativos proposta pela UNESCO organiza os setores criativos em duas macrocategorias: 
os setores criativos propriamente ditos, denominados Setores Criativos Nucleares (A. Patrimônio Natural e Cultural; 
B. Espetáculos e Celebrações; C. Artes Visuais e Artesanato; D. Livros e Periódicos; E. Design e Serviços Criativos; 
F. Audiovisual e Mídias Interativas) e os Setores Criativos Relacionados (G. Turismo; H. Esportes e Lazer). Ali na 
primeira categoria já se incluiu o patrimônio cultural, porém, além disso, há “a existência dos setores denominados 
transversais aos anteriores: o setor do patrimônio imaterial considerado tradicional, por ser transmitido por gerações, 
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associadas ao exercício da criatividade (artes visuais, design, audiovisual, artes performáticas, 

gastronomia) encontra-se quase sempre referência ao patrimônio cultural imaterial e às 

manifestações culturais tradicionais. Algumas questões particularizam os conhecimentos 

tradicionais dentre os setores criativos, principalmente se levarmos em consideração em como se 

dá o trabalho imaterial contemporâneo no capitalismo cognitivo.   

Diferentemente do trabalho contemporâneo que se pauta pelo afeto, pela cooperação, pela 

horizontalidade, próprias de um capitalismo reativo às manifestações sociais e culturais dos anos 

60 que moldaram novas formas e relações de trabalho (NEGRI & HARDT, 2006), incluindo 

essas e outras questões que transmutaram o trabalho para fora da disciplina e do chão da fábrica, 

e que hoje tem no trabalho intelectual de ponta um  ambiente criativo que remete aos escritórios 

internacionais do Google nas principais capitais do mundo, o trabalho praticado pela 

ancestralidade, com características semelhantes, sempre existiu. O conhecimento gerado pelos 

saberes tradicionais, dificilmente considerados como um trabalho formal, existiu e tem resistido 

contra o seu perecimento durante anos através das mais variadas formas de sociabilidade, 

afetividade, associativismo, que datam de épocas anteriores a esses movimentos sociais dos anos 

60 e 70, décadas que foram cruciais para a guinada das relações de trabalho de então, associadas 

mais facilmente ao trabalho imaterial.   

Pensar a inclusão do patrimônio imaterial - o trabalho e conhecimento de nossas 

ancestralidades dentro do mesmo bojo desses novos setores criativos pode parecer (e é) um tanto 

anacrônico. Sabe-se que parte das discussões relativas à criação do Plano da Economia Criativa 

se pautou pela discussão do princípio da inovação concernente ao capitalismo cognitivo, que em 

outras palavras,  é um “princípio que diz respeito à identificação de soluções aplicáveis e viáveis, 

à capacidade de lidar com riscos e à própria postura de vanguarda do artista” (LEITÃO, 2014, p. 

210). Vê-se nesse princípio a ligação com as ideias mais econômicas do Plano, porém, pensar a 

prática dos grupos que integram a Rede Fitovida que aqui pretendemos delinear ultrapassa a 

lógica meramente mercadológica. 

 Diante dessas considerações é possível aproximar o trabalho desenvolvido pelos 

integrantes da Rede Fitovida do trabalho criativo apregoado pela recente política pública 

                                                                                                                                                        
e vivo, por ser transformado, recriado e ampliado pelas comunidades e sociedades em suas interações e práticas 
sociais, culturais, com o meio ambiente e com a sua própria história (...)” (BRASIL, 2011, p. 26). 
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consubstanciada no Plano Nacional de Economia Criativa, considerando esse patrimônio 

imaterial como um legítimo setor criativo?  

Ainda que, como veremos, o trabalho praticado pelos integrantes da Rede seja voluntário 

e os produtos - os remédios caseiros, sejam distribuídos a preço de custo, os impactos 

econômicos, sociais e principalmente culturais nas localidades em que ele se desenvolve e, para a 

vida das pessoas por ele afetadas, são indeléveis. Além dos ganhos econômicos indiretos que não 

são facilmente mensuráveis, mas que devem ser incluídos nas pesquisas, como por exemplo, o 

número de atendimentos que deixam de ser realizados em postos de saúde quando membros da 

comunidade fazem uso e são atendidos pela medicina popular desonerando gastos públicos nesse 

setor, há paralelos fundamentais do trabalho desenvolvido pela Rede Fitovida com os princípios 

norteadores das políticas públicas de cultura a serem elaboradas e implementadas pela Secretaria 

de Economia Criativa - SEC, quais sejam, o princípio da diversidade cultural, sustentabilidade, 

inovação e inclusão social (BRASIL, 2011, p. 33 a 35). Ademais, é possível identificar na 

dinâmica de funcionamento dos elos de produção6 dos remédios caseiros - criação, produção, 

difusão/distribuição, fruição - a importância desse patrimônio imaterial no que diz respeito à 

transmissão de conhecimento, mais do que o produto em si.  

Assim, vale tecer algumas considerações acerca do trabalho desenvolvido pela Rede 

Fitovida a partir de seus grupos, integrantes e principais produtos desenvolvidos. A partir da 

análise de como os conhecimentos tradicionais ligados à medicina popular e à produção de 

medicamentos caseiros podem se enquadrar no setor criativo do patrimônio cultural, vislumbra-se 

como possibilidade, dentro de um conjunto de práticas e políticas voltadas a esses setores, uma 

forma de estímulo e proteção a esse importante patrimônio cultural através de medidas 

garantidoras de seus direitos culturais.   

 

3 A REDE FITOVIDA 

  A Rede Fitovida reúne mais de cem grupos distribuídos no estado do Rio de Janeiro e são 

responsáveis pela transmissão do saber popular do uso de plantas medicinais e da medicina 

                                                
6 Utilizamos aqui a metodologia incorporada pela Secretaria de Economia Criativa sobre a dinâmica de 
funcionamento dos elos dos setores criativos (BRASIL, 2011, p. 24), divididos em quatro setores que se 
retroalimentam: consumo/fruição -> criação -> produção -> difusão/produção -> consumo/fruição. 
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popular. Trata-se de transmissão de conhecimento tradicional, via de regra matrilinear Inter 

geracional (passado de mães para filhas) e, diferentemente do saber tradicional mais comumente 

associado a grupos e comunidades tradicionais em regiões mais isoladas, ele se dá 

predominantemente no contexto urbano, ainda que sob influência da ruralidade. 

  Esses grupos já atuavam de forma isolada ou com interações pontuais entre si até a 

constituição da Rede em 20007. O objetivo principal da constituição da Rede era fortalecer o 

reconhecimento do trabalho desenvolvido por essas comunidades das periferias e subúrbios 

fluminense e carioca, evitando assim a criminalização de suas práticas. Nesse sentido a Rede tem 

buscado a legitimação de suas ações e um dos caminhos encontrados em 2003 foi o Inventário 

Nacional de Referências Culturais - o INRC, assumindo o IPHAN e o Ministério da Cultura o 

papel de endossar o trabalho desenvolvido pela Rede Fitovida via inventário e registro, que hoje 

ainda se encontra em fase de processamento.  

 Aliado ao engajamento próprio de muitos de seus integrantes, a Rede e o trabalho 

desenvolvido pelos grupos que a integram foram objetos de alguns estudos e pesquisas cujos 

resultados também podem ser considerados como legítimas ações de salvaguarda e preservação. 

Citamos assim alguns desses trabalhos que também serviram como base de dados e revisão 

bibliográfica para a presente pesquisa. Realizados por pesquisadoras em diferentes momentos 

cada um deles aborda um viés particular da Rede Fitovida. O trabalho de Marcelle Felippe 

(FELIPPE, 2014)  apresenta a proposta de um mapa cultural online da Rede Fitovida8 como 

ferramenta de comunicação, divulgação e reconhecimento destes grupos para a sociedade; 

Mariana Leal Rodrigues (RODRIGUES, 2007) analisa os aspectos culturais de um dos grupos 

que integram a Rede - o Grão de Mostarda, observando nela (e nas redes de troca das quais 

participa) a constituição de um movimento social reivindicatório que demanda o reconhecimento 

do Estado pelo saber que as mulheres que integram a Rede detém;  já o trabalho de Patrícia 

Peralta (PERALTA, 2012) avalia a pertinência da utilização dos instrumentos de proteção da 

propriedade intelectual sobre o conhecimento tradicional, notadamente a possibilidade do uso da 
                                                
7 Segundo RODRIGUES (2007, p. 28): “Havia muitos grupos que produziam medicamentos com ervas medicinais 
por meio do trabalho voluntário que não se conheciam e estavam isolados, a partir da identificação desses grupos - 
feita por Rita de Cássia (moradora de Queimados e que pertencia a um grupo na paróquia local), Marta (médica e 
homeopata que realizava um trabalho semelhante em São Gonçalo) e Marcos (agrônomo que desenvolvia projetos de 
agricultura urbana com comunidades de baixa renda) - organizaram cursos e encontros que resultaram na formação 
da Rede em 2000”. 
8 Mapa Cultural da Rede Fitovida na Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Site: 
http://marcelleverdejar.wix.com/maparedefitovida 
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marca coletiva como forma de apropriação dos integrantes da Rede Fitovida do conhecimento 

detido por eles acerca do uso de plantas medicinais.  

Em 2007, foi contabilizada a existência de 108 grupos participantes da Rede Fitovida - 

predominantemente formados por mulheres com idade maior que 60 anos e pertencentes às 

classes populares. Esses grupos se reúnem periodicamente para trocar receitas e produzirem 

medicamentos à base de ervas. A produção dos fitoterápicos se dá em salas e cozinhas 

comunitárias, em geral em espaços cedidos por igrejas católicas e evangélicas, ainda que a rede 

seja um movimento não-religioso e apartidário, medidas que garantem a não interferência na 

autonomia dos grupos. Semestralmente, os grupos se reúnem nos chamados Encontros de 

Partilha9, em que trocam experiências e debatem as questões mais importantes que atravessam as 

atividades que realizam (RODRIGUES, 2007, p. 22, 38). 

Assim, a Rede Fitovida articula a valorização do conhecimento popular com a organização 

em rede e horizontalidade (não há uma coordenação geral mas uma gestão participativa com 

representantes de cada regional da Rede), ambas características da produção contemporânea. 

Segundo Rodrigues (2007), a Rede também se pauta pela colaboração e pelo associativismo, se 

caracteriza como um movimento social por promover a democratização de serviços à saúde, 

propõe uma outra relação com a representação da natureza (só dá o que precisa), promove a 

valorização e a reinserção da velhice na vida produtiva (não a considerando apenas como o que 

dá despesa para a seguridade social, nem apenas como nicho de mercado), sendo também uma 

rede de solidariedade feminina e feminista10. Todas essas características confirmam a 

                                                
9 Como forma de favorecer a troca de conhecimento, articular os grupos entre si e debater sobre suas necessidades, a 
Rede promove dois tipos de encontros que reúnem cerca de 100 participantes de diferentes regiões do estado. O 
Encontro de Partilha Estadual ocorre uma vez a cada seis meses, e tem como objetivo principal a troca de 
experiências (já foram temas desses encontros: legalização das atividades, produção orgânica, reconhecimento de 
plantas e etc.), já o Encontrão é realizado uma vez por ano, dura dois dias e discute questões estratégias para a Rede. 
A formação da Rede, o INRC e elaboração de cartilha de princípios já foram temas de Encontrões (RODRIGUES, 
2007, p. 35). 
10 Ainda que Rodrigues (2007, p. 118) indique em seu trabalho que no grupo Grão de Mostarda o processo de 
envelhecimento permita que essas mulheres “construam uma nova visão de mundo sobre os papéis de gênero, a 
partir de sua própria experiência, e vivenciem novas identidades no espaço público já que a demanda pelas tarefas de 
cuidadora doméstica diminui”, sugerindo que a “articulação em Rede e a reinvindicação do reconhecimento de suas 
atividades extrapolam limites locais, propondo um novo estatuto para as mulheres das camadas populares que fazem 
uso de medicina natural”, em detrimento da ideia de que os setores urbanos pobres são os mais apegados aos valores 
tradicionais, onde a realização feminina se cristaliza no casamento e na maternidade”, essa não é a visão atual 
compactuada  por todos seus integrantes. Aquela pesquisa assim como essa não tem como objetivo analisar as 
questões de gênero na Rede, apesar de evidenciar a presença majoritária de mulheres que se incluem na vida 
produtiva pelo trabalho desenvolvido na Rede Fitovida a despeito de sua vida doméstica.  
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importância da Rede Fitovida, responsável por promover uma transformação na vida de suas 

integrantes, motivo pelo qual se torna necessário que essa iniciativa seja reconhecida e divulgada. 

Convém destacar que os remédios caseiros que são produzidos pelos grupos são 

distribuídos ao preço de custo e o trabalho desenvolvido peles seus integrantes é voluntário, 

baseando-se num complexo sistema de trocas. Segundo Rodrigues (2007, p. 38 e 39): 

Os produtos circulam quando os integrantes os levam para outros grupos ou feiras em 
outras igrejas e festas. Embora seja possível compreender o sistema de doação e venda 
de medicamentes sob o ponto de vista puramente econômico e utilitário, essa explicação 
sozinha não é suficiente. Os produtos distribuídos e comercializados pela Rede possuem 
uma função utilitária clara, afinal, são medicamentos. E ainda apresentam uma 
“vantagem” na relação custo-benefício, pois são mais baratos que remédios semelhantes 
industrializados (fitoterápicos com extratos da mesma planta) e a medicação alopática.  

 

No entanto, pensar a produção e remédio dos produtos apenas sob seu viés econômico não 

considera as variáveis do componente cultural do processo. De acordo com Rodrigues (2007, p. 

33): 

Explicar o hábito da população em consultar as erveiras, benzedeiras e parteiras somente 
como uma alternativa mais barata e acessível do que a medicina tradicional, ou como 
uma prática de camponeses pobres, iletrados e ignorantes, é reduzir sua complexidade a 
uma perspectiva instrumental e econômica que não leva em conta a prática da medicina 
popular com parte da cultura. 

  O foco do trabalho não é a busca pela cura e nem a produção e comercialização de 

medicamentos caseiros feitos à base de plantas com propriedades medicinais.  O que a Rede 

Fitovida reivindica (RODRIGUES, 2007, p. 25) é a legitimação de seu trabalho, com o 

reconhecimento do conhecimento popular do uso de plantas com propriedades medicinais como 

patrimônio imaterial e isso tem sido possível, como vimos, pela via cultural, na medida em que 

isso não tem sido feito propriamente pelas políticas públicas de saúde. A situação se agrava 

porque as atividades praticadas pelos integrantes da Rede também podem ser consideradas como 

atividade ilícita (ou mesmo crime) de acordo com o Código Penal Brasileiro, como veremos.  

 

4 RECORTE METODOLÓGICO: PRODUTOS NO ESPAÇO 

 A partir da revisão da bibliografia e das experiências do contato com representantes ou 

integrantes de alguns dos grupos que integram a Rede a partir da pesquisa de campo, 

analisaremos os produtos que são concebidos tendo como base o conhecimento tradicional do uso 
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de plantas com propriedades medicinais, aqui considerados como bens culturais de natureza 

imaterial. Analisaremos assim, os produtos que são elaborados pela Rede: xaropes, tinturas, 

pomadas, garrafadas, sabonetes, etc, sob a perspectiva da dinâmica de funcionamento de seus 

elos: criação, produção, difusão/distribuição, consumo/fruição11.  

 Como o número de grupos envolvidos na Rede é elevado e obedecem a uma divisão 

territorial diversa da repartição administrativa adotada pelo estado do Rio de Janeiro, optamos 

por utilizar o recorte territorial próprio da Rede, ao invés de observar a versão oficial. Isso se 

justifica porque sua proposta de divisão territorial pode evidenciar características particulares à 

Rede, como, por exemplo, o sentido impresso na forma como se organizam. 

 Assim sendo, a conformação territorial do Rio de Janeiro compreendida pela Rede 

Fitovida está assim definida de modo geral (NOGUEIRA, 2013, p. 28-29): região sul, região 

baixada, região metropolitana, região serrana e região norte, que difere das oito regiões 

administrativas oficiais do estado do Rio de Janeiro: região metropolitana, região noroeste 

fluminense, região norte fluminense, região serrana, região das baixadas litorâneas, região do 

médio paraíba, região centro-sul fluminense, região da costa verde.  

A partir do contato inicial com as principais articuladoras da Rede em junho de 2014, 

Regina Abreu e Elizabeth Marins, foram traçadas algumas rotas de investigação das práticas e 

dos produtos resultantes. Como foi dito, nosso foco são os produtos que circulam entre seus 

integrantes e atendem a comunidade em geral, mas também estão abrangidas nesse trabalho via 

reflexa a dimensão simbólica inextrincável do processo de preparo desses produtos incluindo aí 

os rituais - festas, celebrações, reuniões. Ainda que elas produzam remédios caseiros que são 

vendidos a preço de custo, o objetivo maior da Rede não é propriamente a produção desses 

medicamentos ou mesmo a busca da cura de enfermidades diversas, o que assemelharia essa 

cadeia produtiva aos moldes de uma indústria farmacêutica. O principal trabalho desenvolvido 

pelos grupos que integram a Rede é a transmissão desse conhecimento a respeito das plantas 
                                                
11 Elegemos essa metodologia de análise pois esses são os elos produtivos elencados pelo Plano da Secretaria da 
Economia (BRASIL, 2011, p. 24). A importância dessa utilização é não só para demonstrar a importância dos 
diversos atores que compõe a dinâmica de funcionamento dos seus elos, como também fornecer uma base 
comparativa da produção da Rede Fitovida com a produção de outros setores da Economia Criativa. Segundo o 
próprio plano: (...) A economia criativa é, portanto, a economia do intangível, do simbólico. Ela se alimenta dos 
talentos criativos, individual ou coletivamente para produzir bens e serviços criativos. Por se caracterizar pela 
abundância e não pela escassez, a nova economia possui dinâmica própria e, por isso, desconcerta os modelos 
econômicos tradicionais, pois seus novos modelos de negócios ainda se encontram em construção, carecendo de 
marcos legais e de bases conceituais consentâneas com os novos tempos.  
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medicinais e da medicina popular aos demais. A Rede inclusive se organiza em Encontros de 

Partilha, como foi dito, e, periodicamente, realizam oficinas em que outras pessoas podem 

aprender o ofício do preparo dos remédios caseiros.   

Aliás, são nas oficinas de preparo de remédios, xaropes, pomadas, dentre outros, que 

comumente identificamos a dinâmica de funcionamento do arranjo produtivo de medicamentos 

caseiros. Lá quase todos seus elos de produção são identificáveis. Uma das saídas a campo foi a 

visita a um encontro para a produção de xaropes e pomadas realizado no município de 

Queimados na região da Baixada, no final de julho de 2014. Durante todo o momento, os 

conhecimentos foram difundidos aos participantes provenientes de grupos diversos e da 

comunidade em geral, seja no que diz respeito ao reconhecimento de plantas, ao conhecimento do 

histórico de ofícios correlatos ao preparo de medicamentos caseiros ou de antigos mestres desse 

saber, ou mesmo às técnicas de extração das substâncias com propriedades curativas e a 

elaboração dos remédios propriamente ditos. Sendo o conhecimento tradicional um saber que não 

é estanque e que se renova constantemente, é característica da criação desses produtos o contato 

com pessoas de diferentes ancestralidades, seja ela de origem europeia, africana ou indígena, não 

sendo possível identificar a origem da utilização de determinada planta a não ser em sua 

diversidade cultural.  

Assim, constatou-se que eles mesmos - integrantes da Rede - são responsáveis pela 

difusão/distribuição dos medicamentos caseiros e dos conhecimentos que lhe são adjacentes. 

Durante um dia inteiro os membros da Rede produzem e ensinam a produzir os remédios caseiros 

e distribuem, ao final, os preparos entre os participantes. No caso do encontro que presenciamos 

nesse dia, foi separada uma cota de medicamentos para a Pastoral da Criança, sendo renovado 

parte do estoque para o atendimento à comunidade, bem como foram distribuídos entre os 

participantes os produtos remanescentes, todos participando, é bom ressaltar, do 

consumo/fruição dos bens culturais produzidos. Vale destacar que presenciar a oficina, além de 

nos ajudar a perceber a dinâmica de funcionamento de seus elos, foi um convite a integrar 

também a vida cultural de seus participantes, seja na celebração religiosa de agradecimento seja 

no almoço coletivo que também foi produzido no local, ressaltando a importância da Rede 

Fitovida no fortalecimento da sociabilidade entre seus integrantes.  
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O trabalho desenvolvido pela Rede Fitovida, a partir do conhecimento tradicional, 

envolve diversos bens culturais - aqui considerados todos os remédios caseiros, assim como 

outros ofícios a eles relacionados, como os das rezadeiras, parteiras e benzedeiras. Entretanto, tais 

ofícios serão excluídos de nossa análise, pelo menos nesse primeiro momento, recortando-se a 

investigação aos produtos culturais, isto é, aos xaropes, às tinturas, às pomadas, às garrafadas e 

aos sabonetes, como dissemos, para tentar compreender a dinâmica de funcionamento dos elos de 

sua economia.  

O registro do contato com os grupos e das trocas de experiências está sendo realizado por 

intermédio do audiovisual, não como uma metodologia propriamente dita, pelo menos não em 

princípio, mas como documentação das práticas por meio de fotografias e gravações em áudio e 

vídeo. Essas ações acabam sendo mediadoras das relações que travamos com os grupos e com as 

pessoas envolvidas nas práticas da Rede. Para a equipe de pesquisadores, esse projeto oferece 

uma oportunidade única de trabalhar em proximidade com portadores de conhecimentos 

tradicionais no estudo de suas plantas medicinais, possibilitando não só o aprendizado sobre o 

uso e as histórias associadas a essas plantas, mas também sobre como os grupos se organizam 

para desenvolver esse trabalho, percebendo, ainda, de que forma essas relações impactam 

sobremaneira a vida de seus integrantes.  

Dentre as questões suscitadas pelas integrantes dos grupos está a demanda pelo 

reconhecimento do trabalho que elas realizam voluntariamente a fim de afastar a criminalização 

de suas práticas. Ainda que no próprio âmbito do SUS exista, desde 2006, a Política de Práticas 

Integrativas e Complementares e também, através do Decreto n.º 5.813, de 22 de junho de 2006, 

a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos cuja diretriz 10 busca Promover e 

reconhecer as práticas populares de uso de plantas medicinais e remédios caseiros, ainda 

subsiste entre alguns dos integrantes o receio de que a atividade por eles praticada seja 

considerada uma atividade ilegal. É a partir do reconhecimento pelo Estado das atividades da 

Rede Fitovida como patrimônio cultural que suas práticas podem se perenizar, ainda que 

remanesça esse conflito entre normas e políticas culturais. Essa é, por exemplo, uma questão 

crucial no que diz respeito aos marcos legais da economia criativa e que inclusive extrapolam a 

seara dos direitos de propriedade intelectual, como referido no início desse trabalho, mas não só 

isso, dizem respeito a um instrumento específico da política cultural preservacionista - o INRC - 

e de como essas políticas de Estado, mais que a legislação em si, podem de fato serem 
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responsáveis por garantir os direitos culturais, aqui compreendidos em sua ampla dimensão, 

como o direito de criação cultural, de liberdade de manifestação cultural, de preservação do 

patrimônio cultural, etc.     

Como é previsto a produção de um documentário12, a narrativa proposta articulará as 

vivências da Rede Fitovida a partir de um de seus produtos, os remédios caseiros, para evidenciar 

o pluralismo cultural, o associativismo e a sustentabilidade inerentes à Rede. Partiremos de 

objetos materiais para discutir essas questões, registrando as plantas medicinais e o cuidado na 

sua coleta em hortas sustentáveis; as panelas no fogo das cozinhas coletivas, que remetem à 

dimensão comunitária da produção dos remédios; e os produtos que são colocados em circulação 

atendendo às camadas populares. Além disso, estamos acompanhando os encontros da Rede para 

compreender como se dá a transmissão do conhecimento tradicional e a luta para que ele se 

mantenha vivo, considerando a criminalização de algumas dessas atividades pelo nosso Código 

Penal13. Aliado ao modo observacional, as entrevistas dos integrantes da Rede Fitovida são 

fundamentais, cujas falas serão contrapostas às narrativas do saber institucional, evidenciando as 

complexidades do tema e as dificuldades que a Rede enfrenta. Para isso estamos auscultando, 

através de entrevistas, os mestres do saber tradicional, como dona Amélia, que sofreu processo 

criminal pelo trabalho desenvolvido, e dona Leda, conhecida pela grande variedade de plantas 

cultivadas em seu quintal. 
                                                
12  Está previsto dentro do presente projeto de pesquisa, além da elaboração desse artigo, a produção de um 
documentário de 13 minutos que atualmente concorre o Edital Sala de Notícias do Canal Futura para produção de 
documentários universitários a ser exibido na faixa de programação do canal. O documentário será sobre a 
importância da Rede Fitovida na transmissão do conhecimento tradicional e saber popular do uso de plantas 
medicinais e da medicina popular e retratará o dia a dia da Rede e seu impacto nas comunidades em que atua e na 
vida de suas integrantes, bem como as dificuldades, inclusive as legais, que enfrenta. 
Exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica                                                                                  
Art. 282 - Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal 
ou excedendo-lhe os limites: 
Pena - detenção, de seis meses a dois anos. 
Parágrafo único - Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se também multa. 
Charlatanismo 
Art. 283 - Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 
Curandeirismo 
Art. 284 - Exercer o curandeirismo: 
I - prescrevendo, ministrando ou aplicando, habitualmente, qualquer substância; 
II - usando gestos, palavras ou qualquer outro meio; 
III - fazendo diagnósticos: 
Pena - detenção, de seis meses a dois anos. 
Parágrafo único - Se o crime é praticado mediante remuneração, o agente fica também sujeito à multa. 
 
 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

626



 

Com isso quer se investigar como os direitos culturais são tratados nas relações que 

envolvem o trabalho da Rede Fitovida, não só no que se refere à propriedade intelectual coletiva 

mormente da apropriação indevida dos conhecimentos tradicionais desses grupos e sua 

regulamentação, que já vem sendo objeto de estudo por algumas entidades e estudiosos, mas, 

sobretudo, no que tange aos demais marcos legais estruturantes da Economia Criativa. Assim, a 

partir do caso da Rede Fitovida será possível apontar, a partir dessa manifestação cultural 

tradicional, que marcos legais seriam oportunos para os grupos integrantes da Rede nas mais 

diferentes áreas, tais como: trabalhistas, previdenciários, criminais, vigilância sanitária, saúde 

pública, dentre outras. A partir desse diagnóstico inicial, para o caso específico da Rede Fitovida, 

será possível compreender o alcance que esses marcos legais devem ter no que diz respeito à 

Economia Criativa.  

Como a Rede Fitovida é formado por uma multiplicidade de grupos em diferentes regiões 

do Rio de Janeiro a pesquisa elegeu, em conjunto com as principais articuladoras da rede, e tendo 

em vista o binômio produtos-regiões proposto pela pesquisa, ao menos um produto diferente em 

cada uma das cinco regiões abrangidas pela Rede. As visitas são pré-agendadas com Regina 

Abreu, que entra em contato com os grupos para que o encontro possa ocorrer. É importante 

registrar que os contatos que já ocorreram e os que vão ocorrer obedecem a uma dinâmica própria 

dos grupos, isto é, eles ocorrem inseridos no próprio cotidiano dos mesmos, ou seja, dessa forma, 

podemos acompanhar reuniões, oficinas, atendimento ao público, celebrações religiosas e a 

produção propriamente dita dos remédios caseiros.  Assim sendo, até o presente momento foram 

visitados algumas das principais salas e sedes dos grupos e registrados algumas de suas práticas e 

produções. Incluem-se entre as visitas já realizadas: a) o Grupo Grão de Mostarda - e o preparo 

da pomada cicatrizante, realizado no município de Belford Roxo, localizado na região da Baixada 

Fluminense; b) a Oficina de Queimados - e o preparo da pomada milagrosa, realizada no 

município de Queimados, também localizado na região da Baixada; c) a Sala de Saúde pela 

Natureza - e o preparo da garrafada, realizada no município de Campo Grande, localizado na 

região Metropolitana.  Como tentamos nos inserir no cotidiano dos grupos, todas as vezes 

registramos, além do enfoque no produto principal - pomada, xarope, garrafada - aquilo que diz 

respeito ao dia a dia das integrantes da Rede, seja a produção coletiva do almoço ou mesmo o 

processo de feitura de um outro produto além do eleito para a pesquisa, sendo comum o registro 

audiovisual da feitura de mais de um produto nos encontros já realizados.  
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Estão previstas ainda visitas e filmagens do Encontro Regional de São Gonçalo no dia 31 

de Agosto de 2014 e do Encontro Estadual de Partilha em Bom Jesus de Itabapoana nos dias 27 e 

28 de setembro de 2014, ocasião em que serão oferecidas diversas atividades aos participantes, 

dentre elas, uma proposta pensada em conjunto com nossa equipe de pesquisa intitulada 

provisoriamente Partilha Legal - uma proposta de oficina de direitos culturais14, cujas 

experiências de ambos os lados (oficineiros e oficinandos) serão compartilhadas na ocasião. 

Interessante deixar registrado que a iniciativa de produzir uma oficina com esse conteúdo foi uma 

das propostas acolhidas em reunião dos pesquisadores com representantes da Rede Fitovida, a 

partir de sugestão apresentada pelo grupo de pesquisadores, o que realça seu caráter colaborativo. 

Também está previsto para esse encontro a produção de uma cartilha de direitos que será criada a 

partir da troca de conhecimentos entre oficineiros e oficinandos cuja versão será consolidada após 

a oficina e posteriormente distribuída entre os integrantes dos diferentes grupos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A Rede Fitovida se concentra e atende o público de regiões onde geralmente o acesso a 

saúde é mais precarizado, seja porque se direciona a população de baixa renda, seja porque seus 

grupos estão localizados fora das localidades onde se encontra a maior parte da assistência 

médica de qualidade. Porém, mais que distribuírem preparações medicamentosas a preço de 

custo, a Rede promove uma transformação na vida cotidiana de seus integrantes e nas 

comunidades em que atua, especialmente na dos mais velhos. Segundo Rodrigues (2007, p. 24), a 

partir do trabalho que suas integrantes desenvolvem na Rede Fitovida “elas ressignificam o 

processo de envelhecimento, combatendo os estigmas de inutilidade, doença e degeneração física 

e mental aos quais esta etapa da vida é associada”.  

Estimular o reconhecimento e desenvolvimento apropriado dos produtos originados a 

partir do conhecimento tradicional dos detentores do saber acerca de plantas medicinais, 

valorizando-os em seu trabalho, pode contribuir para melhorar as oportunidades dos integrantes 

dos grupos em viver e trabalhar em suas próprias terras (CLAUDIE, 2012, p. 30), ainda que os 

                                                
14 O terceiro produto da pesquisa. Assim, além da produção científica, com a elaboração do artigo acadêmico, e da 
produção de um minidocumentário para a divulgação da Rede, o projeto de pesquisa também integra a produção 
dessa oficina de direitos culturais com o intuito de informar e fortalecer os grupos atuantes da Rede a respeito de 
seus direitos e deveres. 
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ganhos econômicos não sejam facilmente aferíveis ou que sejam indiretos. Ademais, no que diz 

respeito à transmissão do saber tradicional, patrimônio cultural, esse estímulo ao 

desenvolvimento pode contribuir para que os mais jovens habitantes dessas zonas possam 

aprender sobre seus recursos naturais e oferecer uma alternativa de vida àquelas centralizadas nos 

grandes centros urbanos. 

O presente trabalho apresentou reflexões inicias sobre o papel dos direitos culturais no 

marco conceitual da economia criativa. Pretendeu-se, inicialmente, demonstrar que o debate 

acerca da propriedade intelectual deve sofrer um descentramento – sem retirar-lhe a importância 

estratégica na discussão – no intuito de dar margem ao surgimento de um norteador para os 

demais feixes de direitos envolvidos no processo criativo; uma espécie de farol. Com isso, busca-

se um realocamento dos direitos culturais como um elemento central das discussões jurídicas 

sobre Economia Criativa, que norteará, doravante, o debate acerca dos marcos legais e 

regulatórios desta seara. 

  Com esse trabalho também se procurou desenvolver as seguintes questões, tendo em vista 

a transversalidade dos seus temas: direitos culturais, economia criativa e patrimônio imaterial. A 

primeira delas é se e como o saber tradicional pode ser considerado como Economia Criativa. 

Para responder essa pergunta recorremos à dinâmica de funcionamento de seus elos e também a 

seus princípios norteadores (diversidade cultural, sustentabilidade, inovação e inclusão social) 

esboçados no Plano da Secretaria de Economia Criativa (2011-2014) e em resposta fazemos a 

seguinte provocação: se nas atividades que envolvem a Rede Fitovida estão configuradas todos os 

elos da cadeia produtiva e também todos os princípios norteadores, sem, no entanto, haver 

produção de lucro e envolvendo trabalho voluntário, quais são os impactos econômicos que se 

quer investigar e mensurar?   

No caso estudado, como frisamos, as integrantes da Rede reforçam o princípio ético da 

não obtenção de lucro (RODRIGUES, 2007, p. 24) e o trabalho que envolve a produção é 

voluntário. Os dados que obtivemos diz respeito mais a potência cultural de uma prática oriunda 

de um saber tradicional que se atualiza constantemente, que considera a sabedoria popular e 

inclui a velhice na vida produtiva a partir de espaços de sociabilidade em que são fabricados os 

seus produtos. Para que esse ciclo sobreviva e se renove é necessário o reconhecimento dessa 
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prática pelo Estado que, sob a égide de um anacrônico Código Penal, considera a atividade da 

Rede Fitovida como ilícita e, não raro, como crime. 

Para pensar e avaliar a dimensão que se quer dar para a Economia Criativa no Brasil, 

principalmente no que diz respeito ao Setor Criativo do Patrimônio Cultural, vale também 

questionar se essa política cultural não deveria se adequar ainda mais à realidade brasileira, 

considerada em suas múltiplas configurações, que muitas vezes ultrapassa o conceito meramente 

“econômico”, mas incluem formas antigas e novas de se relacionar com o patrimônio cultural 

imaterial, promovendo-o e fortalecendo-o. Tal como induzido por meio do ponto de cultura ou 

especificamente por meio do instrumento do INRC, como uma política cultural específica poderia 

servir de instrumentos específicos que lhe garantissem e facilitassem o desenvolvimento dos 

saberes tradicionais? 

Nesse sentido, retomamos aos direitos culturais e, mais que isso, a necessidade de garantir 

e assegurar a existência desses direitos. Considerando que as atividades da Rede Fitovida 

perpassam por uma miríade de direitos e que são atividades de natureza sui generis, por lidarem 

com uma produção de remédios caseiros através do conhecimento intergeracional  e que só se 

concretizam se houver esses espaços/tempos específicos para sua produção, num terreno que 

valorize seu conhecimento tradicional, os marcos legais em construção dessa Economia Criativa 

não deveriam também trazer para sua discussão esses outros dados que são levantados por 

manifestações culturais tradicionais, para além dos contumazes números de público, de  renda, de 

faixa salarial e de inserção no mercado de trabalho?  

Acreditamos que o que está em discussão, nessa recente construção conceitual tanto dos 

direitos culturais quanto da Economia Criativa é o que se quer abarcar e para que lado a balança 

tende a pesar. Se levarmos em consideração o espectro abrangente dos direitos culturais previstos 

constitucionalmente, o escopo da Economia Criativa, inclusive no que diz respeito ao 

levantamento de dados, deveria também buscar uma maior amplitude e aprimoramento do seu 

repertório.   
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(ÍZA) DA 5ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO MARANHÃO 

 

 

 

Processo sob os autos de nº 11734-81.2013.4.01.3700– Ação Popular 
AUTOR POPULAR: PEDRO LEONEL PINTO DE CARVALHO 

DEMANDADOS: A UNIÃO, A FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL – FBN E A 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES – FUNARTE 

 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - AGU, através da Procuradoria-

Geral Federal - PGF, representando a FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL – FBN e 

a FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES – FUNARTE, já qualificados nos autos, vêm, 

à presença de Vossa Excelência, apresentar: 

A P E L A Ç Ã O  

pelo que requer sejam elas recebidas e processadas, na forma da lei, com 

fundamento nas razões de fato e de direito que ora seguem. 

Nestes Termos, 

Postula-se deferimento. 

São Luís/MA, 15 de julho de 2014. 

 RAZÕES DE RECURSO DE APELAÇÃO 

Processo sob os autos de nº 11734-81.2013.4.01.3700– Ação Popular  

RECORRENTE: A FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL – FBN E A FUNDAÇÃO 

NACIONAL DE ARTES – FUNARTE 

RECORRIDO: PEDRO LEONEL PINTO DE CARVALHO 
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EGRÉGIO TRIBUNAL, 

COLENDA TURMA,  

EMINENTE SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR: 

EMENTA FÁTICA & TESE FAZENDÁRIA: Promoção e apoio cultural. 

Editais destinados, exclusivamente, a pessoas que se autodeclaram negras. 

Ação afirmativa em consonância com a Constituição Federal e instrumentos 

internacionais. Ação afirmativa que não excluiu outros grupos 

étnicos/raciais de participação em outras seleções, de ampla concorrência. 

Necessidade de reforma da sentença. 

I  –  D O  R E S U M O  D O S  F A T O S  

Através de ação popular, o autor popular pretendeu sustar os efeitos de 

seleções culturais destinadas às pessoas que se autodeclaram negros, a saber: 

a) Edital nº 03, de 19 de novembro de 2012, do Ministério da Cultura, 

objetivando apoio para curta-metragem – curta-afirmativo: protagonismo da 

juventude negra na produção cultural; 

b) Edital Prêmio FUNARTE DE ARTE NEGRA, da FUNARTE, consistente 

na premiação de 33 projetos nas áreas de artes visuais, circo, dança, música, teatro 

e preservação da memória, a serem realizados por proponentes autodeclarados 

negros; 

c) Edital de Apoio à Coedição de Livros de Autores Negros, da Fundação 

Biblioteca Nacional – FBN, com o objetivo de formação de parcerias para o 

desenvolvimento de projetos editoriais sob a forma de coedição, a fim de produzir 

publicações de autores brasileiros negros; 

d) Edital de Apoio a Pesquisadores Negros, da Fundação Biblioteca 

Nacional – FBN, que tem como objeto a seleção de projetos de pesquisas para 

concessão de bolsas, propostos por pesquisadores e pesquisadoras negras, visando 

incentivar a produção de trabalhos originais, em território brasileiro, em qualquer 

uma das áreas e subáreas do conhecimento definidas pelo CNPq. 
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Através de despacho, o Juízo Federal determinou que a União, a Fundação 

Nacional de Artes – FUNARTE e a Fundação Biblioteca Nacional – FBN se manifestassem a 

respeito da questão. 

Após tal Manifestação, o Juízo da 5ª Vara Federal determinou a sustação 

dos referidos editais, sob os seguintes fundamentos: 

[...] ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido formulado em sede de antecipação 

dos efeitos da tutela para determinar a imediata sustação de todo e qualquer 
ato de execução dos Concursos que estejam relacionados aos Editais 
impugnados pela presente ação popular (= Edital n. 03, de 19 de novembro de 

2012, do Ministério da Cultura, Secretaria do Audiovisual; Edital Prêmio 

FUNARTE de Arte Negra; Edital de Apoio à Coedição de Livros de Autores 

Negros; e Edital de Apoio a Pesquisadores Negros). Ficam as Rés impedidas de 

realizar, até o julgamento final da presente ação, quaisquer pagamentos em razão 

dos referidos Concursos Profissionais. Deverão as Rés, por deferência ao princípio 

da publicidade, divulgar comunicados da presente decisão, noticiando a sustação 

dos Concursos Profissionais impugnados na presente ação popular (CPC 461 § 5º). 

INDEFIRO o pedido de fixação de multa diária, vez que não existem registros 

neste Juízo do descumprimento de decisões pela Ré; presume-se, neste caso, sua 

escorreita submissão aos postulados do Estado Democrático de Direito. Intimem-

se. Citem-se. Ciência ao Ministério Público Federal ante o interesse público 

evidenciado pela natureza da lide (LAP 6º § 4º). [Grifou-se] 

A União e as entidades públicas interpuseram Agravos de Instrumento, 

tendo o Tribunal Regional Federal da 1ª Região dado provimento aos mesmos. 

Em sentença, no entanto, o Juízo Federal acolheu os pedidos iniciais do 

autor popular, julgando os mesmos procedentes. 

Sem maiores divagações, são os fatos, em síntese. 
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I I  –  D A S  R A Z Õ E S  D O  P E D I D O  D E  R E F O R M A  D A  
S E N T E N Ç A   

2 . 1  D A  C O N S T I T U C I O N A L I D A D E  E  D A  L E G A L I D A D E  

D A S  P O L Í T I C A S  P Ú B L I C A S  C U L T U R A I S  A F I R M A T I V A S  

D E S T I N A D A S  À  P O P U L A Ç Ã O  N E G R A  

A Constituição Federal teve especial preocupação com a cultura nacional, 

determinando que o Estado protegesse as manifestações das culturas populares, bem como as 

indígenas e afro-brasileiras e de outros grupos formadores da civilização nacional: 

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. [Grifou-se] 

No entanto, o Juízo Federal desconsiderou totalmente esses princípios 

constitucionais e preferiu navegar por argumentos jurídicos rasos em torno do tema. Políticas 

públicas específicas não significam que o Estado estará a marginalizar outros grupos: até 

porque há planos específicos para outros grupos! A política pública discutida não constitui 

apartheid; contrariamente, constitui solução técnica real, que considera as diferenças reais dos 

diferentes grupos que compõem a diversidade brasileira. 

Não bastasse isso, a Constituição Federal foi além e determinou que se 

instituísse um Sistema Nacional de Cultura, recentemente incluído pela Emenda 

Constitucional nº 71/2012, totalmente ignorada pelo Juízo ao sentenciar o feito. 

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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012) 
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§ 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: Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

I - diversidade das expressões culturais; Incluído pela Emenda Constitucional nº 

71, de 2012 

II - universalização do acesso aos bens e serviços culturais; Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 71, de 2012 

III - fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens 
culturais; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

IV - cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes 

na área cultural; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

V - integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações 

desenvolvidas; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

VI - complementaridade nos papéis dos agentes culturais;  Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 71, de 2012 

VII - transversalidade das políticas culturais; Incluído pela Emenda Constitucional 

nº 71, de 2012 

VIII - autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil; Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

IX - transparência e compartilhamento das informações; Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 71, de 2012 

X - democratização dos processos decisórios com participação e controle social; 

Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

XI - descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações; 

Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

XII - ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a 

cultura. Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 [Grifou-se] 
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Excelências, pede-se vênia para se transcrever trecho de conhecida música 

popular brasileira: 

A gente não quer só comida 

A gente quer comida 

Diversão e arte 

A gente não quer só comida 

A gente quer saída 

Para qualquer parte...   

[Trecho da canção Comida, dos Titãs] 

Tal música reflete bem o que se está a discutir na presente lide. As ações 

afirmativas não se resumem a políticas públicas básicas: vão um pouco além! 

A cultura negra (afro-brasileira, na concepção constitucional, nos termos 

do §1º do art. 215 da Constituição da República) recebe especial proteção do Estado 

brasileiro, sendo justo que os próprios negros, com voz e visão próprias, possam expressar tal 

cultura. Veja-se o que dispõe a Constituição da República: 

Seção II 

DA CULTURA 

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;  
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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. [Grifou-se] 

Na cultura brasileira, os negros tem dado uma enorme contribuição, seja no 

aspecto literário (Machado de Assis, Lima Barreto, dentre tantos outros), musical (Cartola, 

Pixinguinha etc.), artes cênicas (Grande Otelo etc.) e nos mais diversos ramos das artes.  

Ocorre que, atualmente, no que diz respeito aos programas culturais de 

incentivos lançados no âmbito do Ministério da Cultura e das entidades ligadas a tal 

Ministério (IPHAN, FUNARTE, CASA RUI BARBOSA, FUNDAÇÃO BIBLIOTECA 

NACIONAL etc.), a participação de pessoas negras não tem correspondido à mesma 

relevância que a cultura negra possui no país. 

Não basta falar da cultura negra, é preciso dar voz aos negros (assim, 

obviamente, como a outros grupos historicamente marginalizados), para que eles mesmos 

falem de si, de sua história, de suas angústias, de suas esperanças, que relatem seu 
passado, que expressem o seu presente, que imaginem o seu futuro! É preciso que a voz 

que está a entoar cânticos de liberdade tenha sentido a angústia do cárcere, para que, assim, 

possa ser bem compreendida. Mais uma vez, pede-se vênia ao Juízo para transcrever outra 

canção que retrata bem o assunto: 

A cultura e o folclore são meus 
Mas os livros foi você quem escreveu 

Quem garante que palmares se entregou 

Quem garante que Zumbi você matou 

Perseguidos sem direitos nem escolas 

Como podiam registrar as suas glórias 

Nossa memória foi contada por vocês 
E é julgada verdadeira como a própria lei 
Por isso temos registrados em toda história 
Uma mísera parte de nossas vitórias 
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É por isso que não temos sopa na colher 

E sim anjinhos pra dizer que o lado mal é o candomblé [...][Grifou-se] 

[Trecho da canção Palmares 1999, do grupo Natiruts] 

Eis a razão pela qual o Ministério da Cultura e as entidades federais ligadas 

a tal Ministério têm lançado programas de apoio específico para as pessoas que se 

autodeclaram negras. Veja-se o objeto de um dos editais lançados pela Fundação Biblioteca 

Nacional - FBN: 

 

O Edital acima tem por base a Portaria MINC nº 29/2009, que prevê, no seu 

art. 8º, § único, VII, a possibilidade de estipulação de critérios de condicionamento para 

seleção pública a proponentes de grupos étnicos e raciais específicos: 

Portaria MinC nº 29/2009 

Art. 8º O edital de seleção pública estabelecerá os perfis de proponentes aptos a 

participarem da seleção pública, podendo também especificar os casos que serão 

objetos de indeferimento.  

Parágrafo único. São considerados critérios válidos para condicionarem a inscrição 

na seleção pública, além de outros critérios de livre escolha da unidade gestora da 

seleção pública: [...] 

VII – proponentes de grupos étnicos e raciais específicos. [Grifou-se] 

Excelências, estamos em um momento ímpar na história democrática deste 

país: os grupos minoritários e marginalizados historicamente, pela primeira vez, estão 

recebendo políticas públicas efetivas de apoio, o que lhes dá voz: os incentivos do Ministério 

da Cultura e suas entidades são um exemplo claro disso. 
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No plano infraconstitucional, tem-se a Lei nº 12.343, de 02 de dezembro de 

2010, que institui o Plano Nacional de Cultura, vigente até 20201, que tem como objetivos: 

Art. 2o  São objetivos do Plano Nacional de Cultura:  

I - reconhecer e valorizar a diversidade cultural, étnica e regional brasileira;  

II - proteger e promover o patrimônio histórico e artístico, material e imaterial;  

III - valorizar e difundir as criações artísticas e os bens culturais;  

IV - promover o direito à memória por meio dos museus, arquivos e coleções;  

V - universalizar o acesso à arte e à cultura;  

VI - estimular a presença da arte e da cultura no ambiente educacional;  

VII - estimular o pensamento crítico e reflexivo em torno dos valores simbólicos;  

VIII - estimular a sustentabilidade socioambiental;  

IX - desenvolver a economia da cultura, o mercado interno, o consumo cultural e a 

exportação de bens, serviços e conteúdos culturais;  

X - reconhecer os saberes, conhecimentos e expressões tradicionais e os 
direitos de seus detentores;  

XI - qualificar a gestão na área cultural nos setores público e privado;  

                                                 

1 Art. 1o  Fica aprovado o Plano Nacional de Cultura, em conformidade com o § 3o do art. 215 

da Constituição Federal, constante do Anexo, com duração de 10 (dez) anos e regido 

pelos seguintes princípios: I - liberdade de expressão, criação e fruição; II - diversidade 

cultural; III - respeito aos direitos humanos; IV - direito de todos à arte e à cultura; V - direito 

à informação, à comunicação e à crítica cultural; VI - direito à memória e às tradições; VII - 

responsabilidade socioambiental; VIII - valorização da cultura como vetor do 

desenvolvimento sustentável; IX - democratização das instâncias de formulação das 

políticas culturais; X - responsabilidade dos agentes públicos pela implementação das 

políticas culturais; XI - colaboração entre agentes públicos e privados para o 

desenvolvimento da economia da cultura; XII - participação e controle social na formulação e 

acompanhamento das políticas culturais. [Grifou-se] 
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XII - profissionalizar e especializar os agentes e gestores culturais;  

XIII - descentralizar a implementação das políticas públicas de cultura;  

XIV - consolidar processos de consulta e participação da sociedade na formulação 

das políticas culturais;  

XV - ampliar a presença e o intercâmbio da cultura brasileira no mundo 

contemporâneo;  

XVI - articular e integrar sistemas de gestão cultural. [Grifou-se] 

No que toca ao fomento das políticas públicas culturais, o Plano Nacional de 

Cultura determina que: 

Art. 3o  Compete ao poder público, nos termos desta Lei:  

I - formular políticas públicas e programas que conduzam à efetivação dos 

objetivos, diretrizes e metas do Plano;  

II - garantir a avaliação e a mensuração do desempenho do Plano Nacional de 

Cultura e assegurar sua efetivação pelos órgãos responsáveis;  

III - fomentar a cultura de forma ampla, por meio da promoção e difusão, da 

realização de editais e seleções públicas para o estímulo a projetos e processos 
culturais, da concessão de apoio financeiro e fiscal aos agentes culturais, da 
adoção de subsídios econômicos, da implantação regulada de fundos públicos 
e privados, entre outros incentivos, nos termos da lei;  

IV - proteger e promover a diversidade cultural, a criação artística e suas 

manifestações e as expressões culturais, individuais ou coletivas, de todos os 
grupos étnicos e suas derivações sociais, reconhecendo a abrangência da noção 

de cultura em todo o território nacional e garantindo a multiplicidade de seus 

valores e formações;  

V - promover e estimular o acesso à produção e ao empreendimento 
cultural; a circulação e o intercâmbio de bens, serviços e conteúdos 
culturais; e o contato e a fruição do público com a arte e a cultura de forma 

universal;  
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VI - garantir a preservação do patrimônio cultural brasileiro, resguardando os bens 

de natureza material e imaterial, os documentos históricos, acervos e coleções, as 

formações urbanas e rurais, as línguas e cosmologias indígenas, os sítios 

arqueológicos pré-históricos e as obras de arte, tomados individualmente ou em 

conjunto, portadores de referência aos valores, identidades, ações e memórias dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira;  

VII - articular as políticas públicas de cultura e promover a organização de redes e 

consórcios para a sua implantação, de forma integrada com as políticas públicas de 

educação, comunicação, ciência e tecnologia, direitos humanos, meio ambiente, 

turismo, planejamento urbano e cidades, desenvolvimento econômico e social, 

indústria e comércio, relações exteriores, dentre outras;  

VIII - dinamizar as políticas de intercâmbio e a difusão da cultura brasileira no 

exterior, promovendo bens culturais e criações artísticas brasileiras no ambiente 

internacional; dar suporte à presença desses produtos nos mercados de interesse 

econômico e geopolítico do País;  

IX - organizar instâncias consultivas e de participação da sociedade para contribuir 

na formulação e debater estratégias de execução das políticas públicas de cultura;  

X - regular o mercado interno, estimulando os produtos culturais brasileiros com o 

objetivo de reduzir desigualdades sociais e regionais, profissionalizando os agentes 

culturais, formalizando o mercado e qualificando as relações de trabalho na cultura, 

consolidando e ampliando os níveis de emprego e renda, fortalecendo redes de 

colaboração, valorizando empreendimentos de economia solidária e controlando 

abusos de poder econômico;  

XI - coordenar o processo de elaboração de planos setoriais para as diferentes áreas 

artísticas, respeitando seus desdobramentos e segmentações, e também para os 

demais campos de manifestação simbólica identificados entre as diversas 

expressões culturais e que reivindiquem a sua estruturação nacional;  

XII - incentivar a adesão de organizações e instituições do setor privado e 

entidades da sociedade civil às diretrizes e metas do Plano Nacional de Cultura por 

meio de ações próprias, parcerias, participação em programas e integração ao 

Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais - SNIIC. [Grifou-se] 
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2 . 2  D O  C U M P R I M E N T O  D E  T R A T A D O S  I N T E R N A C I O N A I S  

A  R E S P E I T O  D O  T E M A  

As políticas do Ministério da Cultura e das entidades ligadas ao mesmo 

(FBN e FUNARTE) procuram dar cumprimento a diversos instrumentos internacionais que 

têm como objetivo a proteção da proteção e da promoção da diversidade cultural, destacando-

se a Convenção sobre a Proteção do e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais da 

UNESCO, promulgada pelo Decreto nº 6.177, de 1º de agosto de 2007: 

Artigo 7 - Medidas para a promoção das expressões culturais 

1. As partes procurarão criar em seu território um ambiente que encoraje 
indivíduos e grupos sociais a:  

a) criar, produzir, difundir, distribuir suas próprias expressões culturais, e a 

elas ter acesso, conferindo a devida atenção às circunstâncias e necessidades 
especiais da mulher, assim como dos diversos grupos sociais, incluindo as 
pessoas pertencentes às minorias e povos indígenas;  

b) ter acesso às diversas expressões culturais provenientes do seu território e dos 

demais países do mundo;   

2. As Partes buscarão também reconhecer a importante contribuição dos 

artistas, de todos aqueles envolvidos no processo criativo, das comunidades 
culturais e das organizações que os apóiam em seu trabalho, bem como o papel 

central que desempenham ao nutrir a diversidade das expressões culturais. [Grifou-

se] 

No mesmo sentido, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas 

as Formas de Discriminação, ratificada pelo Decreto nº 65.810, de 08 de dezembro de 1969: 

PARTE I 

ARTIGO I 

[...] 

4.  Não serão consideradas discriminações racial as medidas especiais 
tomadas como o único objetivo de assegurar progresso adequado de 
certos grupos raciais ou étnicos ou indivíduos que necessitem da 
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proteção que possa ser necessária para proporcionar a tais grupos ou 
indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades 
fundamentais, contanto que, tais medidas não conduzam, em consequência , a 

manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais e não prossigam 

após terem sidos alcançados os seus objetivos. [Grifou-se] 

Dessa forma, além da Constituição Federal e das leis internas, as políticas 

afirmativas encontram fundamento na ordem internacional. 

3 . 3  D A D O S  Q U E  C O M P R O V A M  Q U E  O S  N E G R O S  

N E C E S S I T A M  D E  A P O I O  P A R A  P A R T I C I P A R ,  

E F E T I V A M E N T E ,  D A S  P O L Í T I C A S  P Ú B L I C A S  

C U L T U R A I S 2 

O processo de seleção realizado pelo Ministério da Cultura e entidades 

vinculadas é absolutamente consentâneo com a Lei Rouanet (Lei nº 8.313/91), que 

permite o fomento à produção cultural e artística, mediante a produção de obras 

cinematográficas e relativas às ciências humanas, às letras e às artes (art. 3º, II), o que, 

combinado com o art. 4º do Estatuto da Igualdade Racial, dá o esteio jurídico-material 

necessário para o lançamento dos editais questionados. Segue transcrito: 

Art. 4o  A participação da população negra, em condição de igualdade de 
oportunidade, na vida econômica, social, política e cultural do País será 

promovida, prioritariamente, por meio de: 

I - inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento econômico e social; 

II - adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa; 

[...] 
                                                 
2 Em nome da ética, informe-se que a presente Manifestação, deste ponto em diante, repete, em parte, 

os argumentos da Manifestação lançada pela Procuradoria da União no Estado do Maranhão, tendo 

em vista que se trata de defesa de mesma matéria por membros da Advocacia-Geral da União. [No 

desempenho das atribuições de seus cargos, os Membros efetivos da Advocacia-Geral da União e da 

Procuradoria-Geral Federal observarão especialmente: [...] III - os princípios éticos e morais 

inerentes aos agentes públicos; [...] (§1º do art. 1º do Ato Regimental nº 08, de 27 de dezembro 

de 2002)]. [Grifou-se] 
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V - eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que 

impedem a representação da diversidade étnica nas esferas pública e privada; 

VI - estímulo, apoio e fortalecimento de iniciativas oriundas da sociedade civil 

direcionadas à promoção da igualdade de oportunidades e ao combate às 
desigualdades étnicas, inclusive mediante a implementação de incentivos e 
critérios de condicionamento e prioridade no acesso aos recursos públicos; 

VII - implementação de programas de ação afirmativa destinados ao 

enfrentamento das desigualdades étnicas no tocante à educação, cultura, esporte e 

lazer, saúde, segurança, trabalho, moradia, meios de comunicação de massa, 

financiamentos públicos, acesso à terra, à Justiça, e outros. 

Parágrafo único.  Os programas de ação afirmativa constituir-se-ão em 

políticas públicas destinadas a reparar as distorções e desigualdades sociais e 
demais práticas discriminatórias adotadas, nas esferas pública e privada, 
durante o processo de formação social do País. [Grifou-se] 

Conforme estudo publicado pelo IPEA, há três categorias de políticas 

públicas com recorte racial: (i) os programas universais sensíveis à promoção da 

igualdade racial, (ii) os programas e ações universais com projetos específicos de 

promoção da igualdade racial e (iii) os programas e ações específicos de promoção da 

igualdade racial, que “desenvolvem atividades específicas de combate à desigualdade 

racial, ou voltadas especialmente para a população negra”3. 

É certo que os editais em questão fazem parte da terceira categoria de 

políticas públicas com recorte racial, já que voltados especialmente para a população 

negra. Diferentemente do que afirma o autor, não têm como “objeto final a 

promoção da cultura negra”, mas a promoção da igualdade racial, incluindo 

negros no mercado da direção e produção audiovisual, na criação de projetos nas 
áreas de artes visuais, circo, dança, música, teatro e preservação da memória, na 
edição de livros e na área da pesquisa no campo cultural. Não há, em qualquer dos 

editais, recorte temático para os filmes, projetos, livros e pesquisas. Há, sim, recorte 

                                                 
3 SILVA, T.D. et al. “Planejamento e financiamento das políticas de igualdade racial: possibilidades 

para o Plano Plurianual 2012-2015. Brasília: Ipea, maio 2011, p. 10.  
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racial para os participantes da seleção, a qual respeita integralmente o princípio da 

isonomia. 

Antes do lançamento dos editais diferenciados pela Fundação 

Nacional de Artes - FUNARTE e pela Fundação Biblioteca Nacional – FBN, a 

FUNARTE, em Nota Técnica, já havia alertado a respeito da pouca participação 
dos negros nas seleções lançadas no âmbito daquela entidade. Veja-se o teor da 

mesma: 
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O autor da ação popular alega, em síntese, que quatro editais lançados 

pelo Ministério da Cultura e entidades vinculadas geram lesão ao patrimônio público e 

aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia 

por oferecerem prêmios a obras ou projetos culturais apresentados exclusivamente por 

negras e negros. 

Segundo o autor, “limitar-se, a partir de situação injustificada de 

diferenciação, o acesso e fruição de oportunidade em virtude de raça, cor, 
descendência ou origem nacional ou étnica, excluindo-se dos concursos todas as 

pessoas que não se autodeclaram NEGRAS, é promover a desigualdade racial” (item 

18 da petição inicial). 

Ver-se-á, a seguir, que os quatro editais atacados promovem 

diferenciação que, ao contrário do que afirma o autor, é feita, como todas as ações 

afirmativas engendradas pelo Ministério da Cultura desde 20034, de forma a atender os 

princípios constitucionais tidos por atacados, sobretudo a isonomia e a legalidade. 

O Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no 
                                                 
4 O Ministério da Cultura já criou editais específicos para a cultura cigana, idosos, indígenas, 

lésbicas, gays , bissexuais e transgêneros e pessoas com sofrimento psíquico. 
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julgamento do Recurso em Mandado de Segurança (RMS) n. 26.089, que trata, entre 

outros pontos, da legalidade da reserva de vagas em concurso público, lembra que “A 

Carta Magna é repleta de dispositivos que não só possibilitam a adoção de ações 

afirmativas por parte do Estado e de particulares, mas que de fato criam verdadeiros 

mandamentos de sua implementação sob pena de inconstitucionalidade por omissão 

(art. 3°, III, art. 5°, I, art. 7°, XX, art. 37, VIII, art. 170, VII, IX, todos da Constituição 

Federal). Foi então que veio a ideia de se trabalhar para promoção social desse 

grupo, estabelecendo-se o regime de cotas, seja no serviço público, seja nas 

universidades. E é certo que, bem examinada a questão, vê-se claramente que inexiste 

qualquer lesão jurídica in casu.” 

Quanto a sua constitucionalidade, já foi reconhecida pelo Supremo 

Tribunal Federal, que, recentemente, julgou a Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental n. 186, ajuizada pelo Partido Democratas contra as cotas étnico-

raciais para seleção de estudantes pela Universidade de Brasília e, por unanimidade, 

considerou que as políticas de ação afirmativa adotadas estabelecem um ambiente 

acadêmico plural e diversificado, e têm o objetivo de superar distorções sociais 

historicamente consolidadas. 

No mesmo sentido, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim 

Barbosa afirma que “atualmente, as ações afirmativas podem ser definidas como um 

conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou 

voluntário, concebidas com vistas ao combate à discriminação racial, de gênero e de 

origem nacional, bem como para corrigir os efeitos presentes da discriminação 

praticada no passado, tendo por objetivo a concretização do ideal de efetiva 

igualdade de acesso a bens fundamentais como educação e emprego”5. 

De igual sorte, a eleição de critérios diferenciadores para se 

implementar a igualdade material encontra pleno respaldo jurídico no ordenamento 

                                                 
5 GOMES, Joaquim B. Barbosa. Ação Afirmativa e Princípio Constitucional da Igualdade. O direito 

como Instrumento de Transformação Social. A experiência dos EUA. 1. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 

2011, p. 39/40. 
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jurídico pátrio, diante da existência da Lei nº 12.288/2010, que institui o Estatuto da 

Igualdade Racial, ao estipular o direito da população negra de obter do Estado a 

criação e execução de programas de ação afirmativa. 

A justificativa racional para atribuir o tratamento jurídico 
específico é a necessidade de ações afirmativas no campo do emprego no setor 
cultural. “Trabalhos realizados por Ipea, Departamento Intersindical de Estatísticas e 

Estudos Socioeconômicos (Dieese), Laboratório de Análises Econômicas, Sociais e 

Estatísticas das Relações Raciais (Laeser) e OIT fazem parte da farta literatura que 

aponta desigualdades de condições da população negra em vários campos da vida 

social. No mundo do trabalho, verificam-se desigualdades raciais nos principais 

indicadores (...) A população negra, considerando-se a desigualdade de gênero, 

apresenta mais elevadas taxas de desocupação. A desigualdade também fica mais 

evidente na análise dos rendimentos do trabalho, em que, tomando-se a posição mais 

privilegiada – do homem branco –, os demais grupos, quer por reflexos de 

discriminações de gênero e raça, quer por interferência de variáveis como localização 

ou setor de atividade, percebem rendimentos sempre inferiores, ainda que disponham 

do mesmo nível de escolaridade.”6 

Cabe aqui destacar a importância do setor cultural e criativo, que, de 

acordo com o Sistema de Informações e Indicadores Culturais, respondia em 2003 por 

5,7% dos empregos formais e 6,2% do número de empresas, sendo que as empresas 

culturais são responsáveis por 5% dos postos de trabalho da indústria do país e por 9% 

do total de postos de trabalho no setor de serviços7. 

No caso específico do Edital nº 3, de 19 de novembro de 2012, da 

Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, o recorte do público alvo dentre 

jovens de 18 a 29 anos se justifica porque, “de acordo com a Pesquisa Nacional de 

Amostragem Domiciliar (PNAD) de 2007, os brasileiros de 18 a 29 anos concentram 

os piores índices de desemprego, evasão escolar, falta de formação profissional, 

                                                 
6 “Políticas Sociais - acompanhamento e análise nº 20”, 2012, p. 333. 
7http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/indic_culturais/2003/indic_culturais2003.pdf 
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mortes por homicídio e envolvimento com drogas” (Nota Técnica nº 

12/2012/GAB/SAv/MinC, que fundamenta tecnicamente o Edital em questão) 

A necessidade das referidas ações afirmativas ficou mais evidente 

durante o processo de inscrição nos editais questionados. Sem a ação ativa de 

prospecção do Ministério da Cultura houve baixa procura. Foram irrisórias as 

inscrições. Somente depois de diversas oficinas de mobilização para os potenciais 

candidatos é que houve significativa procura. Ou seja, os destinatários da política 

pública sequer ambicionavam ou se identificavam como protagonistas das 

oportunidades profissionais que naturalmente deveriam almejar.8 

De se ressaltar que os editais em comento representam pequena 
parcela do orçamento do Ministério da Cultura. Somente a Secretaria do 
Audiovisual lançou mais de cinquenta e cinco entre os anos de 1997 e 2011, sem 
qualquer recorte racial de acesso. Some-se a isso o fato de que as verbas 

relacionadas ao Edital constituem-se apenas em 2,29% do Orçamento Anual da 
Secretaria do Audiovisual e 0,51% dos recursos destinados de forma ampla por 
intermédio dos Editais abertos no mesmo período, conforme manifestação da 
Coordenação-Geral de Inovação, Convergência e Plataformas Audiovisuais da 
Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura. 

No que tange à obediência do subprincípio da proporcionalidade em 

sentido estrito, as vantagens obtidas com a inserção do fator restritivo nos editais são 

superiores ao eventual prejuízo experimentado pelos outros segmentos sociais 

afastados do concurso, haja vista que o bem jurídico tutelado – igualdade material – 

será atingido com a vigência da restrição. 

Ressai evidente, portanto, o preenchimento de todos os pressupostos 

ou subprincípios integrantes da proporcionalidade, evidenciando-se a correção da 

medida adotada, o que fulmina qualquer alegação de ofensa ao devido processo legal 

substantivo no caso. 

                                                 
8 Conforme informações em: http://www.cultura.gov.br/editais 
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I I I  –  D O S  P E D I D O S  

Esforçado nessas razões, a Advocacia-Geral da União, através da 

Procuradoria-Geral Federal, pugna-se pelo provimento do presente Recurso de Apelação, 

reformando-se a sentença para se julgar totalmente improcedentes os pedidos 
requeridos pelo autor popular, mantendo-se na sua integralidade os editais lançados 
pelo Ministério da Cultura, FUNARTE e FBN. 

Nestes Termos, 

Postula-se reforma. 

São Luís/MA, 15 de julho de 2014. 
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Espaços culturais públicos e participação social: a busca por um modelo de gestão 
compartilhada 

 
Autor: Plínio Rattes1 

Universidade Federal da Bahia 
 
Resumo: O texto a seguir destaca o processo de construção e implementação de uma 
gestão participativa no âmbito dos espaços culturais mantidos e administrados pela 
Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, durante as duas gestões do governo Jacques 
Wagner (PT-Ba), 2007 a 2014. O estudo relata o processo de aproximação dos espaços 
culturais públicos com a sociedade civil a partir de 2007; discute como se dá hoje a 
participação desta última na gestão dos primeiros; e considera a importância desta 
participação na construção das políticas públicas de cultura e na garantia dos direitos 
culturais dos indivíduos.  
 
Palavras-chave: participação social; centros de cultura; fóruns de gestão participativa; 
direitos culturais; secretaria de cultura da Bahia 
 

 

Introdução 
A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, durante o governo de Jacques Wagner (PT-

Ba), 2007 a 2014, segundo consta em seus relatórios de gestão, investiu na reaproximação 

dos centros de cultura sob sua administração com a sociedade civil, buscando formas de 

integrar, inclusive, este último nas decisões de gestão dos primeiros. Desta forma, o texto 

a seguir apresenta o processo de construção e implementação do modelo de gestão 

participativa colocado em prática nos 17 centros de cultura mantidos e administrados pela 

referida Secretaria. A participação social na gestão de tais centros se deu de forma 

diferenciada em cada espaço; e o estudo apresenta estas particularidades, além de discutir 

as potencialidades e obstáculos do modelo adotado. 

 

A motivação desta pesquisa parte de dois entendimentos, primeiro, a compreensão da 

importância de edifícios voltados à produção artístico-cultural como essenciais dentro dos 

desenhos das cidades na atualidade, pois são locais de uso polivalente que possibilitam, 

entre outras coisas, o convívio e trocas entre os grupos diversos que compõem a 

heterogênea sociedade contemporânea; e, em segundo, a premissa de que é um direito 

cultural dos indivíduos a participação nas decisões políticas na área de cultura; e que há 

uma emergência na criação, no aprimoramento e na apropriação de mecanismos de 

                                                           
1 Mestrando do Programa Multidisciplinar de Pós-graduação em Cultura e Sociedade, do Instituto de 
Humanidades, Ciências e Artes Professor Milton Santos – IHAC, da Universidade Federal da Bahia e 
bolsista FAPESB. E-mail: pliniorattes@gmail.com 
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participação, consulta e controle social no campo das políticas públicas de cultura, 

garantindo e fortalecendo, assim, um ambiente cada vez mais democrático e cidadão. 

 

Entretanto, antes de entrar na questão central deste estudo, convém contextualizar e 

compreender os conceitos e perspectivas que norteiam as ações do governo em relação a 

temas como: cultura e direitos culturais; políticas públicas; território e identidade; 

participação, consulta e controle social. 

 

Cultura e seus conceitos  
O termo cultura é um conceito complexo e para melhor compreendê-lo se faz necessário 

considerar suas evoluções ao longo da história. Entender este trajeto, seus contextos e 

implicações torna mais claro o lugar que a cultura tomou na vida contemporânea. No livro 

A Ideia de Cultura, Terry Eagleton, reconstrói este percurso evolutivo do termo que vai 

da origem do conceito até às suas configurações atuais. O autor destaca as diversas 

significações da palavra cultura, tais como “lavoura ou cultivo agrícola”; “civilidade e 

civilização”; “erudição”; “modo de vida e criação artística”, dentre outras (EAGLETON, 

2003). Neste mesmo livro, Eagleton cita Raymond Williams e apresenta as três dimensões 

modernas da cultura desenvolvida pelo célebre autor de obras como ‘Cultura e Sociedade’ 

(1958) e ‘Marxismo e Literatura’ (1979), tão importantes para os estudos culturais.  

 

As três dimensões modernas da cultura descritas por Williams seriam, resumidamente, a 

cultura como civilização, como modo de vida e como arte. A cultura como civilização 

tem origem. Estes três sentidos da cultura são considerados como indissociáveis por 

Eagleton:  
(...) se cultura neste sentido da palavra tem o imediatismo sensível da 
cultura enquanto modo de vida, também herda o preconceito normativo 
da cultura enquanto civilização. As artes podem reflectir a vida de 
excelência, mas também são a sua medida. Se a corporizam, também a 
avaliam. Neste sentido, unem realidade e desejo, à semelhança da política 
radical. Os três diferentes sentidos de cultura não são, assim, facilmente 
separáveis. (2003, p. 35 e 36) 

 

Quando traz Stuart Hall para o debate, Eagleton “propõe uma concepção de cultura 

igualmente generosa, como as ‘práticas vividas’ ou ‘ideologias práticas’ que capacitam 

uma sociedade, grupo ou classe a experimentar, definir, interpretar e dar sentido as suas 

condições de existências” (2003, p. 54). Cultura, nessa perspectiva, resulta das 
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experiências feitas com o mundo, são as vivências do homem e suas interações entre si e 

com o mundo, seria, assim, a própria sociedade. Nesse sentido, Eagleton argumenta que 

“a cultura, de outro ponto de vista, é o conhecimento implícito do mundo pelo qual as 

pessoas negociam maneiras apropriadas de agir em contextos específicos” (2003, p. 54). 

Deste modo, Eagleton defende que as “pessoas que pertencem ao mesmo lugar, profissão 

ou geração” só fazem cultura, ou ainda, constituem uma cultura “somente quando 

começam a compartilhar modos de falar, saber comum, modos de proceder, sistemas de 

valor, uma auto imagem coletiva” (2003, p. 59). 

 

Stuart Hall assinala em seu texto ‘A Centralidade da Cultura’ que  
No séc. XX, vem ocorrendo uma ―revolução cultural, no sentido 
substantivo, empírico e material da palavra. Sem sombra de dúvida, o 
domínio constituído pelas atividades, instituições e práticas expandiu-se 
para além do conhecido. Ao mesmo tempo, a cultura tem assumido uma 
função de importância sem igual no que diz respeito à estrutura e à 
organização da sociedade moderna tardia, aos processos de 
desenvolvimento do meio ambiente global e à disposição de seus recursos 
econômicos e materiais (1997, p. 02) 

 

A cultura, assim, passaria do seu conceito inicial, que vem da raiz latina colere, “que pode 

significar tudo, desde cultivar e habitar até prestar culto e proteger” (EAGLETON, 2003, 

p.12) até abarcar tudo aquilo que é produzido pelo homem, todo arsenal simbólico da 

humanidade, desde um mero estilo de corte de cabelo passando pela língua, pelos modos 

de falar, agir, se posicionar diante do mundo e etc, ocupando uma centralidade na vida 

contemporânea, “substituindo”, inclusive, diversas outras forças motrizes da história: 

como a religião, por exemplo.  

 

Eagleton destaca as mudanças no termo cultura a partir da década de 1960:  
Hoje significa a afirmação de uma identidade específica — nacional, 
sexual, étnica, regional — em vez da sua superação. E uma vez que todas 
estas identidades se vêem a si próprias como reprimidas, o que outrora 
era concebido como zona de consenso transformou-se em campo de 
batalha. A cultura, em suma, passou de parte da solução a parte do 
problema. Já não é uma forma de resolução de conflitos políticos (...) ( 
2003, p. 58). 

 

Este campo de batalha vivido na atualidade assinalado por Eagleton é corroborado ainda 

por Stuart Hall: 
O impacto das revoluções culturais sobre as sociedades globais e a vida 
cotidiana local, no final do séc. XX, pode parecer significativo e tão 
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abrangente que justifique a alegação de que a substantiva expansão da ― 
cultura que experimentamos, não tenha precedentes. Mas a menção do 
seu impacto na ― vida interior – lembra-nos de outra fronteira que 
precisa ser mencionada. Isto relaciona-se à centralidade da cultura na 
constituição da subjetividade, da própria identidade, e da pessoa como 
um ator social (1997, p. 02). 
 

Para Hall quanto mais importante – mais central – se torna a cultura, tanto mais 

significativas são as forças que a governam, moldam e regulam. Hall questiona qual seria 

o fator mais determinante em relação à cultura hoje: a política, o mercado, o estado ou a 

economia. Para o autor, todas estas forças têm a capacidade de controlar ou determinar o 

modo como funcionam as instituições culturais ou de regular as práticas culturais de toda 

uma sociedade (HALL, p. 15). Assim, neste campo de batalha, como é definido por 

Eagleton, verifica-se que há uma intensa disputa de poder dos mais diversos atores que 

compõem a sociedade. É neste contexto de disputa de poder que se dão hoje a formulação 

das políticas públicas de cultura, objeto de estudo deste trabalho. 

 

As posições de Eagleton e Hall nos remetem ainda a George Yúdice e seu livro A 

Conveniência da Cultura, onde o autor também aponta a centralidade da cultura na 

contemporaneidade, destacando seu valor recurso econômico. Yúdice diz que “o papel da 

cultura expandiu-se como nunca para as esferas política e econômica, ao mesmo tempo 

que as noções convencionais de cultura se esvaziaram muito” (YÚDICE, 2006, p. 25). 

Nesta mesma obra, Yúdice alerta para a questão dos direitos culturais:  

Os direitos culturais incluem a liberdade de se engajar na 
atividade cultural, falar a língua da sua escolha, ensinar sua língua 
e cultura a seus filhos, identificar-se com as comunidades 
culturais de sua escolha, descobrir toda uma variedade de culturas 
que compreendem o patrimônio mundial, adquirir conhecimento 
de direitos humanos, ter uma educação, não deixar representar-se 
sem consentimento ou ter o seu espaço cultural utilizado para 
publicidade e ganhar respaldo público para salvaguardar esses 
direitos (Grupo de Friburgo, 1996) (2006, p. 41). 

 

O autor relata que os direitos culturais não são universalmente aceitos e, na maioria dos 

casos, não são jurisdicionados, o que não ocorre, por exemplo, com os direitos 

econômicos cujo status é firmemente calcado em tratados válidos internacionalmente. 

Assim sendo, alguns direitos jurisdicionados se sobrepõem aos direitos culturais, como é 

o caso do direito à informação (YÚDICE, 2006, p. 41). 
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As contribuições destes autores nos permitem uma melhor compreensão dos significados 

e usos do termo cultura na contemporaneidade. Revelam também a multiplicidade de 

questões que podem ser problematizadas e de interpretações que podem ser adotadas. A 

própria Constituição Federal Brasileira, toma de empréstimo algumas das abordagens 

contemporâneas da cultura que aqui foram descritas. Carta magna do país, a Constituição 

de 1988 expressa a importância que deve ser dada à cultura, em suas dimensões simbólica, 

cidadã e como fator de desenvolvimento2. E são estas três abordagens da cultura que 

adotamos como referência neste trabalho. 

 

Secretaria de Cultura e a institucionalização do Diálogo  
Com a mudança de governo ocorrida nas eleições de 2006, o Partido dos Trabalhadores 

– PT, assume o Governo do Estado no ano seguinte, interrompendo um ciclo de dezesseis 

anos de administração do Partido da Frente Liberal – PFL, sob o comando do político 

Antônio Carlos Magalhães. Com a entrada de um partido de esquerda, o mesmo que já 

havia assumido o executivo no plano nacional quatro anos antes e garantido a reeleição 

naquele mesmo pleito de 2006, diversas mudanças começam a se configurar no estado na 

área cultural. A primeira e mais importante delas é a “recriação” da Secretaria de Cultura 

- Secult, que até então dividia a pasta com a Secretaria de Turismo, sendo esta última 

privilegiada nas ações dos governos Carlistas.  

 

O diretor teatral Márcio Meireles assume a pasta da cultura na primeira gestão do governo 

petista (2007 a 2010) e define juntamente com sua equipe as cinco linhas de ações que 

pautariam os programas e políticas desenvolvidas pelo órgão: “diversidade, 

desenvolvimento, descentralização, democratização, diálogo e transparência”, conforme 

informações no site da instituição3. Estas mesmas linhas de ações são mantidas e 

ampliadas na gestão seguinte (2011 a 2014), tendo desta vez à frente da pasta o professor 

e pesquisador em políticas culturais Albino Rubim. Segundo o site da Secult, as diretrizes 

do órgão para este segundo mandato petista seriam: 1. Construção de uma cultura cidadã; 

2. Aprofundamento da territorialização da cultura; 3. Fortalecimento da institucionalidade 

cultural; 4. Crescimento da economia da cultura; 5. Ampliação do diálogo intercultural; 

                                                           
2 Artigos 215 e 216 da Constituição Federal de 1988 
3 www.cultura.ba.gov.br. Último acesso em 16 de agosto de 2014 
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e 6. Alargamento das transversalidades da cultura. A cultura, portanto, passa a ser 

entendida como “toda criação simbólica do ser humano4”.  

 

Neste texto serão destacadas duas ações da gestão da Secult: a construção e 

implementação de mecanismos de escuta junto à população, na tentativa de coletar as 

principais demandas da sociedade em relação ao campo cultural, bem como no estímulo 

à uma maior, e cada vez mais qualificada, participação social nas decisões políticas; e o 

discurso de interiorização (ou territorialização, como renomeado a partir da segunda 

gestão). Entender a importância destas duas ações dentro das políticas desenvolvidas pela 

Secretaria, contribuem na compreensão lá na frente quando falarmos sobre o processo de 

implementação de fóruns permanentes de gestão participativa nos centros de cultura que 

são mantidos pelo órgão em 12 dos 26 territórios de identidade do estado. 

 

As políticas públicas para a cultura no Brasil passaram por uma visível ruptura com a 

chegada de Gilberto Gil ao Ministério da Cultura, em 2003, no Governo Lula. Para o atual 

secretário de cultura do Estado da Bahia e pesquisador com enfoque em políticas 

culturais, Albino Rubim, é a partir de Gil que o panorama da cultura começa a mudar, 

passando por “um relevante processo de organização e institucionalização”5. Ele afirma 

que: 

A construção da Conferência Nacional de Cultura; do Plano Nacional de 
Cultura e do Sistema Nacional de Cultura são marcos emblemáticos do 
processo de mudança. Eles exigem conferências, planos e sistemas 
estaduais e municipais. Eles implicam na constituição de conselhos, 
colegiados, fundos e outros dispositivos. A ampliação da 
institucionalidade impacta e exige uma maior organização do campo da 
cultura e de seus agentes no Brasil e na Bahia (2013, p. 2). 

 

Na ordem desta institucionalização da cultura, como cita Rubim, há uma tentativa de 

estímulo da participação social nos rumos da política cultural, seja por meio de 

mecanismos de participação direta, como as conferências, seja por meio da representação 

em órgãos colegiados e fóruns consultivos e/ou deliberativos. Há de se destacar que este 

processo de estímulo da participação social na política não é um processo fácil. O Brasil 

tem uma histórica deficiência na educação de cunho cidadã e de apreço ao bem público, 

e passou por longos períodos ditatoriais e totalitários no último século, como o Estado 

                                                           
4 http://www.cultura.ba.gov.br/a-secretaria/historico/. Último acesso em 16 de agosto de 2014 
5 Bahia. Secretaria de Cultura. Coleção Política e Gestão Culturais. Participação, consulta e controle social. 
Salvador, 2013. 
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Novo, de 1937 a 1945, e a Ditadura Militar, de 1964 a 1985; passou pela violação de 

direitos fundamentais, a exemplo da liberdade de expressão e o exercício da política. 

Estamos, portanto, em um processo de aprendizado da cidadania e participação, buscando 

formas de reconstruir “as pontes” entre as pessoas e a vida política do país. Ou seja, 

estamos reaprendendo a lidar de forma plena com a democracia. Neste processo, é preciso 

destacar no entanto, que esta relação de diálogo estabelecida é permeada de tensões e 

disputas de poder entre os mais diversos atores sociais, como já exposto no tópico 

‘Cultura e seus conceitos’, o que demonstra e reafirma o quanto a cultura tem 

desempenhado um papel central na contemporaneidade. 

 

Neste contexto, é possível observar que os governos de esquerda eleito para o governo 

federal a partir de 2003 e governo estadual no ano de 2007, dedicaram grande parte de 

suas ações na área cultural em estabelecer e consolidar a ideia de gestão compartilhada, 

de dividir com a sociedade civil as responsabilidades pelas decisões tomadas no campo 

das políticas públicas. Desta forma, a participação social nas decisões no campo cultural 

aos poucos tem se consolidado nas mais diversas esferas, “desde os diálogos grupais no 

território e seus encontros interculturais até a incidência sobre fazeres culturais locais e 

nas formas institucionais que assume a participação” (FARIA, 2009, p. 98).  

  

Espaços culturais e direitos culturais 
A Fundação Cultural do Estado da Bahia - Funceb, uma das mais importantes instituições 

públicas de cultura do estado foi criada em 1972, em plena ditadura militar, durante o 

primeiro mandato de Antônio Carlos Magalhães (1971-1975). Porém começou a 

funcionar apenas em 1974 após aprovação de seu estatuto sob a missão “de planejar, 

promover, coordenar, executar e acompanhar as ações do Poder Púbico Estadual no 

âmbito da produção e difusão, bem como fomentar as manifestações artístico-culturais 

dos diversos segmentos da sociedade, conforme estabelece seu Estatuto alterado pelo 

Decreto 8.464 de 2003” (BAHIA, 2003a, p. 1). Vinculada à Secretaria de Cultura do 

Estado, hoje, a Funceb é responsável pela elaboração e execução de políticas voltadas às 

linguagens artísticas: teatro, dança, música, circo, artes plásticas e literatura, conforme 

informa o site da instituição6.  

 

                                                           
6 www.funceb.ba.gov.br. Último acesso em 14 de agosto de 2014 
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Durante as décadas de 1980 e 1990, a Funceb capitaneou a construção de sete centros de 

cultura no interior do estado, nas cidades de Alagoinhas (Centro de Cultura de 

Alagoinhas), Itabuna (Centro de Cultura Adonias Filho), Valença (Centro de Cultura 

Olívia Barradas), Juazeiro (Centro de Cultura João Gilberto), Vitória da Conquista 

(Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima), Porto Seguro (Centro de Cultura de Porto 

Seguro) e Feira de Santana (Centro de Cultura Amélio Amorim). Na década de 200, 

assumiu a gestão da Casa de Cultura de Mutuípe, e construiu mais três espaços nas 

cidades de: Guanambi (Centro de Cultura de Guanambi), Santo Amaro (Teatro Dona 

Canô) e Jequié (Centro de Cultura Antônio Carlos Magalhães). Na capital e região 

metropolitana, administrou ainda os espaços: Cineteatro Solar Boa Vista (Engenho Velho 

de Brotas), Casa da Música (Itapuã), Espaço Xisto Bahia (Barris), Centro Cultural 

Alagados (Uruguai), Centro Cultural de Plataforma (Plataforma), Cineteatro Lauro de 

Freitas (no munícipio de Lauro de Freitas).  

 

A gestão dos espaços descritos acima era de responsabilidade do setor ‘Coordenação de 

Equipamentos Culturais’, que a partir de 2007, após a mudança de governo do PFL para 

o PT, recebeu o status de diretoria, passando a ser designada Diretoria de Espaços 

Culturais – DEC. Em 2011, após 35 anos sob a administração da Funceb, a DEC foi 

transferida para a Superintendência de Desenvolvimento Territorial da Cultura - Sudecult, 

da Secretaria de Cultura do Estado. Segundo o atual diretor da DEC, o gestor cultural 

Chicco Assis7, a intenção da Secult em alocar o setor na Sudecult visava que os espaços 

culturais pudessem ser um ponto de criação, difusão e fruição artístico-cultural não apenas 

do município onde está inserido, mas de todo o território de identidade ao qual pertence. 

Os centros culturais seriam também pontos de irradiação das ações da Secretaria, 

inclusive, e, principalmente, àquelas que previam o estímulo ao encontro e debates dos 

atores sociais interessados nos rumos da cultura em seus munícipios e territórios de 

identidade.  

 

Segundo a Cartilha Território e Identidade, que compõe a Coleção Política e Gestão 

Culturais, lançada pela Secretaria de Cultura em 20138, o objetivo do atual governo em 

dividir o estado a partir dos critérios de identidade foi agregar no mesmo grupo 

                                                           
7 Chicco Assis, Diretor de Espaços Culturais da Secult-Ba. Entrevista cedida ao autor em 13 de agosto, no 
Palácio Rio Branco, sede da Secretaria de Cultura.  
8 Bahia. Secretaria de Cultura. Coleção Política e Gestão Culturais. Território e Identidade. Salvador, 2013. 
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munícipios que compartilhassem dos mesmos sentimentos de pertencimento, e a partir 

daí identificar prioridades temáticas tomando por base a realidade local e as 

especificidades de cada região. O objetivo final é possibilitar o desenvolvimento 

equilibrado e sustentável entre as regiões.  

 

Nesta mesma cartilha, o ‘território’ é considerado algo que vai além do espaço geográfico 

e balizado por regras políticas e administrativas. O entendimento do Estado é que o 

território 
“é um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, 
compreendendo a cidade e o campo, caracterizado por critérios 
multidimensionais – tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a 
cultura, a política e as instituições – e uma população com grupos sociais 
relativamente distintos, que se relacionam interna e externamente por 
meio de processos específicos, donde se pode distinguir um ou mais 
elementos que indicam identidade e coesão social, cultural e territorial” 
(BAHIA, 2013, p. 15) 

 

Já o conceito de identidade, também especificado na cartilha, está bem próximo das ideias 

defendidas por Stuall Hall em seu livro A identidade cultural na pós-modernidade 

(2006)9, que não trata a identidade como algo estável e imutável, ao contrário, as 

identidades, no plural, seriam cada vez mais fragmentadas e deslocadas. 
Dentro do território brasileiro, nordestino, baiano ou ireceense somos 
homens, mulheres, agricultores familiares, representantes de sindicatos, 
de empresas, do governo etc. Estes recortes (ambientais, geográficos, 
étnicos, econômicos, culturais, políticos), são apropriados pelas pessoas 
em seus respectivos espaços constituindo identidades. A noção de 
identidade recupera, assim, a multiplicidade, a diferença, o contraste, mas 
de igual forma nos aproxima a partir dos significados comuns que damos 
a elas (BAHIA, 2013, p. 10). 

 

Desta forma, pensar as políticas públicas (não apenas de cultura) a partir das necessidades 

do território de identidade foi uma mudança radical dentro do planejamento do Estado. O 

foco das ações deixa de ser “um setor produtivo específico (o setor industrial, por 

exemplo), ou de um ator social, e passa a ser o território e suas diferentes dimensões de 

desenvolvimento” (BAHIA, 2013, p. 14). Portanto, é dentro deste contexto que ocorre a 

transferência da DEC para a Sudecult, superintendência responsável pela formulação e 

execução de programas e políticas com foco no desenvolvimento territorial da cultura. 

 

                                                           
9 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Trad. Tomaz Tadeu da Silva, Guarareira Lopes 
Louro. 11 ed. Rio de Janeiro: DP & A Editora, 2006. 104p. Título original: The question of cultural identity. 
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Há de se destacar ainda que nas últimas conferências de cultura realizadas no estado10, 

diversos municípios e territórios de identidade do estado indicaram entre as suas 

principais demandas a construção de um espaço cultural em sua comunidade. Isto sugere 

o quanto a sociedade valoriza a importância de se ter um local para criar e expor suas 

artes e manifestações culturais, um espaço onde possa intercambiar com outras 

localidades e juntos criar, compartilhar e usufruir de suas produções e expressões. O 

gestor cultural Antonio Sartini diz em seu texto ‘Espaços Culturais: políticas de gestão 

para espaços distintos’ que, em geral, as atividades culturais quando realizadas em 

espaços apropriados são melhores aproveitadas e absorvidas pelas pessoas11. 

Interessante lembrar que em 2002 o relatório de consultoria 
contratada pelo BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento, 
quando do planejamento do Programa Fábricas de Cultura do 
Governo do Estado de São Paulo (www.fabricasdecultura.org.br ou 
www.fabricadecultura.org.br), após visitas feitas a espaços 
culturais da Secretaria de Estado da Cultura (teatros, Oficinas 
Culturais e Unidades do Projeto Guri) e  à sede de Organizações 
Não Governamentais parceiras na realização de ações e programas 
culturais, concluiu que as atividades eram mais aproveitadas pela 
população quando realizadas nos espaços culturais, cujo ambiente 
se mostrava fisicamente mais apropriado e “emocionalmente” mais 
neutro (SARTINI, 2013, p. 4) 

 

A garantia destes espaços para criação, difusão e fruição cultural, pode-se dizer, fazem 

parte do escopo de direitos culturais defendidos por organismos internacionais como a 

ONU. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948 pelas Nações 

Unidas, em seu artigo XXVII, diz 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” 12. Segundo Bernardo Mata-Machado, 

historiador e um dos responsáveis pela reformulação do Sistema Nacional de Cultura em 

2009, o “direito à participação na vida cultural engloba os direitos à livre criação, livre 

fruição (ou acesso), livre difusão e livre participação nas decisões de política cultural - o 

                                                           
10 Foram consultados os relatórios das Conferências Estadual de Cultura dos anos de 2007, 2009 e 2013, 
disponíveis em: <http://www.cultura.ba.gov.br/wp-content/uploads/2010/12/Relatorio_SECULT-2007-
2010.pdf> e  <http://culturabahia.com/>. Último acesso em 21 de agosto de 2014 
11 Este texto compõe o conjunto de módulos do Curso EAD em Gestão de Espaços Culturais promovido 
pela Inspire Gestão Cultural, dirigido pela pesquisadora Maria Helena Cunha. Mais informações em: 
http://inspirebr.com.br/. 
12 Disponível em http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm. Último 
acesso em 21 de agosto de 2014 
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direito à identidade cultural (ou de proteção do patrimônio cultural)” (2007, p. 6). 

Machado ainda diz 

Na Recomendação sobre a Participação dos Povos na Vida Cultural 
(1976), a Unesco definiu de forma mais precisa duas dimensões 
dessa participação: a dimensão ativa, que pode ser traduzida como 
o direito à livre criação; e a dimensão passiva, aqui compreendida 
como direito à fruição. Por dimensão passiva entende-se, “as 
oportunidades concretas disponíveis a qualquer pessoa, 
particularmente por meio da criação de condições socio-
econômicas apropriadas, para que possa livremente obter 
informação, treinamento, conhecimento e discernimento, e para 
usufruir dos valores culturais e da propriedade cultural”; por 
dimensão ativa compreende-se “as oportunidades concretas 
garantidas a todos - grupos e indivíduos - para que possam 
expressar-se livremente, comunicar, atuar e engajar-se na criação 
de atividades, com vistas ao completo desenvolvimento de suas 
personalidades, a uma vida harmônica e ao progresso cultural da 
sociedade”.  (2007, p. 7) 

 

Isto posto, entende-se que as edificações voltadas às atividades culturais, a exemplo dos 

centros de cultura, podem ser instrumentos de garantia à participação na vida cultural, 

uma vez que tais locais “são território adequado a abrigar toda espécie de ação cultural” 

(SARTINI, 2013, p. 5) e podem, assim, acolher, apoiar e difundir a diversidade cultural 

que tão característica dos mais diversos territórios de identidade do estado.  

 
Espaços culturais públicos e gestão participativa  
Relatórios de gestão da Funceb dos anos de 2003 e 2004 demonstram que havia uma 

estagnação de investimentos e falta de manutenção nos equipamentos técnicos (luz, som 

e projeção) nos centros de cultura, principalmente no interior. Além da falta de recursos 

humanos especializado: bilheteiros, técnicos de iluminação, sonorização e projeção, entre 

outros tão necessários ao funcionamento satisfatório de espaços desta natureza. A 

pesquisadora e gestora cultural Giuliana Kauark transcreve em seu artigo ‘Políticas 

culturais dos governos César Borges (1998 a 2002) e Paulo Souto (2003 a 2006)’, parte 

das informações que compunham os relatórios de gestão da Funceb dos anos 

mencionados:  
Os Centros de Cultura – com exceção dos recém-construídos – 
apresentam deficiências de ordem cenotécnica, com iluminação precária 
e equipamentos obsoletos, inexistência de equipamentos de sonorização 
e de varas cênicas e de iluminotécnica, planejamento precário além de 
outros problemas estruturais, que dificultam a plena ocupação dos 
espaços. (...) Devolver aos Centros de Cultura, da  capital e interior, as 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

664



condições básicas para que atuem como suporte natural para a circulação 
da produção artística baiana, exige investimentos consideravelmente 
superiores ao orçado em 2003 (BAHIA, 2003a, p. 13) (2006, p. 6)  

 

Em relação à programação, uma significativa parcela das pautas nos dias ditos nobres 

(sextas, sábados e domingos) eram ocupadas por eventos “não-artísticos”, e mais uma 

vez, principalmente nos espaços culturais do interior. Estas pautas eram ocupadas 

basicamente por eventos político-partidários, religiosos e formaturas. Em alguns espaços, 

os poucos eventos artísticos eram promovidos pela própria Funceb, como afirma Kauark: 
Dentre os espaços que possuem um uso satisfatório, segundo o mesmo 
relatório de governo da FUNCEB de 2003 estão: as Salas Alexandre 
Robatto e Walter da Silveira, o Espaço Xisto Bahia, a Escola de Dança, 
a Casa da Música, e os Centros Culturais de Itabuna e Juazeiro. Quando 
assinalada a limitada ocupação dos espaços, restrita a algumas 
apresentações pontuais ou realização de atividades educativas, estes são 
equipamentos do interior, sobretudo, ou da capital localizados em bairros 
periféricos. Os Centros do interior e os espaços na capital mais 
deficitários, como os Teatros do ICEIA, Solar da Boa Vista e os Centro 
de Cultura de Alagados e de Plataforma (que se encontra desativado), 
abrigam principalmente (ou somente, em alguns casos) espetáculos 
inseridos no projeto de CirculAção Cultural e oficinas promovidas 
também pela SCT (2006, p. 07). 

 

O baixo investimento na manutenção física dos espaços, a falta de pessoal especializado, 

ausência de programação artístico-cultural sistemática são alguns dos possíveis fatores 

apontados como responsáveis pelo distanciamento que havia entre os centros de cultura 

e as comunidades do entorno, considerando o fato destas comunidades serem um público 

potencial destes espaços.  

 

Diante deste quadro, a Funceb passou a investir na aproximação e interação dos centros 

de cultura com as comunidades, grupos artístico-culturais, produtores e agentes de cultura 

dos municípios e/ou bairros onde estão localizados. Neste sentido, uma das primeiras 

ações do órgão foi selecionar para a coordenação de cada centro de cultura profissionais 

que tivessem atuação na área artístico-cultural e articulação com a classe artística e grupos 

culturais dos seus municípios e/ou bairros13. A ideia de levar ao posto de coordenador um 

perfil de profissional com articulação na comunidade visava criar um canal aberto entre 

os espaços e a sociedade civil. Uma vez selecionados, os coordenadores foram 

                                                           
13 Informação disponível no relatório de gestão da Funceb dos anos 2007 e 2008: 
http://www.cultura.ba.gov.br/wp-content/uploads/2010/07/relatorio_2007-2008-web.pdf. Último 
acesso em 16 de agosto de 2014 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

665

http://www.cultura.ba.gov.br/wp-content/uploads/2010/07/relatorio_2007-2008-web.pdf


estimulados a promover nos centros de cultura encontros regulares com artistas, 

produtores, agentes culturais e público interessado, visando discutir assuntos pertinentes 

à gestão e aos usos que se dariam aos espaços do centro (salas de ensaio, por exemplo). 

Nestes encontros buscava-se também apresentar as políticas que estavam sendo 

implementadas pela Secretaria de Cultura, a exemplo dos editais, conferências, as novas 

regras para a utilização do fundo de cultura, entre outras. 

Alinhada com as diretrizes de democratização e interiorização da 
política cultural da SECULT, a FUNCEB aposta num modelo de 
gestão participativa nos espaços culturais sob sua administração, o 
que tem permitido um maior envolvimento das comunidades com 
os gestores dos espaços. Os coordenadores dos espaços passaram a 
ser escolhidos a partir da indicação das comunidades e da 
experiência em gestão e produção cultural (FUNCEB, 2009, p. 65). 

 

Experiências diferenciadas de gestão participativa foram assim promovidas em tais 

espaços. Alguns estabeleceram uma forte articulação com a comunidade, como os 

espaços de Plataforma (Centro Cultural de Plataforma) e Alagados (Espaço Cultural 

Alagados), na periferia de Salvador, enquanto outros mantiveram uma conexão maior 

com grupos artísticos residentes que passaram a realizar ações de caráter permanente, a 

exemplo do Cineteatro Solar Boa Vista, no bairro do Engenho Velho de Brotas. Nos 

espaços do interior o Centro de Cultura Amélio Amorim (Feira de Santana), a Casa de 

Cultura de Mutuípe (Mutuípe), o Centro de Cultura João Gilberto (Juazeiro), por 

exemplo, também esboçaram ações neste sentido, abrindo espaço para abrigar pontos de 

cultura e grupos artísticos residentes, além de realizar reuniões regulares com artistas, 

estudantes secundaristas e universitários, produtores culturais, educadores e público 

interessado sobre os usos que deveriam ser dados ao Centro.  

Também foi promovido um maior diálogo com a classe artística, 
convocada a se organizar em fóruns para trabalhar em conjunto 
com as coordenações de cada espaço. Alguns espaços, como o 
Centro Cultural Plataforma, Espaço Cultural Alagados, Casa da 
Música, Casa de Cultura de Mutuípe e Cine-Teatro Solar Boa Vista 
conseguiram estabelecer uma relação de parceria bastante positiva 
com artistas e grupos organizados, pontos de cultura e comunidade 
local, resultando numa maior atuação destes nos espaços e em sua 
programação. Em Mutuípe, por exemplo, a Casa de Cultura, em 
parceria com a Associação Capoeira Axé Bahia, abriga o Ponto de 
Cultura Vale do Jiquiriçá, que oferece atividades de formação em 
capoeira e manifestações populares como samba de roda, maculelê 
e dança afro. (FUNCEB, 2009, p. 65) 
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Há de se destacar, no entanto, que as especificidades de cada espaço (física, de pessoal, 

entre outras) e a realidade local das comunidades e bairros em que estão inseridos foram 

determinantes na construção deste processo de articulação e aproximação com a 

sociedade civil. Os espaços de Plataforma e Alagados, por exemplo, estão localizados em 

regiões com forte presença de movimentos sociais, bem como de grupos artísticos 

amadores, semiprofissionais e profissionais, que antes mesmo da iniciativa do estado em 

propor um espaço de diálogo, demandavam suas necessidades na área cultural 

demonstrando já haver nestas regiões uma forte rede de articulação. Vale ressaltar, que 

até mesmo a coordenadoras destes dois espaços, respectivamente, Ana Vaneska Almeida 

e Jamira Muniz, foram eleitas pelos movimentos sociais e grupos artísticos daqueles 

bairros, tendo sido a decisão acatada pela Funceb.  

 

No Cineteatro Solar Boa Vista, por exemplo, as articulações para a participação social se 

deram, ao contrário de Plataforma e Alagados, “de cima para baixo”. No bairro do 

Engenho Velho de Brotas, onde está localizado o Solar, embora se soubesse da existência 

de grupos artísticos (amadores e profissionais), grupos de manifestações culturais, ONG’s 

que trabalham com arte e cultura, bordadeiras e fazedores de artesanato, havia pouco ou 

nenhum diálogo entre eles. Desta forma, o processo de articulação se deu a partir do 

estímulo do estado, que realizou inúmeros encontros, reuniões e promoveu diversos 

projetos no intuito de fortalecer a relação destes grupos com o espaço. Em muitas das 

programações promovidas pelo Cineteatro havia uma presença significativa dos grupos 

locais, sendo a realização de tais atividades possível devido à articulação construída com 

a comunidade local. Entre os projetos pode-se citar a Feira do Engenho das Artes 

Populares – FEAP, Julho + Solar, Ponto de Cultura, Solar 40° e Solar de Virote.  

 

Verifica-se assim que em alguns espaços a interação com a comunidade se deu de forma 

mais contundente e significativa, como no Centro Cultural Plataforma, Espaço Cultural 

Alagados, Cineteatro Solar Boa Vista, Casa de Cultura de Mutuípe e Centro de Cultura 

Amélio Amorim, e em outros de forma mais acanhada e irregular, a exemplo do Centro 

de Cultura de Guanambi, Cineteatro Lauro de Freitas e Teatro Dona Canô. A participação 

da comunidade também se deu em níveis e em campos diferentes: em alguns espaços o 

envolvimento se concentrou em dinamizar a programação artística; outros avançaram, e 

passaram a participar nas discussões sobre os usos que deveriam ser dados a cada espaço 
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do centro cultural (salas de ensaio, foyer, sala principal, arena, área externa, outros), 

intervindo, como no caso de Plataforma e Alagados, na cessão das pautas.  

 

Segundo o diretor da DEC, Chicco Assis14, no intuito de garantir a institucionalização 

dos espaços de diálogo que foram sendo estabelecidos neste período, a Secult planeja 

publicar até o final da gestão, dezembro de 2014, uma portaria institucionalizando fóruns 

de gestão participativa no âmbito dos espaços culturais. Ainda segundo Assis, o objetivo 

é que tais fóruns sejam instituídos em todos os 17 espaços culturais da Diretoria e, em 

caráter opinativo e consultivo, possam, entre outras coisas, contribuir na ampliação da 

participação das comunidades locais e territoriais na gestão institucional e cultural dos 

centros de cultura. Ainda segundo Assis, a proposta é que cada fórum seja composto por 

instâncias básicas: a plenária e a mesa coordenadora; a primeira será constituída por 

agentes culturais e representantes de instituições de reconhecida atuação na área cultural, 

social ou educacional no bairro, cidade e/ou território de identidade, onde o espaço 

cultural estiver sediado; e a segunda, terá limite mínimo de 05 (cinco) e máximo de 15 

(quinze) membros titulares, eleitos entre os membros da plenária, a depender das 

características de cada espaço cultural. 

 

Questionado como se daria a composição dos fóruns nos locais em que a Secult não 

conseguiu envolver a sociedade civil, Assis pontuou que a iniciativa será implantada à 

medida que os espaços culturais forem demandando o apoio técnico da Secretaria para 

sua instalação, ou seja, seriam instituídos naqueles espaços com participação social mais 

consolidada. Os demais para integrar a iniciativa teriam que atingir um estágio mínimo 

de mobilização e envolvimento com a comunidade. 

 

Vale registrar que documentos oficiais da Funceb e registros na imprensa à época da 

construção dos centros de cultura no interior dão conta que a intenção do Estado era gerir 

aqueles espaços envolvendo a sociedade civil, como pode ser observado nesse trecho de 

uma matéria do jornal INTERURB15: 

                                                           
14 Chicco Assis, Diretor de Espaços Culturais da Secult-Ba. Entrevista cedida ao autor em 13 de agosto, 
no Palácio Rio Branco, sede da Secretaria de Cultura. 
15 CENTRO DE CULTURA É EXPRESSÃO DO RESPEITO À CULTURA POPULAR, Jornal Interurb, Salvador-Ba, 
julho de 1986, p. 4 e 5. A INTERURB é a Companhia de Desenvolvimento e Articulação Municipal, órgão 
estadual criado em 1983. Foi responsável pela construção dos centros de cultura da Funceb no interior. 
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“Todavia, para gerir o Centro de Cultura sempre será escolhido 
alguém do próprio município”. Os critérios de seleção, segundo a 
Drª. Olívia Barradas [Diretora da Funceb entre os anos de 1983 e 
1986], serão o conhecimento das rotinas administrativas do Estado 
e a sensibilidade para área cultural. Por outro lado, para apoiar o 
trabalho do diretor do centro, a FCEBa [antiga sigla da Funceb - 
Fundação Cultural do Estado da Bahia] estuda a alternativa de 
compor um conselho consultivo em cada município, integrado 
pelos representantes mais importantes de cada segmento artístico e 
cultural (Salvador, 1986, p.5). 

 

Desta forma, em sendo de fato instituído, o Fórum de Gestão Participativa no âmbito dos 

espaços culturais da Secretaria de Cultura, pode-se dizer, atenderá um desejo do Estado 

colocado em prática quase trinta anos após a finalização da construção dos centros de 

cultura do interior do estado, conforme expressado na fala da ex-diretora da Funceb, 

Olívia Barradas. Não se sabe, porém, se seguindo o mesmo modelo aqui exposto.  

 

Considerações 
É responsabilidade do Estado criar canais de diálogo, incentivar a participação, ouvir o 

que foi debatido e apresentado como as principais demandas e necessidades, para 

formular políticas públicas que, de fato, representem os anseios dos cidadãos. Estes canais 

de diálogo precisam ser constantemente aprimorados, buscando sempre uma participação 

qualificada da sociedade civil. Contudo, na democracia, se de um lado o Estado tem suas 

obrigações, os cidadãos têm seus deveres; “é necessário que eles se apropriem dos canais 

de participação abertos pelo Estado, ampliando, intensificando e tornando-os vivos, 

constantes e mais democráticos, desenvolvendo e aprimorando uma cultura participativa” 

(BAHIA, 2013, p. 9). Garantir a participação social nos rumos das políticas públicas de 

cultura é, portanto, garantir um direito cultural universal, previsto, também na 

constituição brasileira, que cita a dimensão cidadã da cultura como um de seus três 

pilares.  

 

Com a institucionalização dos Fóruns de Gestão Participativa, se assim proceder, a Secult 

estará estabelecendo mais uma instância de participação, além dos já instituídos 

colegiados setoriais de artes, dos fóruns de dirigentes municipais e das conferências de 

cultura; e, atenderá desta forma, à Lei Orgânica da Cultura do Estado da Bahia16, que 

                                                           
16 Artigos nº 4 e 6 da Lei nº 12.365 - Lei Orgânica da Cultura, de 30 de novembro de 2011. 
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prevê, entre outras ações, a criação de instâncias de consulta, participação e controle 

social.  

 

A consolidação deste mecanismo de participação certamente será um marco na gestão 

destes espaços culturais públicos, bem como na noção de pertencimento das comunidades 

onde tais espaços estão inseridos. Mas alguns questionamentos não podem deixar de 

serem postos: o Estado será capaz de absorver e incluir em suas políticas públicas as 

demandas que surgirão destes fóruns? Será que a instituição do fórum não engessará a 

participação espontânea que foi construída ao longo das duas últimas gestões do governo 

estadual, uma vez que esta passaria a ser mediada por normas e regras? A sociedade civil 

terá outras formas de participar da gestão não sendo através dos fóruns? Além destas 

questões, é preciso alertar também para a possibilidade de uma hierarquização da 

participação, uma vez que se prevê a composição de uma mesa com membros que são 

eleitos pela sociedade civil. Como se darão as relações de poder entre os atores sociais 

que comporão estes fóruns? Será que funcionarão efetivamente como instrumentos de 

inclusão democrática ou se transformarão trampolim político de possíveis aventureiros?  

 

Enfim, todos estes questionamentos e dúvidas surgem por conta do novo contexto que a 

cultura se insere na vida contemporânea e do cenário político do país e do estado. Temos 

acompanhado de perto os debates e discussões para a formulação dos Fóruns de Gestão 

Participativa no âmbito dos espaços culturais da Secult, e logo após a publicação da 

portaria que irá instituí-los, esta pesquisa se estenderá para o acompanhamento da 

efetividade de tais fóruns no dia a dia de dois espaços culturais: o Cineteatro Solar Boa 

Vista, em Salvador, e o Centro de Cultura Amélio Amorim, em Feira de Santana; espaços 

que se destacaram durante as duas gestões petista (2007 a 2014) no que se refere a ações 

e projetos de aproximação à sociedade civil. 

 

Desta forma, acreditamos que a sequência deste estudo poderá contribuir para uma melhor 

compreensão acerca de temas tão caros à cultura hoje: gestão de espaços culturais 

públicos; participação social; direitos culturais; políticas públicas de cultura; mecanismos 

de diálogo; entre outros. Além, é claro, de contribuir para a organização de informações 

e dados que poderão possivelmente alimentar outras pesquisas e bibliografias referentes 

às temáticas mencionadas que, infelizmente, ainda são tão restritas e diminutas.  
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O EXCESSO DE DIREITO E O IMAGINÁRIO JURÍDICO EM "INFÂNCIA" DE 
GRACILIANO RAMOS 

THE EXCESS OF LAW AND THE LEGAL IMAGINARY IN ‘INFÂNCIA’ BY GRACILIANO 

RAMOS 

Adalberto dos Santos Leite1 

Resumo: Este trabalho se utiliza dos estudos sobre o imaginário jurídico segundo François Ost (2007) para analisar 
a dimensão crítica do conteúdo jusliterário da obra Infância do escritor alagoano Graciliano Ramos. No contexto dos 
estudos da vertente direito na literatura, estuda os meandros da narrativa de Infância enquanto discurso da memória, 
refletindo os componentes narrativos que expressam o forte protagonismo da fala autobiográfica. Com base nas 
reflexões sobre Justiça de Jacques Derrida (2010), problematiza os conceitos tradicionais de Justiça,  juiz e de 
autoridade, além de outras noções próprias ao imaginário jurídico presente na sociedade. Tais reflexões permitem a 
compreensão da representação estética dos fenômenos jurídicos que irradiam da visão de mundo do narrador-
memorialista Observa-se, através da configuração narrativa, a compreensão da autonomia com que o autor transmite 
seus pontos de vistas para além de outros pontos de vista que poderiam estar presentes na narração. Dessa forma, 
baseado no conceito de polifonia discursiva desenvolvido por Bakhtin (2007), o trabalho analisa o discurso do 
narrador autobiográfico, concluindo por uma atividade monológica de discurso em que o herói, autocentrado, foge à 
interação e monopoliza a atividade discursiva. Ao longo da análise  observa-se que em Infância Graciliano Ramos 
realiza um sem-número de referências à justiça e ao direito como um todo. Apesar de suas memórias revelarem certo 
espírito de remorso e desconforto pessoal para com uma triste experiência da infância, o livro põe em destaque como 
estão presentes na vida humana desde cedo as noções de regras e normas de convívio, objeto do Direito. 
Denunciando a injustiça, o autor critica o excesso de direito presente nas relações sociais do Nordeste de final do 
século XIX e início do século XX. 

Palavras-chave: justiça; direito; literatura; memória; autoridade. 

 

Abstract: This work makes use of studies on the legal imaginary according to François Ost (2007) in order to 
analyze the critical dimension of the legal-literary content of Infância by Brazilian writer Graciliano Ramos. In the 
context of studies of perspective‘law in literature’, it studies the meanders of the narrative of Infância as a discourse 
from the memory, in reflecting on the narrative components which express the protagonist power of autobiographical 
speech. Based on reflections on justice by Jacques Derrida (2010), it questions both the traditional concepts of 
justice, judge and authority, and other Law’s notions inherent to the legal imaginary present in society. These 
reflections allow the understanding of aesthetic representation of legal phenomena that radiate from the worldview of 
the memorialist-narrator. Through the narrative setting, it is observed the understanding of the autonomy with which 
the author conveys his points of view apart from others that could be present in the narrative. Thus, based on the 
concept of discursive polyphony developed by Bakhtin (2007), this paper analyzes both the discourse of the 
autobiographical narrator and the monological activity of speech in which the hero, self-centered, escapes from 
interaction and monopolizes the discursive activity. Throughout the analysis, it is also observed that in Infância 
Graciliano Ramos makes a number of references to the justice and the Law as a whole. Although his memoirs reveal 
certain spirit of remorse and personal discomfort with a sad experience from the childhood, his book highlights how 
are present early in human life notions of social rules and norms, the object of Law. In denouncing the injustice, the 
author criticizes the excess of Law that permeates the social relations in Northeast Region of Brazil, in the late 19th 
century and early 20th century. 

Keywords: justice; Law; literature; memory; authority. 

 

                                                           
1 Graduado em Letras pela UFPB. Acadêmico de Direito da Universidade de Fortaleza - UNIFOR. 
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INTRODUÇÃO 

 A obra de Graciliano Ramos permite uma infinidade de aproximações entre o Direito e a 

Literatura. Excepcional artista, mas homem essencialmente político de convicções extremas, as 

preocupações do escritor com a Ética, a Justiça e os valores sociais mais caros ao Direito estão 

presentes em seus principais livros. Dos textos essenciais como Vidas Secas, Memórias do 

Cárcere e São Bernardo a escritos menores como crônicas e contos. 

 Considerando que, conforme Farias (1995, p. 264), Graciliano “fala de tudo quanto o 

rodeia e aflige”, e que aí fala “sobre a natureza humana, seu sentido mais profundo, que sua 

busca incide e se espraia, assumindo todos os admiráveis coloridos e matizes que sua obra 

proporciona e define”, diríamos que o autor de Angústia é escritor perfeito para se pensar a íntima 

relação entre o discurso literário e o discurso jurídico, campo de estudo ainda pouco explorado 

pelos pesquisadores da Ciência do Direito. 

 Além das qualidades literárias já amplamente reconhecidas no clássico escritor, o 

substrato filosófico de sua criação artística deixa transparecer vasta matéria para se refletir sobre 

importantes temas que envolvem a Justiça e o Direito. É exemplo o debate ético proporcionado 

pela vontade de poder e a ganância material do personagem principal do romance São Bernardo, 

ponto de reflexão para pensar a legitimidade de algumas formas de aquisição da propriedade, ou 

a contundente denúncia às arbitrariedades do Estado, objeto de Memórias do Cárcere. No mesmo 

rol, a possibilidade de reflexão sobre as justificações pessoais para as razões do crime (Angústia) 

ou à questão do descaso da política com os destinos humanos e a justiça social em Vidas Secas. 

São apenas alguns dos possíveis caminhos que o intérprete do Direito terá quando a 

percorrer a literatura de Graciliano Ramos. No nosso estudo, optamos por descobrir, na dimensão 

crítica do conteúdo jusliterário da obra Infância do escritor alagoano, os meandros da 

representação da noção de Justiça, Juiz e Autoridade proporcionada pela visão de mundo do 

narrador-memorialista. Na dimensão reflexiva que essa visão oferece, destaca-se a crítica de 

Graciliano à injustiça advinda das relações sociais de poder sedimentadas no imaginário jurídico 

da sociedade.  
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 Em Infância estuda-se a narrativa como discurso monológico fundada em características 

discursivas próprias e elaborada enquanto discurso da memória2, cujos componentes expressam 

forte protagonismo no modo como se efetiva a comunicação social através da linguagem. 

Observa-se, através da configuração narrativa, a compreensão da autonomia com que o narrador 

transmite seus pontos de vistas para além de outros pontos de vista que poderiam estar presentes 

na narração. 

 Conforme Castro (2008, p. 88),  a consciência do narrador, "além de selecionar os fatos de 

que quer tratar, também reduz o poder de consciência de seus parceiros de experiência; e, como 

consequência natural disso, limita-lhes também a autonomia discursiva". Nesse contexto, o 

narrador autônomo viabiliza a perfeita problematização do Direito e a crítica à ideia tradicional 

de Justiça como discurso que é justificado pelo império da força e, às vezes, pela violência. 

1 INFÂNCIA, MEMÓRIA E CONFISSÃO 

 Antonio Cândido foi o crítico literário responsável pela até hoje mais completa e mais 

conhecida interpretação em conjunto da obra de Graciliano Ramos. Em Ficção e Confissão, 

Cândido realiza o estudo do romancista sob a ótica de uma construção evolutiva de um padrão de 

escrita que vai da ampla observação do mundo exterior à investigação do mundo interior do 

indivíduo. Esse movimento resulta de “necessidade própria do escritor”, na qual ele passa do 

“ramerrão das misérias diárias” para chegar “aos livros pessoais, onde, obedecendo à tendência 

manifestada em Angústia, Graciliano aborda diretamente a sua experiência” (CANDIDO, 2006, 

p. 56-69). 

 É o caso de Memórias do Cárcere e Infância. Este  último, antes da visão geral trazida por 

Cândido, foi também recepcionado por Álvaro Lins (apud BUENO, 2008, p. 75), que, em 1947, 

ao analisar a produção dos cinco livros do escritor até então publicados, considerou Infância um 

livro revelador, aproximando-se do entendimento de que as memórias do romancista explicariam 

seus romances. Contudo, esse entendimento cobrava do livro sua adaptação a padrões estéticos de 

que se valeu o crítico para imprimir suas observações.  

                                                           
2 Ver CASTRO, Gilberto de. O discurso da memória: um ensaio bakhtiniano a partir de Infância e São 
Bernardo de Graciliano Ramos. Bakhtiniana, São Paulo, 6 (1): 79-94, Ago./Dez. 2011. 
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 No caso da visão geral de Antonio Cândido, mais que apenas se ocupar da infância sem 

amor “que explicasse um autor tão duro com os homens – ou seja, ao invés de especular sobre o 

movimento psicológico que levou um autor a escrever determinada obra” – voltou-se o crítico 

paulista “para a obra em si e procurou nela um desenvolvimento” (BUENO, 2008, p. 75).  

 Em resumo, o nítido panorama traçado pelo crítico possibilita encontrar Infância numa 

faixa de criação artística em que Graciliano aprimora sua percepção do mundo através do reflexo 

coordenado da obra fictícia sobre a obra memorialística, e vice-versa. Ademais,  considerando-se 

o livro no rigor da quebra de paradigma entre possíveis hierarquias de gêneros, ao gosto da 

época, se terá nele farto material para o entendimento daquela evolução que vai do ficcional e 

objetivo em direção à subjetividade. 

 Essa mesma evolução já era antevista por Antônio Cândido no ano em que veio a lume a 

primeira edição de Infância (1945). Sutilmente, o crítico conseguiu ler no livro a antecipação do 

ponto de vista biográfico que logo mais seria aprofundado em Memórias do Cárcere e que, pode-

se dizer também, estará presente em livros posteriormente escritos com a marca dessa confissão 

que toca o passado e analisa o presente justificando a importância da memória para o 

conhecimento do homem. Concluiu Luis Bueno sobre o movimento entre invenção e memória 

que Cândido consagrou nos ensaios de síntese sobre o caminho estético percorrido pelo autor de 

Vidas Secas:  

      (…) a alta elaboração literária a que Graciliano Ramos chega num gênero naquele 

tempo considerado “menor”, como é o caso das memórias, leva o crítico a buscar as 

conexões internas da obra entre o que fora conseguido nos romances e o que se leva a 

cabo nas memórias. É daí que nasce a ideia – quase um conceito independente – de que a 

obra de Graciliano Ramos elabora um arco que, partindo de uma observação do mundo, 

chega ao escrínio milimétrico do eu. Em duas palavras: ficção e confissão (BUENO, 

2008, p. 75-76). 

 Já então podemos partir para uma classificação do livro Infância dentro da literatura do 

Velho Graça. Trata-se de texto autobiográfico. Mas autobiografia pessoal, não ficcional como as 

histórias dos protagonistas de muitos de seus romances, ainda que, na mesma linha confessional, 

façam aqueles o movimento narrativo que acaba, via confissão, revelando-lhes o  caráter. Na 
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interpretação de  Castro (2011, p. 81-82), tanto Infância como São Bernardo podem ser 

considerados textos biográficos. 

 Traçando um esquema comparativo entre os dois livros, Castro  observa que os aspectos 

mais relevantes para a caracterização de ambas as obras enquanto discurso da memória são a 

narração em perspectiva em primeira pessoa; uma rigorosa e implacável visão de mundo que 

aquela perspectiva possibilita na construção dos textos; a forma como os narradores constituem e 

dão acabamento às personagens do enredo e, por fim, as  

(...) particularidades e os modos de absorção e de transmissão das impressões e do 
discurso dos membros da trama (mais especificamente: modos de apresentação do 
discurso citado das personagens presentes em ambos os livros). Embora estejamos 
falando especificamente de duas das principais obras de Graciliano Ramos, acreditamos 
que as ideias desenvolvidas aqui possuem elementos de generalização suficientes para 
caracterizar também obras do mesmo gênero, ou de gêneros muito semelhantes, escritas 
por outros autores. É de se esperar, imaginamos, que aspectos relativos ao foco narrativo 
ou a uma grande parte das formas de citação tendem a se repetir em narrativas 
memorialistas de um modo geral (CASTRO, 2011, p. 81-82). 

 Para nossa leitura interessa especialmente “as particularidades e o modo de absorção e de 

transmissão das impressões e do discurso dos membros da trama”. Tais particularidades são 

perceptíveis em Infância na medida em que o narrador-autor delas se vale para, assim como 

ocorre em São Bernardo, deter o “monopólio da palavra, entoando a voz dos outros do modo que 

melhor ressoa para eles mesmos” (CASTRO, 2011,  p. 84), os narradores. 

 Em termos bakhtinianos, dir-se-á que o discurso que fala não é filtrado pela consciência 

do outro.3 Ao contrário. A alteridade é experiência perigosa, que assusta. Dela desconfia o 

narrador: 

Se repararmos bem, veremos que tanto em Infância quanto em São Bernardo a atitude 
discursiva dos narradores está construída sob o desejo do desabafo, no sentido de uma 
tensa autoexpressão. Nem Graciliano nem Paulo Honório estão interessados em discutir 

                                                           
3 Bakhtin, fazendo a análise do romance de Dostoievski, desenvolve a noção de polifonia discursiva. O contrário do 
romance monológico em que o herói, autocentrado, foge à interação e monopoliza a atividade discursiva. Para o 
crítico russo, na polifonia, "O homem é apresentado pleno em cada uma de suas manifestações. A própria orientação 
do homem em relação ao discurso do outro e à consciência do outro é essencialmente o tema fundamental de todas as 
obras de Dostoiévski. A atitude do herói face a si mesmo é inseparável da atitude do outro em relação a ele. A 
consciência de si mesmo fá-lo sentir-se constantemente no fundo da consciência que o outro tem dele, o “eu para si” 
no fundo do “o eu para o outro”. Por isso o discurso do herói sobre si mesmo se constrói sob a influência direta  do 
discurso do outro sobre ele" (cf. BAKHTIN, M. Problemas da poética de Dostoiévski. 2ª. ed. Trad. Paulo Bezerra. 
Rio de Janeiro, RJ: Forense Universitária, 1997, p. 208). 
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um tema ou acontecimento, e também não interessa a eles partilhar ideias com os outros 
que conheceram; o desejo de dizer de ambos não existe em função de uma vontade de 
dialogar ou de compreender melhor os outros que os acompanharam. A sua narração é, 
sobretudo, um desabafo e eles querem apenas poder dizer o resultado pessoal – 
psicológico e emocional - das relações e experiências que tiveram. Isso vai ser 
completamente diferente numa estética polifônica, cuja consciência do herói deve ser, 
obrigatória e condicionalmente, descentrada (CASTRO, 2011, p. 87). 

 O narrador deseja expressar mais, entender menos através do outros. Será a expressão do 

pensamento compartilhado diretamente ao leitor, sem trocas de nenhuma espécie com aqueles 

com quem, em princípio, poderia interagir. Apenas estuda a realidade e na exata observação 

apreende o que está posto, os códigos sociais da Lei e da Ordem, da Justiça e do Direito, da 

Política e do Poder. Sobre essa realidade vai emitindo valores. Primeiro observa, vê o que 

acontece, como as coisas acontecem. Em seguida, filtra na consciência o que julga entender sem 

que isto lhe comprometa a liberdade do pensamento. 

 Entendemos que a autonomia de pensamento do narrador é até certo ponto necessária à 

expressão e representa uma resposta aos interditos, à violência do poder instituído no âmbito das 

relações sociais, sua força controladora da liberdade pessoal, a toda a hora testando a consciência 

do sujeito. Daí a configuração do discurso através do monopólio da palavra. 

 Contudo, nessa atitude não há nem acanhamento nem subversão. É antes um verdadeiro 

ensaio de liberdade através da linguagem, em que se permite "a confluência discursiva entre as 

avaliações do narrador – Graciliano adulto – e do menino Graciliano", embora se confirme que  

(...) da sua personagem do tempo da infância -, o que Graciliano constrói não se 
configura numa consciência propriamente, mas sim num esboço do que poderia vir a ser 
uma consciência plena – ou algo mais próximo de uma -, numa outra narrativa literária, 
de outro gênero, evidentemente (CASTRO, 2011, p. 88). 

 Apesar de a consciência livre que se permite observar apresentar-se em projeto, como o 

que  quer o ensaísta, essa mesma consciência, como pensamos, será capaz de  realizar a crítica à 

injustiça intimamente relacionada às engrenagens sociais que aprisionam o sujeito através dos 

seus vários mecanismos de exclusão e controle. 

2 CRÍTICA ÀS CONVENÇÕES JURÍDICAS  

 Há em Infância diversas passagens em que Graciliano Ramos faz referências às 

convenções jurídicas e a institutos do Direito. Reflete não apenas a ideia do juiz e da autoridade 

na figura dos personagens sociais com quem o narrador se relaciona, mas, a todo o tempo, realiza 
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retomadas conscientes do papel que exercem sobre o indivíduo as formas oficiais do Direito. 

Esteticamente, o autor se vale das observações do narrador-menino como uma consciência em 

formação, na qual exerce profunda influência os variados padrões jurídicos instituídos em 

sociedade. Essa consciência infantil é renovada com a interpretação dos fatos, no presente 

narrado, pelo adulto que escreve. 

 Dos 39 episódios que compõem o livro de Graciliano, dois são emblemáticos: "Um 

cinturão" e "Venta-Romba". Sobre os dois nos deteremos mais adiante, pois neles são contados os 

casos de maior importância para a crítica ao Direito presente na obra. 

 Ao longo do livro, no entanto, Graciliano realiza um sem-número de referências à justiça 

e ao direito como um todo. Apesar de revelarem certo espírito de remorso e desconforto pessoal 

para com uma triste experiência da infância, o livro põe em destaque a presença na vida humana 

desde cedo das noções de regras e normas de convívio, objeto do direito. Sendo uma necessidade 

social presente em qualquer cultura, a obrigação de regramentos e deveres subsume aos direitos. 

 De um tom às vezes ácido, o narrador de Infância pode valer-se do humor para criticar o 

direito, embora nem sempre o faça, mas esse expediente é o que permite que a narrativa aproxime 

a memória do imaginário jurídico presente na obra à noção pessoal de justiça e direito elaborado 

a partir da reflexão do narrador. De um lado a consciência infeliz e magoada com as injustiças 

que vê presentes no meio social, de outro certa ironia auto-depreciativa que faz pensar pelo riso 

de si mesmo. 

 Nas palavras de Ost (2007, p. 9), "entre direito e narrativa, atam-se e desatam-se relações 

que parecem hesitar entre derrisão e ideal. E o direito vê-se abalado em suas certezas dogmáticas 

e reconduzido às interrogações essenciais...". O abalo provocado pela literatura no direito é 

resultante da capacidade dos literatos em provocar as convenções, refletindo os papeis sociais 

resultantes dos pactos e dos impactos históricos que as normas impõem, e a relatividade dos 

valores que dela emanam. Ost afirma que a literatura, ao pôr em desordem as convenções, 

suspende nossas certezas para liberar os possíveis, "o tempo das utopias criadoras". Geralmente 

ela realiza esse papel através do cômico e da derrisão. "A literatura não cessa de investir contra a 

fortaleza jurídica com suas salutares gargalhadas" (OST, 2007, p. 13). 
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 Em Infância as convenções mais caras ao Direito são questionadas. A par de certa  

"indisciplina" literária, Graciliano interpela o jurídico, "fragilizando os pretensos saberes 

positivos sobre os quais o direito tenta apoiar sua própria positividade" (OST, 2007,p. 15). Essa 

interpelação é feita na medida em que  o narrador das memórias vai contando alguns episódios da 

infância, já de início reconhecendo a existência de um mundo que rápido divide os papeis sociais 

entre os fracos e os fortes. Rápido o narrador conclui que a estes cabem direitos, àqueles, 

obediência. 

 A forte impressão deixada pelo caráter dos genitores é delineada nas primeiras páginas do 

livro. Em "Nuvens", diz o escritor que o medo e o pavor o orientaram nos primeiros anos. 

Sentimentos que ele atribui à sombra tenebrosa dos pais:  

Meu pai e minha mãe conservavam-se grandes, temerosos, incógnitos. Revejo pedaços 
deles, rugas, olhos raivosos, bocas irritadas e sem lábios, mãos grossas e calosas, finas e 
leves, transparentes. (...) Nesse tempo meu pai e minha mãe estavam caracterizados: um 
homem sério de testa larga (...) fala tremenda; uma senhora enfezada, agressiva, 
ranzinza, sempre a mexer-se, bossas na cabeça mal protegida por um cabelinho ralo, 
boca má, olhos maus que em momentos de cólera se inflamavam com um brilho de 
loucura (RAMOS, 1995, p.11-13). 

 Nessa descrição está presente o entendimento de que o convívio social reclama a 

indisfarçável presença da autoridade. Mais adiante o autor criticará a autoridade tendo como base 

a figura do pai, que aos filhos e a agregados "não economizava pancadas e repreensões", sempre 

instável e afetado por questões diárias que diretamente lhe influenciava o humor: "Se ele 

estivesse embaixo, livre de ambições, ou em cima, na  prosperidade, (...) teríamos vivido em 

sossego", observa o narrador (RAMOS, 1995, p. 26-27). 

 Mas não apenas nos pais ele vê a figura da autoridade autoritária e temerosa. Outros 

personagens aparecem relacionados à mesma noção, ora no lugar da autoridade, ora como vítimas 

desta. De qualquer forma, o narrador compreende que as relações de poder, sempre prejudiciais 

aos menores, são parte do cotidiano. Em "Padre João Inácio" refere-se ao sacerdote de Buíque 

como "um lobisomem criado para forçar-nos à obediência", "um homem tenebroso por fora e por 

dentro". Sem resistir à influência do vigário na vida comum, o narrador lamenta: "Aquela 

autoridade franzina usava despotismo, não descia a explicações" (RAMOS, 1995, p. 58-59). 

 Os castigos a que o submetiam levavam-no a reflexões sobre seu comportamento ante os 

adultos, eram oportunidade para pensar e inculcar "regras de bem viver", de modo que evitasse 
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futuros problemas. Consciente de que a justiça dos grandes é implacável, o menino repudia as 

punições, não compreende o porquê delas, e se isola, refletindo. É o que se lê em "José da Luz":  

Nesse tempo, em razão de culpas indecisas, costumavam prender-me algumas horas na 
loja. Sentenciavam-me sem formalidades, mas o castigo implicava falta. E ali, no 
silêncio e no isolamento, adivinhando o mistério dos códigos, fiz compridos exames de 
consciências, tentei catalogar as ações  prejudiciais e as inofensivas, desenvolvi à toa o 
meu diminuto senso moral. Atrapalhava-me perceber que um ato às vezes determinava 
punição, outras vezes não determinava. Impossível orientar-me, estabelecer norma 
razoável de procedimento (RAMOS, 1995, p. 89). 

 O temor à autoridade, o terror da ordem, se estende a outras instâncias sociais, como  a 

escola. Quando os pais resolvem incluir o pequeno na cultura livresca, o menino Graciliano 

entende a decisão como um ato punitivo. No episódio "Escola" deixa claro a sua suspeita de que 

mesmo ali haverá rigor, eis que espaço onde se distribuem os papeis na mesma medida das 

injustas relações de poder a que sua experiência o acostumou:   

Considerei a resolução de meus pais uma injustiça. Procurei na consciência, 
desesperado, ato que determinasse a prisão, o exílio entre paredes escuras. Certamente 
haveria uma tábua para desconjuntar-me os dedos, um homem furioso a bradar-me 
noções esquivas. Lembrei-me do professor  público, austero e cabeludo, arrepiei-me 
calculando o vigor daqueles braços. Não me defendi, não mostrei as razões que me 
fervilhavam na cabeça, a mágoa que me inchava  o coração. Inútil qualquer resistência 
(RAMOS, 1995, p. 104). 

 A imagem do professor "furioso" com uma tábua a "desconjuntar-me os dedos" reforça a 

compreensão da autoridade como um juiz cujo poder sobre o fraco se instrumentaliza através da 

força e da violência. Não é outra a intenção de Graciliano quando narra o episódio "O moleque 
José", no qual o imaginário da autoridade é vivido no próprio narrador, que, ao testemunhar 

como um espetáculo a persecução da falta cometido pelo negrinho de casa, tenta tomar para si 

uma parcela da aplicação da justiça perpetrada pelo pai, no que se dá mal: "Quando meu pai se 

tinha  irado bastante, segurou o moleque, arrastou-o à cozinha. Segui-os, curioso, excitado por 

uma viva sede de justiça". (...) Conservei-me perto da lei, desejando a execução da sentença 

rigorosa" (RAMOS, 1995, p. 79) 

 Prosseguindo, o narrador descreve a agonia do negrinho, que, beijando os dedos finos,  

sentia o chicote lamber-lhe as costas, "desviando-se dos golpes". Inútil qualquer resistência. 

Regras foram descumpridas e o juiz, "transformado em carrasco", haveria de cumprir a lei. Por 

sua vez, em face do grave delito, quis o espectador "colaborar na pena":  
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Retirei  uma acha curta do feixe molhado, encostei-a de manso a uma das solas que se 
moviam por cima da minha cabeça. Na verdade apenas toquei a pele do negrinho. Não 
arriscaria a magoá-lo: queria apenas convencer-me de que poderia fazer alguém padecer.  
O meu ato era a simples exteriorização de um sentimento perverso, que a fraqueza 
limitava. Se a experiência não tivesse gorado, é possível que  o extinto ruim me tornasse 
um homem forte. Malogrou-se - e tomei rumo diferente (RAMOS, 1995, p. 80). 

 Eis que não tinha lugar de autoridade, não ostentava poder para tal. Daí os braços da lei 

voltar-se contra o pequeno. O pai, vendo-o armado, nem olhou o ferimento do José: "levantou-me 

pelas orelhas e concluiu a punição transferindo para  mim todas as culpas do moleque" (RAMOS, 

1995, p.80). 

 O capítulo "O Barão de Macaúbas"  retoma a ideia da distinção entre fortes e fracos. A 

concepção de que a sociedade separa as pessoas em dois grupos, os que mandam e os que 

obedecem, surge da aproximação entre os seres humanos e o mundo animal.  Trata-se de um 

mesmo tecido social fundado em convenções e hierarquizado: 

Não me parecia desarrazoado os brutos se entenderem, brigarem, fazerem as pazes, 
narrarem as suas aventuras, sem dúvida curiosas. Tinha refletido nisso, admitia que os 
sapos do açude da Penha manifestassem, cantando, coisas ininteligíveis para nós. Os 
fracos se queixavam, os fortes gritavam mandando. Constituíam uma sociedade. Sapos 
negociantes, sapos vaqueiros, o Reverendo sapo João Inácio, o sapo José da Luz, amigo 
da distinta farda, sapos traquinas, filhos do cururu Teotoninho Sabiá, o sapo alfaiate 
mestre Firmo, a sapa Rosenda lavadeira a tagarelar os mexericos da beira da água. O 
nosso mundo exíguo podia alargar-se um pouco, enfeitar-se de sonhos e caraminholas 
(RAMOS, 1995, p. 118). 

 Afinal, fracos e fortes hão de sempre existir. É a lei natural. Entre os homens uns serão 

sempre juízes de outros, ou carrascos, no melhor dos sentidos. Mas todos exercerão seus papeis 

conforme as convenções exigirem. É exemplo o caso de "Chico Brabo", um vivente insensível e 

melindroso a importunar certo empregado João com seus azedos de rabugice. O Graciliano 

menino não conseguia entender a contradição dessa autoridade: um crápula que se disfarçava em  

gentilezas com os de fora enquanto atanazava o pobre trabalhador: " Qual dos dois era o 

verdadeiro Chico Brabo? Estarrecia-me esse desdobramento. Decerto havia nos filhos de Deus 

muito desconchavo e muita rabugem" (RAMOS, 1995, p.142). 

 Não parecesse inconcebível a concentração de tanto injustiça sobre uma só pessoa, 

Graciliano admite que a justiça estaria contemplada se mais gente miúda se subordinasse aos 

azedos do personagem: "'Se Chico Brabo tivesse criados, vaqueiros, mulher, filhos, moleques na 

cozinha, dividiria, subdividiria a zanga, distribuí-la-ia equitativamente, e as parcelas seriam 

percebidas. Chico Brabo só dispunha daquela pequena subserviência" (RAMOS, 1995, p. 143). A 
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ironia é certa: contra o  exagero da injustiça que pesa sobre uma só individualidade, a solução 

igualitária, distribuir menos injustiça para muitos é tornar o injusto mais próximo do justiça. 

 Em "Fernando" o escritor discute a possibilidade do julgamento apressado, que, deveras, 

pode gerar injustiça. Era  um sujeito de vida errada, socialmente mal visto. Sempre que a ele se 

referiam, destacavam-se seus maus antecedentes. Conta o narrador ter se acostumado péssima 

imagem que os outros tinham do rapaz, além de que este o importunava. É tão negativa a visão 

que teve de Fernando que logo conhece no personagem características de vultos históricos 

controvertidos. Aproximou-o de Nero, com ressalva: "E senti pena de Nero, que nunca me havia 

feito mal. Fernando  me atormentava e era péssimo. Talvez não fosse o pior monstro da terra, mas 

era safadíssimo" (RAMOS, 1995, p. 208). 

 Após presenciar Fernando agindo com a normalidade dos bons, na cena em que no 

armazém do pai  testemunha o rebelde entortando os pregos de uma tábua de madeira, com receio 

de que viesse a ferir os pés das crianças, o menino muda a avaliação sobre Fernando e não mais o 

condena. Com a nítida preocupação de promover a justiça, condena-se a si mesmo por ter 

apressado o veredicto sobre o real caráter do rapaz: "Julguei ter sido injusto", confessa. 

"Fernando, o monstro, semelhante a Nero, receava que as crianças ferissem os pés. Esqueci as 

torpezas cochichadas,  (...) Talvez Nero, o pior dos seres, envergasse os pregos que poderiam 

furar os pés das crianças" (RAMOS, 1995, p. 209). 

 No anseio de refletir os efeitos negativos que um tratamento social injusto pode causar à 

personalidade, o narrador faz breve excursão na seara criminológica. É o caso narrado em "A 
criança infeliz", cuja história denuncia os equívocos sociais que vitimam os diferentes. Lido nos 

dias de hoje, o episódio é exemplar do que se tratou chamar bullying. Conta Graciliano sobre um 

aluno demasiadamente humilhado pela família, por colegas e o diretor da escola, que o 

transformara em "bicho de circo" para a diversão de todos. O autor relembra que a palmatória era 

instrumento comum nas ordens pedagógicas do seu tempo. Ela "figurava em nosso código", da 

qual faziam uso os "amigos da justiça" que batiam com vigor, "dispostos a quebrar munhecas". O 

aluno era o escolhido para  o suplício  da "pena estranha, infligida sem processo", no qual a 

"acusação se desenvolvera em segredo",  e onde "não havia defesa" (RAMOS, 1995, p. 237). 
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 No espetáculo humilhante, travava-se o duelo entre Davi e Golias, com resultado diverso 

da história bíblica. Grande injustiça, reconhece o narrador. E lamentável quanto ao que se deu 

depois, a negativa influência dos maus tratos sofridos pela criança infeliz:  

E reencontrei-o modificado. Ao iniciar-se no crime, andaria talvez pelos quinze anos. 
Atirou num homem à traição, homiziou-se em casa pelo chefe político e foi absolvido 
pelo júri. Realizou depois numerosas  façanhas; respeitaram-lhe a violência e a 
crueldade. Sapecou os preparatórios num liceu vagabundo. Na academia obteve 
aprovação ameaçando os examinadores. Bacharelou-se, fundou um jornal. Como o velho 
diretor, seu carrasco, fechara o estabelecimento e curtia privações, deu-lhe  um emprego 
mesquinho e vingou-se. Caprichou no vestuário: desapareceram as nódoas, a formiga, o 
mofo. E teve muitas mulheres. Foi em casa de uma que o assassinaram. Deitou-se na 
espreguiçadeira, adormeceu. Um inimigo, no escuro da noite, crivou-o de punhaladas" 
(RAMOS, 1995, p. 239). 

 Apesar de imensa relatividade entre o caso individual e um padrão de comportamento 

geral dadas as múltiplas circunstâncias de vivências existentes, cremos que Graciliano não quis, 

nessa  passagem, indicar que o crime ou o criminoso é fruto do meio social, exclusivamente. 

Contudo, pensamos que, assim como permanente na obra, a visão do autor sobre a injustiça está 

associada à percepção negativa dos diversos tipos de violência com os  quais se deparam os 

sujeitos sociais menos capazes. É o padrão corrente no tempo vivido pelo narrador e retomado de 

modo crítico pelo autor no presente adulto. Está inscrito desde a retomada da imagem negativa 

dos pais que, como vimos, representam a força da violência e do temor, elemento por demais 

instituído no contexto social da infância revivida.  

 Como afirma Ribeiro (2012, p. 143), a partir do ponto de vista da criança, Graciliano lê 

criticamente seu passado, mostrando " situações em que tanto a criança quanto os demais seres 

frágeis (social, econômica ou politicamente falando) daquele universo ficcional figuram como 

vítimas dos desmandos das várias autoridades estabelecidas". Apesar de tratar-se de um contexto 

social distante dos nossos dias (no livro o autor, nascido em 1892, relembra seus onze primeiros 

anos, portanto estamos entre a última década do século XIX e os primeiros anos do século XX), 

impossível não tomar a leitura, hoje, adequada à realidade atual. A lei erguida ao pedestal da 

autoridade e os desmandos de quem tem poder sobre quem não tem não desapareceram. 

 A sociedade real daquele tempo era e ainda é a sociedade geral de hoje em dia. Lá como 

aqui partilhamos uma ideia de justiça que não está limitada ao entrecho social daquele tempo. Em 

Infância Graciliano assume radicalmente a exigência ética de questionar o poder e as instituições 
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sociais. Vai do particular ao universal quando aponta, na experiência de menino, sua visão sobre 

o justo e o injusto. 

 Ainda que não seja teórico do Direito não quer dizer que um escritor não possa se 

importar. Buscar compreender as contradições do direito é também função da literatura, pois, 

conforme inteligente observação de Ost, "se o autor de ficção não está preso de modo algum às 

exigências do justo legal, isso não significa que se desinteressa  justo. Muito pelo contrário, ele 

examinará o veredicto judiciário para denunciar seu formalismo e sua arbitrariedade" (OST, 

2007, p. 28). 

 A seguir trataremos de dois episódios de Infância que são significativos para a afirmação 

de que a noção de justiça está intimamente ligada à questão do poder. Em foco, as relações 

sociais mediadas por regras e convenções, entre as quais o direito e a justiça, entendidos como 

força que se faz valer, muitas vezes, pela violência. Graciliano critica os exageros do poder e da 

autoridade. 

3 O EXCESSO DE DIREITO, A INJUSTIÇA 

 A leitura de "Um cinturão" e 'Venta-Romba" é comovente. O leitor sofre com o autor, 

sente com ele, entende-lhe o sofrimento. Dos desmandos narrados, vai compreendendo que a 

injustiça está no mundo e que dela pode ser vítima qualquer um, a qualquer momento. Ante um 

mundo injusto, restará a denúncia, a palavra que informa e espera mudança. Se a justiça é apenas 

uma ideia, é preciso pô-la em prática. Mais que explicá-la. É preciso vivê-la, inseri-la no mundo 

além da regras. É preciso "colocar à distância a justiça como instituição (sempre tentada pelo 

fechamento na ideologia), para liberar a justiça como valor, relembrando assim à instituição sua 

real vocação" (OST, 2007, p. 23). 

 Graciliano questiona a noção de  justiça como valor na medida em que critica o jogo de 

forças entre fracos e fortes na sociedade, não de forma a negá-la enquanto fenômeno social e 

humano, mas sob o enfoque do excesso de controle sobre o poder de fazer justiça, ao ponto de 

esta se veja justificada pela violência. Sua crítica está conforme reflexão de Jacques Derrida 

(2007), para quem há equivalência entre o uso da força e a instituição da justiça e do direito. 

Segundo Derrida, a força é sempre monopolizada por quem deve "aplicar a lei". Assim, "o direito 

é sempre uma força autorizada, uma força que se justifica ou que tem aplicação justificada, 
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mesmo que essa justificação possa ser julgada, por outro lado, injusta ou injustificável" 

(DERRIDA, 2010, p.7-8). 

 Nos dois episódios de que trataremos há conteúdos expressos sobre a ideia de que a 

violência usada para fazer justiça busca se justificar através da "força da lei". Não a lei em 

sentido positivado, mas a lei enquanto padrão instituído no imaginário jurídico comunitário. Por 

isso Graciliano, ao denunciar o que vê como injustiça, permite-se questionar sobre os limites do 

poder de quem julga e de quem condena. Quem é o juiz? Quem pode julgar? Por que? Julga-se 

com verdadeira autoridade ou com arbítrio se submete à violência e à opressão? De onde emana o 

poder de julgar? É qualquer justiça a justificar a violência? 

 São questões que vão ecoando ao longo das duas narrativas. Nelas justiça e direito se 

interpelam, ao ponto de a literatura criticar o direito naquilo que ele pode ter de exagerado ou 

exíguo. O mais das vezes a crítica da literatura ao direito dá-se contra a escassez de direito, 

quando as relações sociais são mediadas menos com base nos regramentos legais e mais na 

arbitrariedade e no poder da força, Outras vezes, essa crítica acontece quando "a narrativa sugere 

as desordens a que conduz o excesso de direito - o direito aplicado ao pé da letra". Como lembra 

Ost, "a literatura está repleta desses personagens 'loucos de direito' que, cada um à sua maneira, 

ilustram o paradoxo profundo expresso no adágio latino summum ius, summa iniuria - o cúmulo 

do direito é também o cúmulo da injúria" (OST, 2007, p. 14). 

 Em "Um cinturão" o menino Graciliano se debate entre uma justiça que pretende ser mas 

não é. Forte a ironia da primeira frase do episódio em que se refere ao seu primeiro contato com a 

justiça. Acusado do desaparecimento do cinturão do pai, que o havia deixado dentro da rede onde 

acabara de dormir, o menino é vítima dos maus tratos de um pai autoritário e injusto que, na sua 

ótica, era um algoz impiedoso ante um menino completamente indefeso. Sem conseguir dar conta 

à fúria do genitor resmungão, a sentença é impiedosamente executada: "A folha de couro 

fustigou-me as costas. Uivos, alarido inútil, estertor. Já então eu devia saber que rogos e 

adulações exasperavam o algoz. Nenhum socorro" (RAMOS, 1995, p. 31). 

 Ora, que juiz é esse que condena sem provas?, no íntimo questiona o mártir. Lógico que à 

distância se percebe que a imensa brutalidade, a inferioridade de armas, a diferente força física 

entre os personagens é contrária a uma noção mínima de justiça. Graciliano compreende, por isso 
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não silencia ao problema do seu tempo, em que a violência coercitiva ou reguladora vigorava do 

espaço privado ao espaço público. Aliás,  isto merece destaque em todas as páginas de Infância. 

As micro-relações  de poder se estendiam elas mesmas às macro-relações, simbólica ou 

materialmente falando. 

 Como Derrida  (2007), Graciliano entende a noção de justiça como força ligada, às vezes, 

à violência, como espaço do poder legítimo, o campo de ação em que a autoridade se  auto-

justifica. Na consciência do personagem, a importante certeza de que a força violenta, ainda que 

injusta ou arbitrária, é parte do exercício comum do poder. Por isso a reiteração de que aquele foi 

"o primeiro contato que tive com a justiça" (RAMOS, 1995, p.32). Justiça é poder, mesmo que 

justificada pela violência e o arbítrio. 

 Ribeiro (2012) observa que a relação entre o conceito de justiça e o uso de força bruta 

como meio para o estabelecimento da lei e para a resolução de conflitos aproxima Graciliano de 

Derrida4, embora ambos não pretendam que a noção de justiça justificada como "força de lei" 

elida a significação da justiça como a faculdade de restaurar plenamente o equilíbrio social 

preexistente às relações de poder, "como se a lei não existisse anteriormente, como se o juiz a 

inventasse ele mesmo em cada caso" (DERRIDA, 2010, p. 44).  

 O caso de "Venta-Romba" ilustra a percepção de uma justiça como meio para o 

estabelecimento da lei e para a resolução de conflitos. E vai além. Trata mais detidamente do 

excesso de direito a que não hesitam os que detêm o poder de fazer justiça, mesmo que 

desnecessário ou inconveniente o uso da força ou da violência. Mais uma vez Graciliano critica o 

Direito, a começar pelo início da narrativa, quando revela que o pai ganhara o cargo de juiz 

                                                           
4 Acerca da aproximação entre Graciliano Ramos e as ideias de Jacques Derrida, transcreve-se a nota esclarecedora 
de Ribeiro (2012), que, em brilhante investigação, refletiu a ética das relações entre os personagens na obra do 
escritor alagoano, a partir da filosofia de Derrida: "É escusado dizer, por fim, que nenhum dos autores assume esse 
estado de coisas como algo desejável ou mesmo tolerável. Enquanto o pensador francês vai propor que a justiça é 
infinita, incalculável, um horizonte mais do que um dogma (uma vez que não confunde com o direito e seus limites 
estreitos), Graciliano, sem formular de modo direto uma definição qualquer de justiça, deixa entretanto clara a sua 
posição ao afirmar, por exemplo, a necessidade de permanentemente rever os critérios e conceitos que presidem a 
avaliação de indivíduos, instituições e circunstâncias históricas. Sua desconfiança em relação às verdades 
estabelecidas é, nesse sentido, uma tomada de posição, um modo de refletir sobre a estreiteza das noções que 
orientam a leitura (o julgamento) de um determinado fenômeno, comportamento ou disposição de espírito" (cf. 
RIBEIRO, Gustavo Silveira. O drama ético na obra de Graciliano Ramos: leituras a partir de Jacques Derrida. 
2006. 262 f. Tese (Doutorado). Faculdade de Letras - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 
Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/ECAP-8TUL47>. Acesso em: 10 fev. 
2014). 
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substituto sem nada entender de lei. Como esclarece, "naquele tempo, e depois, os cargos se 

davam a sequazes dóceis, perfeitamente cegos. Isto convinha à justiça. Necessário absolver 

amigos, condenar inimigos, sem o que a máquina eleitoral emperraria" (RAMOS, 1995, 217). 

 O narrador relembra o acontecido como uma "recordação lastimosa" que conservou da 

recente autoridade nomeada. Venta-Romba, o mendigo, acostumado a pedir nas lojas e bodegas, 

conhecido de todos da cidade, adentrou a residência dos Ramos sem pedir licença, logo 

surpreendendo mulheres e crianças. Uma "humildade serena", uma "insignificância", portanto 

incapaz de fazer mal ao povo do juiz substituo. Mas a mãe fincou pé, contrariando o pedinte. 

Ordem para buscar o juiz. 

 Chegado este, pôs-se a interrogar Venta-Romba. Quando tudo parecia normalizado, eis 

que a autoridade resolve-se por fazer cumprir a força da lei. "A fraqueza  o impelia a decisões 

extremas. Imaginara-se em perigo. (...) Propendia a elevar o intruso, imputar-lhe culpa e castigá-

lo. De outro modo o caso findaria  no ridículo". Dada a ordem de prisão, Venta-Romba deteve-se, 

"largou uma exclamação de surpresa e dúvida. E quando a frase se repetiu, balbuciou descorado: 

- Brincadeira de seu major" (RAMOS, 1995, p. 22). 

 Não era. E a pergunta latente de Venta-Romba surgida da incapacidade de entender o que 

se passava balançava o menino, que antevia no enredo mais uma manifestação de injustiça: "Por 

quê, seu major?". De certo estaria ali a mão vingadora do justo. Ali se veria outra vez o além dos 

limites de certa justiça. "Por quê? Como se prendia um vivente  incapaz de ação? Venta-Romba 

movia-se de leve. Não podendo fazer mal, tinha de ser bom. Difícil conduzir aquela bondade 

trôpega ao cárcere, onde curtiam pena os malfeitores" (RAMOS, 1995, p. 223). 

 O narrador compreende o exagero do direito. Considera-se que o ato de Venta-Romba 

parece violar o Código Criminal em vigor à época do caso (inviolabilidade de domicílio), mas, 

levando-se em conta  as condições pessoais do agente (conhecido por todos, mendigo, velho, "tão 

brando"), tem-se que a decisão de incriminá-lo restou exorbitante, para além da justiça. Essa 

compreensão estará presente nas reflexões do narrador: ali não se praticou a justiça, tampouco o 

direito ou a lei. Foi mais uma prova de que normalmente a justiça "só pode tornar-se justiça, por 

direito ou em direito, quando detém a força, ou antes quando recorre à força, desde seu primeiro 

instante, sua primeira palavra" (DERRIDA, 2010, p. 17). 
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 Desse excesso de direito (conforme as significações do imaginário jurídico), mesmo que a 

palavra de ordem emanada de um juiz, a autoridade, pode surgir a injustiça. Nem sempre apenas 

o dizer da lei, as radicalidades das convenções jurídicas resolvem ou distribuem justiça: 

Para  que uma decisão seja justa, e responsável, é preciso que, em seu momento próprio, 
se houver um, ela seja ao mesmo tempo regrada e sem regra, conservadora da lei e 
suficientemente destruidora ou suspensiva da lei para dever reiventá-la em cada caso, re-
justificá-la, reiventá-la pelo menos na reafirmação e na confirmação nova e livre de seu 
princípio (DERRIDA, 2010, p. 44). 

 Venta-Romba fora vítima do excesso de direito. Vítima de uma "situação de violência em 

que se julga num idioma que a pessoa ou a comunidade de pessoas supostamente passíveis da lei 

não compreendem, às vezes não muito bem, às vezes absolutamente  nada"(DERRIDA, 2010, p. 

33).  Ora, a atitude de "seu major" não foi menos injusta por determinar-se daquela maneira a 

partir de um mero apelo social, por convenção ao cumprimento de um dever. Pelo contrário, o 

injusto surge do simples fato de "julgar alguém que não compreende seus direitos nem a língua 

em que a lei está inscrita, ou o julgamento pronunciado" (DERRIDA, 2010, p. 33). 

 Do relato de Venta-R omba somos levados a concluir que, se existe uma autoridade como 

força legítima "da forma questionadora", é possível nos perguntar "de onde ela tira uma  força tão 

grande em nossa tradição". A necessidade da força estará pois implicada no justo da justiça?, 

questiona Derrida (2010, p. 13-19).  Ainda que positiva a resposta, "é preciso ser justo com a 

justiça, e a primeira justiça a fazer-lhe é ouvi-la, tentar compreender de onde ela vem, o que ela 

quer de nós, sabendo que ela faz através de idiomas singulares" (DERRIDA, 2010, p. 37). 

CONCLUSÃO 

 Em Infância Graciliano Ramos critica a negativa influência do outro que controla, que 

tudo pode a partir da força instituída socialmente. Nisso ele vê a injustiça e a denuncia, por trás 

das atitudes que em tudo parecem legítimas descobre o erro e o engano de séculos. No livro, 

instâncias de controle social como o Estado, a Igreja, a Família e o Direito são criticadas a todo o 

momento. 

 O discurso de Infância transita entre a consciência e a realidade, e, nesse movimento, 

retorna  avaliado para o narrador. Tratando “os problemas sérios da vida”, o menino Graciliano 

revolta-se contra as mesmas instâncias de controle que condena com injustiça e absolve sem 
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mérito, que inclui por interesse e escraviza por impiedade. Contra tudo pensa resistir. E vê nessa 

contradição, desiludido, certa coerência das coisas, certa ordem do mundo. 

 Ainda assim, contra a injustiça lutará. Mesmo compreendendo que, conforme Otávio de 

Farias (apud RAMOS, p. 255-256), tudo à sua volta seja "(...) julgamento e disciplina, regra cega 

e ininteligente que detesta e tem de detestar, que rejeita e rejeitará”, o Graciliano escritor sugere 

nos não-ditos da Infância uma experiência de vida mais humana e menos injusta. Em definitivo, 

do que transmite o mundo que enxerga com os olhos da criança, o escritor não o quer repetido, 

mas reescrito e renovado nas linhas de um presente em que os contrários se harmonizam para 

todo o sempre.  

 Graciliano Ramos pretende nos dizer que a força da justiça é tirânica, porque às vezes 

excede-se. Em todos os relatos reunidos em Infância percebe-se que para o escritor o uso da 

justiça obedece limites. Que ela só se realiza enquanto garantidora da harmonia social. Se não se 

trata de um conceito explícito, sua visão de justiça está muito próxima do significado clássico: 

Justiça como virtude ou a vontade firme e perpétua de dar a cada um o que é seu (o “Justitia est 

constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi” de Ulpiano).  

 Como o narrador não teoriza, é fácil entender que a noção de justiça presente em Infância 

é aquela que diz ser o justo o contrário da injustiça. Em que medida? A partir de um estado 

permanente da manutenção da igualdade entre iguais e desiguais. Igualdade não no sentido grego, 

direitos garantidos por pertencimento à polis, mas no sentido ontológico em que o ser ocupa seu 

devido lugar ao se realizar, pequeno ou grande, na natureza. 
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Resumo 

 
      Neste projeto de pesquisa pretendemos compreender a relação entre a sociedade civil e o 
Estado, levando em consideração a apreciação e análise dos Fóruns de Linguagens Artísticas 
do Estado do Ceará, tendo como estudo de caso o Fórum de Circo, versar o olhar nas relações 
criadas; desenvolver de forma sistemática a o que seria apresentado como ação continuada de 
estímulo à criação e consolidação dos Sistemas Estaduais e Municipais de Cultura como 
também dos Sistemas de Equipamentos Culturais, os quais constituídos em redes, entender 
quais são os canais de interlocução entre o poder público e a sociedade civil organizada, que 
se possibilite o exercício da cidadania cultural na forma da reflexão, debate, elaboração de 
propostas e compartilhamento da gestão das políticas públicas para a cultura. Acompanhar 
estas demandas é oportunidade de compreender como o caminho é feito, desde o momento 
que necessidade é gerada em discussões ampliadas com os atores da linguagem artística, 
depois com gestores ate tornar uma demanda institucionalizada que darão origem a políticas 
públicas  culturais buscando a difusão, fruição e fomento dos setores atendidos, levando em 
conta os aspectos jurídicos, de articulação social e as formas de financiamento. As ideias aqui 
apresentadas são resultantes da participação em reuniões da Associação com seus filiados, 
consideradas como reunião dos participantes do Fórum de Circo, realizada mensalmente, 
além da participação de encontros políticos com varias instancia do poder publico.  
 
 
 
 
 
 
Palavras-chaves: Cultura, Democracia, Articulação, Politicas Publicas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

693



 
APRESENTAÇÃO 

__________________________________________________________________________ 

A participação popular esperada e que representaria os princípios democráticos que 

norteiam os principais paradigmas vislumbrados na proposta de criação de um sistema 

cultural amplo, nacional e capaz de atender a todos os brasileiros “de forma igual para os 

iguais e diferente para os diferentes”   , está em construção e em questionamento. 

No Estado do Ceará, comemoramos o pioneirismo na implantação dos principais 

mecanismos viabilizadores dessa participação, são eles: os Sistemas Culturais, os Fóruns 

Regionais de Cultura e Turismo e os Fóruns de Linguagens Artísticas; as Conferências 

Municipal, Regional e Estadual da Cultura, são, atualmente, importantes espaços de 

proposição, monitoramento e avaliação da Gestão Cultural deste Estado.   

Notadamente, o Estado do Ceará vem buscando a implementação de uma Gestão 

Pública de Cultura de bases democráticas, com ações descentralizadoras e promotoras de 

inserção e desenvolvimento social. Nas bases desse processo, pode-se perceber a valorização 

da participação dos Sistemas Culturais, dos Fóruns Regionais de Cultura e Turismo e dos 

Fóruns de Linguagens Artísticas, tendo o ultimo elemento citado com objeto de estudo deste 

Projeto. 

     A transmissão de conhecimentos, a difusão de manifestações populares, a conservação 

do patrimônio material e imaterial são motivações para construção de políticas publicas na 

área da cultura que fortaleçam a identidade e o sentimento  de pertença das comunidades, 

trazendo  como possibilidade de salva guardar memórias de fazeres culturais. As sociedades 

modificam-se alterando seus hábitos, seus conceitos morais, suas regras de conduta, e 

resignificando lugares e fazeres. A diversidade de índices apresentados pelas as 

transformações sociais, e a geração de novas necessidades a partir dessas transformações 

deverá ser tratada neste projeto. Podemos perceber as relações e os relacionamentos gerados 

com objetivos comuns, as dúvidas e as certezas, impostas pelas novas construções sociais. As 

relações sejam de caráter comunitário ou associativo  são as relações construídas dentro da 

sociedade. 
1. PASSOS, M. Gilberto Gil - Ministério da Cultura. Citação- 2005 
 
“Uma relação social denomina-se ‘relação comunitária’ quando e na medida em que a atitude na ação social – no caso particular ou em média ou no tipo 

puro – repousa no sentimento subjetivo dos participantes de pertencer (afetiva ou tradicionalmente) no mesmo grupo. Uma relação social denomina-se ‘relação 
associativa’ quando e na medida em que a atitude na ação social repousa num ajuste ou numa união de interesses racionalmente motivados (com referência a 
valores ou fins). “ (Weber, 1968; 25)”. 
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 JUSTIFICATIVA 

__________________________________________________________________________ 

Com o objetivo de integrar, acompanhar e compreender as demandas que nascem na 

sociedade e qualificar as relações entre gestores, artistas das diversas linguagens e 

profissionais ligados aos diversos segmentos culturais que, organizados, dão origem aos 

Fóruns de Cultura e Turismo. Os fóruns de linguagens artísticas e os Sistemas Setoriais do 

Estado do Ceará – público-alvo atendido pela Coordenadoria dos Sistemas, Fóruns e 

Equipamentos Culturais – COGES – local em que trabalhei por um ano no período de 2009 á 

2010, neste período me aproximei do Fórum de Circo, organizado e tendo como 

predominância os circos filiados a APAECE- Associação dos Proprietários, Artistas e Escolas 

de Circo do Ceará. 

        Acompanhar estas demandas é oportunidade de compreender como o caminho é feito,  

desde o momento que necessidade é gerada em discussões ampliadas com os atores da 

linguagem artística, depois com gestores ate tornar uma demanda do institucionalizada que 

darão origem a políticas públicas  culturais buscando a difusão, fruição e fomento dos setores 

atendidos.  

         A ideia de federalismo cultural começa a ser formulada no âmbito do Ministério da 

Cultura no primeiro governo do PT. O modelo de políticas públicas experimentado no país até 

então era fragmentado, desarticulado e partia de um conceito de cultura que privilegiava 

alguns setores. Neste sentido, o foco da ação pública de cultura era restrito aos artistas 

legitimados, que fortalecia um pensamento segregador e excludente que desconsiderava a 

população como um todo. Como resultado, a noção de cultura como direito ainda era pouco 

difundida e menos ainda aplicada. A população era reconhecida apenas como “público” e até 

mesmo nesta categoria nem todos tinham acesso à fruição artística, e menos ainda à 

oportunidade de desenvolvimento do seu potencial expressivo e criativo.  

“Apesar de nunca ter abandonado os shows, argumentando que toda uma equipe de 
produção dependia da figura do cantor, foi como ministro que Gil cumpriu uma 
agenda de compromissos pelo Brasil, (...) Gil percorreu o País acompanhando ações 
em estados e municípios e levando seu discurso de ´federalismo cultural´ pelo qual 
ressaltava a necessidade de um ´SUS da cultura´, no paralelo do acesso a um direito 
básico, previsto em lei, mas na prática difícil de ser cumprido”. CULTURA 
(1/8/2008)  DALTON Moura - reporter 
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    A APAECE é a base do fórum dos circos do Ceará. Nasceu da articulação e organização 

dessa classe artística, hoje com mais 74 circos espalhados por todo o Ceará e ainda 3 grupos 

de teatro parceiros: Cia de Teatro da Boca Rica, Cia Mais Caras de Teatro e a Trupe Uiara 

Teatral Circense,  realizando espetáculos e formações. Em 6 anos, foram melhoradas as 

estruturas de muitos dos circos, onde a entidade vem discutindo e incentivando a ampla 

participação nos vários editais, além de se fazer  presente nas discussões sobre as políticas que 

melhorem a qualidade de vida do povo de circo. Com várias conquistas, podemos citar 

aprovação da Lei do Circo para o município de Fortaleza. A entidade vem se modificando 

junto com a realidade do artista de circo do Ceará.  

     

       No começo, a grande preocupação era o fortalecimento da classe de artistas de circos, que 

se considerava desacreditada e orfã de um olhar do ente publico que precisar legitimar 

potencial cultural, econômico e social do circo de médio e pequeno porte, itinerante. A 

entidade vem mudando seus focos de atuação se voltando para formação e para a motivação 

do registro da memoria do circo cearense.  Lembrando que hoje já dialogam com Governo do 

Estado do Ceará, com a Prefeitura de Fortaleza e também com o Governo Federal através do 

Ministério da Saúde e da Cultura, e protagonizam um o programa federal “Ministério da 

Saúde adverte: o circo faz bem a saúde - receba o circo de braços abertos”, no qual o Ceará 

abriu a programação nacional de oficinas, sendo esta proposta, considerada de grande valia 

para as a famílias circenses, onde o circo é reconhecido como espaço de educação popular. E 

o circo passa se “enxergar” como espaço que pode: divertir, acolher,  levar informação e 

conhecimento para a população. Esta transformação de visão do artista com ele mesmo, e da 

entidade que representa o artista com os entes públicos com os quais se relaciona, transforma 

as demandas, as necessidades, as formas de articulação dos atores. Como comprovar estas 

afirmações? Como perceber estas mudanças? A sutileza pode está no discurso ou no 

posicionamento nas mais variadas ocasiões públicas.  Como o Estado vem se comportando 

com relação a estas transformações? As politicas públicas mudaram? Quais foram suas 

conquistas? Como avaliar as transformações socioeconômicas dos artistas do circo cearense? 

 O projeto vem recolhendo registros audiovisuais de entrevistas de gestores, artistas e 

profissionais envolvidos com esta linguagem, além de registros e relatos de eventos e reuniões 

das quais a APAECE organizou e/ou participou como convidado ou ainda como parceiro. 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo Geral  

 

  

A APRECIAÇÃO E ANÁLISE DOS FORUNS DE LINGUAGENS ARTÍSTICAS DO 

ESTADO DO CEARÁ, TENDO COMO ESTUDO DE CASO FORUM DE CIRCO, 

RELATO DE EXPERIENCIA. 

.  

Objetivos Específicos 

 

x Monitorar e avaliar o papel de protagonista do Fórum de Circo, e sua relação com 

entes públicos. 

x Pesquisa as ferramentas de comunicação virtual utilizadas pela APAECE para 

divulgar eventos e fazer mobilização com vistas à otimização dos resultados finais; 

x Relatar as articulações politicas propostas ou recebidas pela APAECE;  

x Identificar e acompanhar as demandas geradas pelos grupos de discussões nos quais a 

APAECE participa; 

x Identificar o perfil dos participantes nos grupos de discussão nos quais a APAECE 

participa; bem como o teor dos conteúdos discutidos; 

x Contribuir para a qualificação dos  canais de comunicação APAECE e os entes 

públicos que se relaciona, e perceber a sua inserção nos dos diversos Sistemas e 

Fóruns Culturais do Ceará. 

x Identificar, classificar e acompanhar a APAECE e suas ações através de registros 

audiovisuais, questionário e matérias de jornais. 

x Identificar, classificar e acompanhar os aspectos jurídicos, de articulação social e as 

formas de financiamento desenvolvidos/conquistados/legitimados pela APAECE. 
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METODOLOGIA DE TRABALHO 

___________________________________________________________ 

 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do plano apresentado, partirá das demandas 

que necessitam de organização e articulação das atividades realizadas pela APAECE e as 

demandas que partem de:  reuniões setoriais, eventos públicos, encontros regionais 

direcionados a agentes culturais envolvidos nos Sistemas Culturais, Fóruns Regionais e 

Fóruns de Linguagens Artísticas. 

 

x Pesquisa de ferramentas eficazes para manter a comunicação entre os públicos que a 

APAECE trabalha; 

x Participar de planejamentos estratégicos da entidade;  

x Participar  da elaboração de projetos e propostas que são instrumentais específicos que 

dão encaminhamento as ações da entidade sempre para entes públicos nas esferas, 

federal, estadual e municipal sejam por editais específicos ou fomento de demandas 

espontâneas; 

x Monitoramento das atividades APAECE. 
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DIREITO À VERDADE E TESTEMUNHO: O PAPEL EDUCATIVO E 
TRANSFORMATIVO DOS PROCEDIMENTOS PÚBLICOS DE CONSTRUÇÃO DA 
MEMÓRIA COLETIVA SOBRE GRAVES VIOLAÇÕES A DIREITOS HUMANOS 

RIGHT TO THE TRUTH AND TESTIMONY: THE EDUCATIONAL AND 

TRANSFORMATIVE ROLE OF THE PUBLIC PROCEEDINGS AIMING TO SHAPE 

THE COLLECTIVE MEMORY OF GROSS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS  

Carla Osmo1 

Resumo: A concepção de um direito à verdade de dimensão coletiva sobre graves violações a direitos humanos 
parece ancorada na percepção de que o conhecimento e a memória, por uma sociedade, de seu passado de 
violência política fazem parte do seu patrimônio cultural. Este estudo busca trazer esclarecimentos sobre as 
razões pelas quais a coleta de testemunhos em um espaço público se tornou um dos mais importantes 
mecanismos para a construção e proteção desse bem cultural imaterial. Para tanto, se baseia em análises 
desenvolvidas em torno de duas experiências, tidas como marcos na história do reconhecimento da testemunha 
como uma figura central em procedimentos públicos que lidam com catástrofes coletivas. A primeira delas é o 
julgamento de Adolf Eichmann em Jerusalém (1961), onde, de forma inovadora, os sobreviventes do genocídio 
hitleriano puderam contar as suas experiências em uma esfera pública. A segunda é a Comissão de Verdade e 
Reconciliação sul-africana, que, conforme o seu relatório final (1998), trabalhou com diferentes noções de 
verdade, sendo uma delas a de uma “verdade pessoal ou narrativa”, isto é, aquela produzida nas oitivas das 
estórias pessoais. Ambiciona-se encontrar nessas duas experiências alguma iluminação sobre o papel educativo e 
transformativo que, em casos de violência coletiva, a oitiva pública de testemunhos veio a adquirir. 
 
Palavras-chave: direito à verdade; testemunho; memória; patrimônio cultural. 
 
Abstract: The conception of the collective dimension of the right to truth concerning gross human rights 
violations seems to be based on the perception that a society’s knowledge and memory about its past political 
violence are part of its cultural heritage. This essay intends to shed some light on the reasons why the testimony 
hearing in a public space has become one of the most important mechanisms for the construction and the 
protection of this intangible cultural heritage. With this objective, it bases itself on studies developed over two 
previous experiences, regarded as landmarks in the history of the recognition of the testimony as a central figure 
in public proceedings that deal with collective catastrophes. The first is Adolf Eichmann’s trial in Jerusalem 
(1961), where, in an innovative way, the survivors of Hitler’s genocide could tell their experiences on a public 
space. The second is the South-African Truth and Reconciliation Commission, that, according to its final report 
(1998), dealt with different notions of truth, among which a “personal or narrative truth”, that is, the one 
produced in the hearings of personal stories. This study intends to find in those experiences some clarification on 
the educational and transformative role that, in cases of collective violence, the testimony hearing came to 
acquire.  

Key-words: right to the truth; testimony; memory; cultural heritage. 
 
 

INTRODUÇÃO 

Conforme diferentes instrumentos da Organização das Nações Unidas e da Organização 

dos Estados Americanos, o direito à verdade sobre graves violações de direitos humanos 
                                                           
1 Doutora em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e 
mestre em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Pesquisadora sênior da 
Comissão Nacional da Verdade. E-mail: carlaosmo@yahoo.com.br. 
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passou nas últimas décadas a integrar os direitos humanos reconhecidos internacionalmente, 

não apenas em sua dimensão individual, de titularidade das vítimas e seus familiares, mas 

também em sua dimensão social ou coletiva.  

Essa dimensão social ou coletiva do direito à verdade, muito mais do que sua dimensão 

individual, ainda gera dúvidas importantes quanto às formas e circunstâncias de seu exercício, 

a legitimidade para pleitear a sua tutela e as obrigações estatais que lhe são correspondentes 

(v. OSMO, 2014). Entretanto, se existem divergências relevantes nas definições que são feitas 

da dimensão coletiva do direito à verdade, há um denominador comum a praticamente todas 

elas, a saber, uma justificativa pedagógica: a sociedade em geral faria jus a conhecer o que se 

passou, para dessa forma adquirir condições de evitar a repetição do ocorrido. Esse 

conhecimento faria parte de seu patrimônio, devendo nessa qualidade ser preservado, como se 

lê em um documento da ONU de grande importância para o reconhecimento internacional do 

direito à verdade: 

Não se trata apenas do direito individual que possui cada vítima ou seus familiares 
de saber o que aconteceu, enquanto direito à verdade. O direito de saber é também 
um direito coletivo que encontra a sua origem na história para evitar que no futuro 
as violações se reproduzam. Ele tem por contrapartida, a cargo do Estado, o ‘dever 
de memória’, a fim de se precaver contra essas distorções da história que recebem o 
nome de revisionismo e negacionismo; com efeito, o conhecimento, por um povo, 
da história da sua opressão faz parte de seu patrimônio e, como tal, deve ser 
preservado. Essas são as principais finalidades do direito de saber enquanto direito 
coletivo (ONU, E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, 1997, par. 17, t.n.).  

Assim, um dos pressupostos do reconhecimento da dimensão coletiva do direito à 

verdade é o de que o conhecimento e a memória da violência política são parte do patrimônio 

cultural da sociedade que a vivenciou.2 Tendo isso em vista, a questão que se coloca, relativa 

à efetivação do direito social ou coletivo à verdade, é como assegurar esse conhecimento e a 

preservação desta memória. Este estudo terá por objeto apenas um dos meios que se 

difundiram para essa finalidade: a criação de espaços institucionais para o testemunho 

daqueles que viveram e sobreviveram aos eventos. Em particular, ele buscará contribuir para 

o enfrentamento da seguinte questão: por que a coleta de testemunhos é compreendida como 

um instrumento apropriado para a construção e a transmissão da memória coletiva sobre um 

período de grave violência política? Ou, em outras palavras: do que se trata, de um ponto de 

vista político-jurídico, quando se chama o sobrevivente para falar em público? 

                                                           
2 Os estudos que tratam do direito à verdade, tanto quanto documentos e normas que mencionam esse direito, 
muitas vezes colocam o termo “verdade” de par com o termo “memória”. Frequentemente não fica claro se se 
entende tratar-se de um mesmo direito a proteger simultaneamente a verdade e a memória, de um direito à 
verdade que inclui a ideia de memória, ou de dois direitos de objetos distintos (v. OSMO, 2014). Para os 
objetivos deste trabalho, não distinguiremos o direito à verdade de outro direito que protegeria a memória. 
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Esta questão será examinada à luz de duas experiências, tidas como marcos na história 

do reconhecimento da testemunha como uma figura central em procedimentos públicos que 

lidam com catástrofes coletivas. A primeira delas é o julgamento de Adolf Eichmann em 

Jerusalém (1961), onde, de forma inovadora, os sobreviventes do genocídio hitleriano 

puderam contar as suas experiências em uma esfera pública. A segunda é a Comissão de 

Verdade e Reconciliação sul-africana, que, conforme o seu relatório final (1998), trabalhou 

com diferentes noções de verdade, sendo uma delas a de uma “verdade pessoal ou narrativa”.  

 

1 OS TESTEMUNHOS NO JULGAMENTO DE ADOLF EICHMANN EM 
JERUSALÉM 

O julgamento de Adolf Eichmann, em Jerusalém,3 é indicado como um momento 

paradigmático do início da história do reconhecimento público da testemunha como uma 

figura central em procedimentos jurídicos que lidam com catástrofes coletivas (BILSKY, 

2001, p. 251, 2004, p. 114; FELMAN, 2002, p. 126). Dessa forma, parece importante 

examinar por que, naquele momento, foi entendida como importante a abertura do tribunal 

para as estórias individuais das vítimas frente ao crime que estava em julgamento. 

Hannah Arendt, em suas análises sobre o totalitarismo, associou o terror dos campos de 

concentração nazistas a uma aspiração totalitária de criar o que ela chamou de “buracos” ou 

“poços de esquecimento” (ARENDT, 1989, p. 510, 1999, p. 254). O método totalitário para a 

criação desses buracos de esquecimento, segundo Arendt, foi, de um lado, a produção de um 

crime que não pudesse ser narrado e não deixasse testemunhas (BILSKY, 2004, p. 110) e, de 

outro, a invenção de um modo radical de fazer desaparecer pessoas para apagar a memória da 

sua existência. Dessa forma, o totalitarismo pretenderia impor uma amnésia tanto dos seus 

crimes quanto da existência de suas vítimas. O espaço dado às testemunhas no julgamento de 

Eichmann veio a ser pensado como resposta a essas duas ordens de amnésia, pretendidas pelo 

totalitarismo e assinaladas por Arendt. Por essa razão, retomaremos reflexões arendtianas para 

pensar o tema discutido neste estudo, não obstante as críticas da filósofa a esse aspecto do 

julgamento, das quais tratamos em outro trabalho (OSMO, 2014, p. 230-239). 

                                                           
3 Adolf Eichmann, funcionário da Alemanha nazista com papel importante no projeto de extermínio dos judeus 
da Europa – o responsável pela organização da identificação, reunião e deportação dos judeus para os campos de 
concentração e extermínio (DOUGLAS, 2001, p. 133) –, foi capturado na Argentina pelo serviço secreto 
israelense e levado a julgamento em Jerusalém em 1961. 
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Comentadores observam que a convocação das testemunhas para contar as suas estórias 

no julgamento de Eichmann foi, em primeiro lugar, uma tentativa de lidar com a dificuldade 

de confrontação dos horrores vivenciados na Shoá.4 Os problemas enfrentados ao se tentar 

elaborar o que foi essa catástrofe coletiva vieram a se tornar um importante objeto de 

reflexão, retomado diante de outros crimes contra a humanidade, como aqueles praticados 

pelas ditaduras do Cone Sul nas últimas décadas do século XX. Já foi observado que “[...] a 

catástrofe dificulta, ou impede a representação” (NESTROVSKI; SELIGMANN-SILVA, p. 

7). 

Como sublinhado por Arendt, o totalitarismo nazista quis produzir algo terrível e 

inacreditável a ponto de não poder ser nomeado, uma experiência que, escapando à 

compreensão humana, levaria aqueles que a vivenciam a perder a capacidade de falar sobre 

ela. A autora faz referência a uma espécie de confusão entre realidade e pesadelo que, 

segundo sobreviventes de campos de concentração, já era sentida no momento em que os 

acontecimentos foram vivenciados, sobre a qual falou Bruno Bettelheim, por ela citado: “Os 

prisioneiros tinham de convencer a si mesmos que aquilo era real, que estava realmente 

acontecendo e que não era apenas um pesadelo. Nunca o conseguiram completamente” 

(BETTELHEIM apud ARENDT, 1989, p. 489, nota 128). Os testemunhos sobre essas 

experiências seriam igualmente marcados por uma “peculiar irrealidade” e “incredibilidade”, 

capazes de provocar dúvidas no leitor ou ouvinte quanto à sua veracidade (ARENDT, 1989, p. 

489).  

Com efeito, como observa Wieviorka, muitos sobreviventes do genocídio fizeram 

referência à percepção de que os seus interlocutores não acreditavam naquilo que diziam 

sobre o que haviam passado (WIEVIORKA, 2002, p. 99-100). Nas palavras de William 

Helmreich, por ela transcritas, “[...] as histórias eram horríveis demais para que se 

acreditasse nelas” (HELMREICH apud WIEVIORKA, 2002, p. 100, t.n.). Autores que se 

interessaram pelo tema do testemunho sobre a Shoá igualmente assinalaram a dificuldade em 

falar sobre a experiência nos campos de concentração e/ou em escutar e compreender esses 

                                                           
4 O termo “Holocausto” – que vem do termo latino holocaustum, tradução do termo grego holókaustos, cujo 
significado literal é “todo queimado” – foi historicamente empregado para designar sacrifícios, inclusive uma 
“entrega total a causas sagradas e superiores”, assumindo por vezes conotações antijudaicas. Por isso diversos 
autores preferem empregar em seu lugar “Shoá”, de origem hebraica, que quer dizer devastação, catástrofe (cf. 
AGAMBEN, 2008, p. 37-40; WIEVIORKA, 2011, p. 115). 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

703



 

relatos, relacionando-a a um roubo, sofrido pelas vítimas sobreviventes, da linguagem para 

articular a memória da sua experiência.5  

Na percepção de Arendt, essa dificuldade sofrida pelas vítimas do terror dos campos de 

concentração de comunicá-lo faz parte das estratégias adotadas pelos governos totalitários em 

seu projeto de domínio total. Em especial, os nazistas, segundo Arendt, sempre souberam que 

“[...] para os que se dispõem a cometer crimes, convém organizá-los da maneira mais vasta e 

mais inverossímil” (ARENDT, 1989, p. 490) e que “[...] para ser bem sucedida, a mentira 

deve ser enorme” (ARENDT, 1989, p. 490).  

A forma como, segundo Arendt, o totalitarismo produz o “intrinsecamente 

inacreditável” (ARENDT, 1989, p. 490) passa pelo isolamento dos campos de concentração 

até mesmo dos habitantes do país sob o domínio totalitário (ARENDT, 1989, p. 489), bem 

como pela criação de um “[...] sistema elaborado de distanciamento e encobrimento” 

(BILSKY, 2004, p. 110, t.n.), mas vai além disso. A dificuldade, enfrentada pelos 

sobreviventes, de comunicar a sua experiência tem essencialmente a ver, segundo Arendt, 

com o embaraço à confrontação e compreensão provocado pelo horror inaudito que eles 

enfrentaram. Embora aqueles que vivenciam essa experiência mantenham os dados sensoriais 

da realidade, o domínio total busca produzir “[...] coisas que escapem à compreensão 

humana e à experiência humana” (ARENDT, 1989, p. 489) e, simultaneamente, eliminar 

“[...] aquela estrutura de consequências e responsabilidade sem a qual a realidade não passa 

de um conjunto de dados incompreensíveis” (ARENDT, 1989, p. 496). O “horror compele ao 

esquecimento” (ARENDT, 1989, p. 493) porque é impossível compreendê-lo ou narrá-lo 

inteiramente (ARENDT, 1989, p. 494). Os relatos que sobre ele são feitos enfrentam o 

problema de como dar sentido ao sem sentido, como integrar o inaceitável (ROVIELLO, 

1987, p. 215). 

A história humana, segundo Arendt, não conheceu estória mais difícil de contar 

(ARENDT, 1994, p. 199).6 Transmitir uma experiência como essa é “[...] exprimir o que está 

além da linguagem humana” (ARENDT, 1989, p. 497). Em atenção ao seu objetivo de 

compelir ao esquecimento dos seus atos e de suas vítimas, o totalitarismo “[...] destrói a 

                                                           
5 Segundo Felman, “[a] estória da vítima precisa superar não apenas o silêncio dos mortos, mas o indelével poder 
coercitivo do silenciamento terrificador e brutal dos sobreviventes pelo opressor, e o inerente, mudo silêncio dos 
que vivem face a um evento impensável, incognoscível, incompreensível” (FELMAN, 2002, p. 124-125, t.n.). 
6 Embora o uso do termo “estória” não seja corrente em português, este trabalho o emprega em atenção à 
distinção, feita por Hannah Arendt, entre as noções de “estória” (“story”) e “história” (“history”), que ele procura 
seguir. A mesma distinção foi registrada por algumas traduções brasileiras de obras arendtianas (v. ARENDT, 
1993, p. 182, nota 6; CORREIA, 2010, p. viii).  
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própria base em que se produz a história – a saber, nossa capacidade de compreender um 

acontecimento, por mais distantes que estejamos” (ARENDT, 2008a, p. 227, 1994, p. 199). A 

verdadeira cortina de ferro que estabelece para esconder os campos de concentração aos olhos 

do mundo (ARENDT, 1989, p. 495), portanto, vai além do arame farpado que os cerca e do 

sigilo que os entorna. Mesmo destruídos estes, o conhecimento e a memória do que ali se 

passou ainda não seriam inteiramente possíveis.  

Há, assim, uma imposição de silêncio às vítimas da violência totalitária, cujo objetivo é 

tornar a sua degradação e o seu sofrimento algo inacessível à história: “No esquema nazista, 

esta narrativa deveria ser apagada como parte do apagamento do povo judeu” (FELMAN, 

2002, p. 113, t.n.). O recurso aos testemunhos no julgamento de Eichmann viria a se 

contrapor a essa aspiração totalitária. Tratava-se aqui de tentar tornar possível a transmissão 

entre as gerações da memória dos acontecimentos, justamente através das vozes daqueles que 

o totalitarismo havia pretendido silenciar.  

Desse modo, as testemunhas não foram convocadas no julgamento de Eichmann para 

demonstrar ou refutar fatos específicos imputados ao acusado, conforme o papel que 

tradicionalmente lhes é atribuído em processos penais. O próprio promotor reconheceu que 

poucos arquivos já teriam sido suficientes para a condenação de Eichmann (cf. WIEVIORKA, 

1998, p. 65). Nem mesmo se tratava de reunir provas objetivas da ocorrência do evento 

histórico, produzindo-se dessa forma conhecimento sobre a precisão dos fatos em questão 

(DOUGLAS, 2001, p. 109). As testemunhas fizeram parte de um projeto de construção de 

uma memória coletiva do genocídio com propósitos educativos e transformativos (BILSKY, 

2004, p. 3). 

 O uso das testemunhas com esse objetivo foi uma das principais inovações do 

julgamento em Jerusalém em relação aos julgamentos dos criminosos nazistas em Nuremberg, 

que o precederam. Nestes últimos, o que estava no centro era o regime nazista e as suas 

políticas criminosa e de guerra, tendo a história sido estabelecida principalmente por meio de 

documentos oficiais nazistas (FELMAN, 2002, p. 12, 132). O pequeno número de 

testemunhas havia sido essencialmente convocado de forma suplementar para “[...] 

confirmar, comentar, desenvolver o conteúdo dos documentos escritos” (WIEVIORKA, 

2002, p. 95, t.n.). Com isso, para o promotor do julgamento de Eichmann, Gidéon Hausner, 

embora aqueles julgamentos tivessem feito justiça de forma eficaz, eles não teriam 

conseguido transmitir ou gravar na memória e nos “corações dos homens” o conhecimento e o 

choque daquilo que havia ocorrido (FELMAN, 2002, p. 133).  
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Já o processo Eichmann, embora não tenha feito uma sólida contribuição ao direito 

internacional como a dos julgamentos de Nuremberg, teve um impacto muito mais relevante 

na memória coletiva (FELMAN, 2002, p. 134). A razão disso foi a presença dos 

sobreviventes do genocídio – buscou-se marcar o presente com a presença do passado pela 

presença física daqueles que o vivenciaram, fazendo-se dessa forma um registro vivo daquele 

desastre humano gigante (HAUSNER apud DOUGLAS, 2001, p. 106; WIEVIORKA, 1998, 

p. 66). Nas palavras de Felman,  

“A ferramenta do direito foi usada não apenas como uma ferramenta de prova de 
fatos inimagináveis, mas, acima de tudo, como um poderoso meio de transmissão – 
como uma eficiente ferramenta para a comunicação nacional e internacional desses 
fatos que desafiam o pensamento” (FELMAN, 2002, p. 133, destaques no original, 
t.n.).   

Foi dessa forma que o julgamento de Eichmann marcou a emergência da testemunha 

como uma peça fundamental na construção da memória coletiva de períodos difíceis. Como 

ensina Wieviorka (2002, p. 79) em estudo sobre as transformações na figura da testemunha 

desde a Segunda Guerra Mundial, com ele, a memória individual do genocídio dos judeus, 

antes restrita aos espaços privados de grupos fechados que poderiam ser identificados com a 

família, penetrou e ganhou repercussão na esfera pública. De forma inovadora, os 

sobreviventes receberam a missão de serem os portadores da história, encarregados da 

narrativa a ser transmitida às próximas gerações (WIEVIORKA, 2011, p. 138). O público, 

nota Douglas (2001, p. 3), foi transformado em testemunha das testemunhas, estabelecendo-se 

dessa forma uma relação orgânica entre o presente e o passado. 

Os efeitos desse procedimento foram sentidos desde o primeiro testemunho naquele 

julgamento, da sobrevivente Ada Lichtmann, quando se abandonou a língua oficial do 

julgamento – na qual ela disse ter dificuldade de se expressar – para passar-se a interrogá-la 

em ídiche. De acordo com Douglas, “[d]e repente, a língua da população judia exterminada 

da Europa preencheu a sala de julgamento” (DOUGLAS, 2001, p. 103, t.n.). A voz de Ada 

Lichtmann, como a das outras cerca de cem testemunhas, alcançou todo o país, para o qual o 

julgamento era transmitido por rádio.7 Nas palavras de Bilsky, “[o] conhecimento abstrato 

sobre o Holocausto se tornou real através das vozes autênticas dos sobreviventes. A história 

se transformou em memória coletiva” (BILSKY, 2004, p. 111, t.n.).   

Pretendeu-se dessa forma, no julgamento de Eichmann, constituir uma memória 

coletiva dos acontecimentos por meio da exposição emocionada de uma sucessão de 
                                                           
7 Segundo Douglas (2001, p. 104), o julgamento de Eichmann foi o primeiro a ser transmitido pela televisão ao 
vivo em outros países, embora não o fosse em Israel, porque a infraestrutura desse país ainda não o permitia.  
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experiências pessoais, das múltiplas narrativas individualizadas daqueles que dizem o que 

viram e o que viveram (WIEVIORKA, 2002, p. 98, 118-220). O pressuposto do promotor em 

Jerusalém foi o de que a representação do passado em torno de destinos individuais (LALIEU, 

2001, p. 94) daria ao acontecimento, perante os ouvintes e/ou leitores, uma realidade que o 

conhecimento abstrato dos fatos não seria capaz de proporcionar. Nesse sentido, ele 

argumentou que  

“[...] o único meio de fazer ver claramente a verdade era chamar os sobreviventes à 
barra, no maior número que a estrutura do processo pudesse admitir, e pedir a cada 
um deles um pequeno fragmento daquilo que ele havia vivido. O relato de certo 
encadeamento de circunstâncias feito por uma só testemunha é suficientemente 
tangível para ser visualizado. Reunidos, os depoimentos sucessivos de pessoas 
diferentes, que haviam vivido experiências diferentes, dariam uma imagem 
suficientemente eloquente para ser registrada. Assim eu esperava dar ao fantasma do 
passado mais uma dimensão, aquela do real” (HAUSNER apud WIEVIORKA, 
2002, p. 96-97, t.n.). 

Com efeito, observadores notaram que a análise das evidências documentais que 

também foram apresentadas no julgamento, não obstante a sua importância, era enfadonha ao 

público e parecia incapaz de dar conta da magnitude da catástrofe. Nesse sentido, o jornalista 

Nathan Brun comentou como a apresentação das milhares de provas documentais, uma após a 

outra, dificilmente conseguia manter a atenção do ouvinte, deixando a impressão de que algo 

faltava para que se pudesse de fato visualizar o que havia acontecido (MEMORIES, 1979). Já 

os testemunhos teriam trazido ao presente o passado e o tornado real para aqueles que os 

escutavam (DOUGLAS, 2001, p. 4, 109). Eles foram adotados para transformar um evento 

inenarrável em provas para um julgamento, mas também, nas palavras de Douglas, para “[...] 

retirar um episódio de atrocidade sem precedentes dos silêncios da vergonha, do horror não 

investigado e da evitação proposital, e transformá-lo em um episódio de importância 

histórica mundial e memória coletiva” (DOUGLAS, 2001, p. 6, t.n.).       

Os testemunhos teriam sido até mesmo capazes de dar voz à dificuldade de 

comunicação daquela experiência catastrófica. Foi o que alguns observaram diante do 

depoimento, no julgamento, do escritor e sobrevivente de Auschwitz Yehiel Dinur. Dinur, 

conhecido pelo pseudônimo K-Zetnik, iniciou um depoimento confuso e desmaiou ao ser 

interrompido pelo promotor e um dos juízes. Esse aparente fracasso do testemunho foi 

tomado pela sentença condenatória de Eichmann como um indicativo da incapacidade de uma 

decisão judicial em dar conta do sofrimento das vítimas: “Talvez seja simbólico que até 

mesmo o autor, que passou ele próprio pelo inferno nomeado Auschwitz, não pôde aguentar a 

provação no banco das testemunhas e caiu em colapso” (apud DOUGLAS, 2001, p. 148, 

t.n.). Entretanto, estudiosos do julgamento perceberam o desmaio de Dinur como, em certo 
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sentido, mais significativo do que o mais articulado depoimento então prestado. Esse 

momento de surpresa, capturado em vídeo, emergiu como um dos mais reconhecidos no 

julgamento de Eichmann e ficou marcado como representativo dos horrores indizíveis do 

genocídio (DOUGLAS, 2001, p. 145-147, FELMAN, 2002, p. 135, 154, 157).  

Nesse sentido, uma espectadora israelense do julgamento, que sempre havia tido 

conhecimento da Shoá, por ser ela própria descendente de sobreviventes, afirmou no filme 

Memories of the Eichmann Trial, de David Perlov, que foi apenas diante do desmaio de Dinur 

que ela de repente se deu conta da inacessibilidade da realidade da catástrofe para alguém que 

não esteve lá, bem como da incapacidade de quem esteve lá de viver uma realidade diferente. 

Para Felman (2002, p. 153-154), a invasão do processo jurídico por esse momento inesperado 

introduziu nesse processo uma linguagem diferente daquela da abreviação, da limitação e da 

totalização, que é típica do direito; o poder do testemunho esteve justamente em sua mudez, 

em ele encarnar aquilo que não é redutível à totalidade dos fatos objetivos, e em dar a esse 

silêncio, através do tribunal, um poder de transmissão:  

[...] foi a essência jurídica inadvertida e a inovação jurídica e singularidade do 
julgamento de Eichmann, e não o seu acidente testemunhal, dar voz à mudez gerada 
pelo Holocausto e articular a dificuldade de articulação da estória catastrófica, a 
dificuldade de articulação e a trágica impossibilidade de narrar o desastre 
inconcebível e o seu trauma imensuravelmente devastador e ininteligível. A 
impossibilidade de narrar não é externa a essa estória: ela está no coração da estória. 
O julgamento mostra como a inerente inabilidade de contar a estória é em si uma 
parte integrante da história e da estória do Holocausto. A função do julgamento 
torna-se então precisamente articular a impossibilidade de contar através do 
processo jurídico e converter essa impossibilidade narrativa em um significado 
jurídico” (FELMAN, 2002, p. 159, destaques no original, t.n.). 

Em segundo lugar, além de se buscar, através do testemunho, fazer um registro e 

comunicar a experiência da catástrofe, em contraposição à pretensão nazista de impor uma 

amnésia em relação aos seus crimes, tratava-se no julgamento de Eichmann de responder ao 

empreendimento, que os nazistas igualmente tentavam levar a efeito, de impor o 

esquecimento de pessoas e de suas estórias de vida. Pois o genocídio havia buscado fazer 

desaparecer da Terra e da história todo um grupo humano. Como aponta Wieviorka, “[o] 

projeto nazista, tal como é enunciado em outubro de 1943 por Himmler, [...] pode ser 

formulado simplesmente: apagar um povo da memória do mundo e da história do mundo” 

(WIEVIORKA, 2002, p. 21, t.n.). Queria-se destruir, junto com a sua vida e a sua dignidade, a 

sua memória (MINOW, 1998, p. 01), acabar com os traços de sua passagem pela Terra. Um 

empreendimento criminoso destinado a uma tal finalidade é, segundo Arendt, um ataque à 

diversidade, à pluralidade que caracteriza a condição humana (LAFER, 1988, p. 184). Ele 
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atinge o espaço entre os homens no qual nasce a política, atinge até mesmo os seus 

perpetradores, que ficam privados de uma parte do mundo comum, aquela correspondente ao 

povo que ele destrói e à sua perspectiva sobre a realidade (ARENDT, 1995, p. 41-42, 153).  

A construção de uma memória coletiva da catástrofe por meio do testemunho resistiria a 

esse projeto na medida em que, com ela, o conhecimento de uma sociedade sobre o seu 

passado passaria a incorporar as estórias das pessoas que não sobreviveram, sobre quem se 

testemunha, bem como as estórias das próprias testemunhas-sobreviventes. Dessa forma, as 

primeiras – aquelas que pereceram – seriam salvas do esquecimento, enquanto as segundas 

adquiriam, além disso, uma nova identidade, reconhecida pela sociedade: se tornariam vítimas 

e portadores da história (WIEVIORKA, 2002, p. 117-118, 133).  

Muitos sobreviventes, de fato, relacionaram o fato de terem sobrevivido com um 

imperativo, uma necessidade ou uma expectativa de testemunhar e contar ao mundo a sua 

experiência. Em particular, relatar o que se passou com aqueles que morreram é percebido 

pelos sobreviventes como uma forma de honrar o seu testamento e tornar menos vã a sua 

morte (DOUGLAS, 2001, p. 126, GARAPON, 2004a, p. 136; LALIEU, 2001, p. 85; 

WIEVIORKA, 2002, p. 133, 161). Nessa linha, Rivka Yosselevska, que testemunhou no 

julgamento, disse no já mencionado filme de David Perlov: “Talvez tenha sido por essa razão 

que eu sobrevivi, porque assim eu poderia contar a estória do que aconteceu com a nossa 

cidade, a minha família” (MEMORIES, 1979, t.n.).  

Efetivamente, percebeu-se que a derrota do nazismo não havia sido suficiente para 

permitir a integração das perspectivas das vítimas na compreensão comum do passado, ou a 

reintegração das próprias vítimas à sociedade. Segundo alguns analistas, antes do julgamento 

de Eichmann, aqueles que haviam sobrevivido ao genocídio frequentemente enfrentavam a 

indiferença, a incredulidade e até mesmo o menosprezo daqueles para quem tentavam relatar 

as suas experiências, o que na sociedade israelense por vezes se traduzia em intolerância e 

exclusão social (BILSKY, 2004, p. 97; WIEVIORKA, 2011, p. 148). O julgamento teria 

permitido que a sociedade israelense, pela primeira vez, sentisse empatia pelas vítimas do 

genocídio, enquanto seres humanos com rostos, vozes e estórias (BILSKY, 2004, p. 14). 

A narração de estórias pelas vítimas no processo Eichmann se tornou, assim, uma “força 

compensadora” em face do crime contra a humanidade (BILSKY, 1996). Pela primeira vez 

foi dada dignidade à experiência daqueles que sobreviveram, simultaneamente integrando-se a 

sua estória na história coletiva e integrando-se o próprio sobrevivente à sociedade israelense 
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(WIEVIORKA, 2011, p. 148). A escuta pública dos testemunhos no julgamento permitiu que 

estes sofressem uma transformação qualitativa: de experiências privadas eles passaram a fazer 

parte da rede de estórias que constitui a estória coletiva da comunidade política. Assim, “[...] 

o julgamento é, primeira e centralmente, um processo jurídico de tradução de milhares de 

traumas privados e secretos em um trauma coletivo e público reconhecido pela comunidade” 

(FELMAN, 2002, p. 124, destaque no original, t.n.).  

Foi dessa forma que o julgamento procurou fazer face ao silêncio e à exclusão social 

impostos pelos crimes do totalitarismo às suas vítimas (BILSKY, 2004, p. 97; FELMAN, 

2002, p. 226-227, nota 58, LAFER, 2011, p. 18). Quando compreendidas ou, pelo menos, 

escutadas, as vítimas recuperariam a sua dignidade “[...] na própria parte da sua identidade 

que havia sido humilhada” (WIEVIORKA, 2002, p. 161, t.n.). De forma que, além de integrar 

novas perspectivas e dessa forma pluralizar a compreensão por uma sociedade de seu passado, 

“[o] ato de criar uma oportunidade para o compartilhamento público das narrativas dos 

sobreviventes, dos que falam pelos mortos, era em si uma forma de fazer justiça” 

(DOUGLAS, 2001, p. 106, t.n.). Colher os testemunhos seria, nesse sentido, uma tentativa de 

reparar o irreparável (WIEVIORKA, 2002, p. 162) e de, simultaneamente, promover a 

construção de uma sociedade mais democrática e tolerante (BILSKY, 2004, p. 11).  

 

2 OS TESTEMUNHOS NA COMISSÃO DE VERDADE E RECONCILIAÇÃO DA 
ÁFRICA DO SUL 

A Comissão de Verdade e Reconciliação sul-africana foi criada em 1995, após quarenta 

e cinco anos de apartheid e uma trintena de anos de resistência armada, com massacres, 

assassinatos, tortura e prisão de ativistas, e de uma discriminação econômica e social severa 

contra a população negra. Os primeiros cinco volumes do relatório final da comissão foram 

publicados em 1998, mas até 2002 ela trabalhou no processamento de requerimentos de 

anistia e na corroboração da lista de vítimas que fariam jus a uma reparação (HAYNER, 2011, 

p. 27-31). Embora o mecanismo institucional da comissão da verdade não tenha sido criado 

na África do Sul, tendo essa experiência sido precedida por modelos sul-americanos, aquela 

comissão deixou, nas palavras de Cueva, “[...] uma percepção de êxito no tratamento de um 

dilema difícil de resolver” (CUEVA, 2011, p. 347, t.n.). Foi a partir dela que a prática da 

criação de comissões da verdade se disseminou internacionalmente (CUEVA, 2011, p. 247). 
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A comissão sul-africana era informada pelas ideias de que o que a sociedade necessitava 

naquele país era compreensão e reparação, e não vingança ou retaliação. Ela se voltava a 

descobrir tudo o que fosse possível sobre as graves violações de direitos humanos cometidas 

no passado – a verdade sobre essas violações, vista de diferentes perspectivas – para assim 

facilitar a reconciliação (em nível político/comunitário) e a união nacional: “Os objetivos da 

Comissão devem ser a promoção da união nacional e da reconciliação em um espírito de 

compreensão que transcenda os conflitos e divisões do passado [...]” (ÁFRICA DO SUL, 

1995, t.n.). Para isso, ela se apoiou no conceito cultural tradicional de ubuntu, conforme o 

qual a identidade do indivíduo é encontrada no seio de uma comunidade, e a humanidade de 

um é inextricavelmente ligada à do outro, para buscar promover o diálogo entre vítimas e 

criminosos, de forma que o falar a verdade fosse também um meio de uns passarem a ver os 

outros de forma diferente (TELES, 2007, p. 94). Seu esforço foi no sentido de levar a efeito 

uma justiça restaurativa, que se preocupa não tanto com a punição quanto com a restauração 

de relações rompidas (ÁFRICA DO SUL, 1998, v. 1, p. 9). 

A maior e mais controversa inovação dessa comissão foi a sua competência para 

conceder anistias individuais para crimes politicamente motivados, em troca da aparição 

pública do requerente para responder perguntas feitas pela comissão, pelas vítimas e por seus 

advogados, e do completo esclarecimento (“full disclosure”) de todos os fatos relevantes 

relacionados aos seus crimes (ÁFRICA DO SUL, 1995; HAYNER, 2011, p. 29). Porém, este 

estudo focará outro aspecto, em relação ao qual a comissão sul-africana é também 

paradigmática.   

De acordo com a lei que previu a sua criação, o Promotion of National Unity and 

Reconciliation Act n. 34, de 1995, um dos objetivos da comissão foi “[...] proporcionar às 

vítimas uma oportunidade de relatar as violações que elas sofreram” (ÁFRICA DO SUL, 

1995, t.n.). Diferentemente do que se passa na estrutura tradicional dos processos criminais, a 

vítima foi colocada aqui em primeiro plano (TELES, 2007, p. 95-96): “[e]sse se tornou um 

foco essencial da comissão tencionada – o que foi descrito como uma ‘abordagem centrada 

na vítima’” (ÁFRICA DO SUL, 1998, v. 1, p. 53, t.n.). Eram consideradas vítimas as pessoas 

que haviam sofrido danos físicos ou mentais, perdas pecuniárias e prejuízos em seus direitos 

em virtude de graves violações de direitos humanos, bem como seus familiares e as pessoas 

prejudicadas na tentativa de auxiliá-las.  

Um dos três comitês pelos quais a comissão operava – o Human Rights Violations 

Commitee – era responsável pela coleta de depoimentos de vítimas e testemunhas e pelo 
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registro da extensão das violações de direitos humanos. Foram coletados depoimentos de mais 

de 21 mil vítimas e testemunhas, das quais 2 mil apareceram em oitivas públicas.8 A comissão 

recebeu uma ampla cobertura pelos jornais, pelo rádio – que transmitia ao vivo as oitivas 

durante quatro horas diárias – e pela televisão – com um programa dominical que rapidamente 

se tornou o noticiário televisivo mais assistido no país (HAYNER, 2011, p. 28). O processo 

público de oitiva distinguiria a comissão sul-africana de outras que lhe precederam, as quais 

teriam feito oitivas públicas de testemunhas em um número muito menor, ou teriam apenas 

colhido depoimentos de forma privada, para incluir informações em seus relatórios finais 

(ÁFRICA DO SUL, 1998, v. 1, p. 54; CUEVA, 2011, p. 347, DU TOIT, 2000, p. 129).  

Outra inovação da comissão sul-africana em relação às anteriores experiências sul-

americanas diz respeito ao conceito de “verdade” adotado, que, segundo Cueva (2011, p. 

346), até então havia sido reduzido à descrição fatual dos acontecimentos. Em seu relatório, a 

comissão sul-africana afirmou, a respeito da base conceitual de sua atividade, ter trabalhado 

com diferentes noções de verdade, sendo uma delas a de uma “verdade pessoal ou narrativa” 

(ÁFRICA DO SUL, 1998, v. 1, p. 110, t.n.).9 Sobre esta noção, o relatório cita afirmação do 

líder religioso e presidente da comissão Desmond Tutu, conforme a qual “[d]iz-se que esta 

Comissão ouve a todos. É, portanto, importante que se dê a cada pessoa a chance de falar a 

verdade dele ou dela, como ele ou ela a vê” (ÁFRICA DO SUL, 1998, v. 1, p. 112, t.n.).  

A verdade narrativa é aquela produzida nas oitivas das estórias pessoais, que narram os 

eventos e experiências pela perspectiva daqueles que os viveram e os contam (CASSIN, 2004, 

p. 45, DU TOIT, 2000, p. 16). Para que fosse possível a sua criação, proporcionou-se um 

ambiente no qual as vítimas pudessem relatar suas versões sobre o ocorrido e, dessa forma, 

“[...] dividir a estória de seu trauma com a nação” (ÁFRICA DO SUL, 1998, v. 1, p. 2, t.n.). 

Procurou-se capturar o registro mais amplo possível das percepções, estórias, mitos e 

experiências das pessoas.  

                                                           
8 O relatório explica que a comissão recebeu um número muito maior de declarações do que aquele que podia ser 
ouvido em público no período disponível. Por isso, ela teve que selecionar cuidadosamente as vítimas que 
deporiam em público. Preocupando-se em não estabelecer uma distinção quanto à importância de cada vítima e 
de cada caso no processo investigatório, a comissão, contudo, selecionava para a audiência pública casos 
representativos das violações ocorridas em determinada região, bem como pessoas representativas de regiões e 
grupos diversos, com diferentes perspectivas (ÁFRICA DO SUL, 1998, v. 1, p. 146). Sobre a vontade das 
vítimas de testemunhar em público, afirma o relatório que “[a] maioria delas estava disposta, e até mesmo 
ansiosa, e muitas ficavam zangadas ou desapontadas se não eram selecionadas” (ÁFRICA DO SUL, 1998, v. 5, 
p. 6, t.n.).  
9 Os outros sentidos são: verdade fatual ou forense, verdade social ou do diálogo e verdade curativa (healing) e 
restaurativa. 
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Como no julgamento de Eichmann, a opção aqui foi pelo caminho da “lição de história” 

- a comunicação pública da experiência da violência coletiva se fez, com propósitos 

pedagógicos, por meio das oitivas públicas das vítimas. Estas, segundo o relatório, “[...] 

serviram como um meio poderoso de educação para a sociedade como um todo” (ÁFRICA 

DO SUL, 1998, v. 1, p. 147, t.n.). Tratava-se da forma que se encontrou para transmitir 

ensinamentos para o futuro: “As estórias contadas para a Comissão não eram apresentadas 

como argumentos ou reivindicações em um tribunal de direito. Antes, elas proporcionaram 

insights únicos sobre a dor do passado sul-africano, frequentemente tocando os corações de 

todos que as ouviam” (ÁFRICA DO SUL, 1998, v. 1, p. 112, t.n.). O desafio, segundo o 

relatório, foi manter vivas as memórias e desenvolver uma consciência pública, de forma a 

assegurar que nunca mais as pessoas abdicassem de sua responsabilidade pessoal para ser 

tornarem cúmplices de feitos como esses (ÁFRICA DO SUL, 1998, v. 1, p. 133-134).   

Muitas pessoas que ouviram os testemunhos apresentados na comissão foram 

confrontadas pela primeira vez com a face humana de vítimas previamente desconhecidas ou 

silenciadas, podendo perceber com realidade que, além da ofensa a leis e direitos em abstrato, 

havia sido violada a dignidade de seres humanos. Comunidades que não sabiam ou não 

queriam saber dos abusos foram expostas à verdade. Cada estória teria proporcionado uma 

janela penetrante para o passado, contribuindo para uma percepção mais completa das 

violações. A ampla divulgação pública dos testemunhos teria gerado discussão pública em 

torno de diferentes questões fundamentais, tais como a cumplicidade com os abusos e as 

formas de se prevenir uma recidiva (ÁFRICA DO SUL, 1998, v. 1, p. 128, 133-134, 147). 

Por outro lado, com os testemunhos queria-se igualmente garantir “[...] que a verdade 

sobre o passado incluísse a validação das experiências individuais subjetivas de pessoas que 

antes haviam sido silenciadas ou destituídas de voz” (ÁFRICA DO SUL, 1998, v. 1, p. 112, 

t.n.). Ou seja, tal como foi observado no julgamento de Eichmann, também está presente aqui 

o objetivo de incorporar as perspectivas das vítimas na memória coletiva dos eventos e, com 

isso, reintegrar as próprias vítimas à sociedade. Com a oportunidade para relatar as suas 

próprias versões sobre as violações que as atingiram, e com a contemplação dessas versões no 

relatório final, as vítimas teriam podido restaurar a sua dignidade, aqui incluída a sua 

“dignidade política”: seu direito à participação, o seu “status de cidadão” (ÁFRICA DO SUL, 

1995, art. 3, 1998, v. 5, p. 8; TEITEL, 2000, p. 82; TORELLY, 2012, p. 280).  

O seu reconhecimento no processo como vítimas, e o reconhecimento das suas 

experiências por meio da concessão de um peso legal às suas palavras, paradoxalmente as 
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libertaria dessa condição inferior: “Daí a importância do testemunho, não só para comprovar 

factos, mas também para fornecer a prova viva de que a palavra das vítimas voltou a ser 

produtiva e é tida em consideração” (GARAPON, 2004a, p. 139). Como ensina Edson Teles, 

“[a] procura por incluir as vítimas da violência política e social na dimensão pública 

transforma seus enunciadores em sujeitos da memória coletiva do momento originário das 

novas relações sociais” (TELES, 2007, p. 132). 

Entretanto, é importante observar que, na Comissão de Verdade e Reconciliação sul-

africana, além das vítimas, os perpetradores foram também ouvidos, e as suas versões foram 

consideradas parte da verdade narrativa construída pela comissão: “Ao contarem as suas 

estórias, tanto as vítimas quanto os perpetradores deram sentido às experiências de múltiplas 

facetas da estória sul-africana” (ÁFRICA DO SUL, 1998, v. 1, p. 112, t.n.). E todos aqueles 

nomeados em alguma declaração que quisessem se beneficiar de uma oportunidade de 

resposta, bem como as testemunhas convocadas pela comissão para o esclarecimento das 

violações, tiveram a oportunidade de contar as suas próprias versões sobre o ocorrido.10 

Quando necessário, para fins investigativos ou para a proteção de pessoas implicadas, as 

oitivas se davam de forma privada, mas sempre que possível aconteciam em sessões públicas 

(ÁFRICA DO SUL, 1998, v. 5, p. 6-9). 

Assim, o relatório da comissão sul-africana buscou refletir as perspectivas tanto das 

vítimas quanto dos perpetradores (ÁFRICA DO SUL, 1998, v. 1, p. 24). Neste ponto, a noção 

de verdade narrativa nele incorporada se relaciona com aquela da chamada pelo relatório de 

verdade social ou do diálogo, cujo objetivo é superar as divisões do passado através da oitiva 

de todos os envolvidos. A comissão se esforçou por criar um ambiente no qual todas as visões 

possíveis pudessem ser consideradas e pesadas, umas em relação às outras (ÁFRICA DO 

SUL, 1998, v. 1, p. 113). Segundo du Toit (2000, p. 129), não sem frequência eram 

produzidas narrativas locais ou seccionais em confronto com os contornos gerais definidos 

pela comissão, sendo o processo de construção da verdade democrático também nesse 

sentido, na linha do objetivo expresso no seu relatório: “O processo democrático, 

transparente, inclusivo, da Comissão e os amplos debates públicos em torno do seu trabalho 

procuraram estimular e promover os valores centrais do debate público e uma cultura 

democrática” (ÁFRICA DO SUL, 1998, v. 1, p. 108, t.n.).  

                                                           
10 Contudo, no caso das testemunhas convocadas – diferentemente do que se passava na oitiva das vítimas, que 
não se submetiam a questionamentos contestadores – havia interrogatório e aplicação de penalidade pelo não 
comparecimento. 
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O que aponta, conforme análise de Cassin, para a ideia de uma verdade-resultado, ligada 

a uma ocasião e a um procedimento de construção, e definida pelo efeito que pode produzir na 

constituição de uma nova comunidade política (CASSIN, 2004, p. 45-46): “É assim e não 

menos que se deve entender, pragmaticamente, a exigência repetida e quase encantatória de 

‘tell the truth’, ‘tell their story’: [...] a história-history é tecida a partir das estórias-stories” 

(CASSIN, 2001, p. 186, destaques no original, t.n.). Algo que, em sua complexidade e 

detalhamento, não poderia ser inteiramente capturado no relatório final da comissão, como a 

própria comissão admitiu. Por essa razão as transcrições das oitivas, as declarações 

individuais, os clippings da imprensa e os registros em vídeo dos procedimentos da comissão 

foram transferidos para o arquivo nacional, para acesso público: “Esse registro fará parte da 

memória nacional para as gerações ainda por vir” (ÁFRICA DO SUL, 1998, v. 1, p. 113, 

t.n.).  

 

CONCLUSÃO 

A coleta de testemunhos em um espaço público se tornou um dos mais importantes 

mecanismos de proteção do bem cultural imaterial constituído pelo conhecimento e pela 

memória sobre a violência política vivenciada no passado por uma sociedade. As duas 

experiências examinadas parecem lançar luzes sobre alguns dos motivos pelos quais se passou 

a recorrer a ela com essa finalidade. Com efeito, a Comissão de Verdade e Reconciliação sul-

africana, ao levar a efeito uma abordagem centrada nas vítimas, justificou a ênfase por ela 

atribuída à verdade das narrativas recuperando objetivos que já estavam presentes no 

julgamento de Eichmann. Este estudo concentrou o seu foco em dois desses objetivos: (i) 

revelar/transmitir com propósitos pedagógicos à população em geral em que consistiram as 

violações, de um modo que incorporasse e se voltasse a provocar emoções – que “tocasse o 

coração” dos ouvintes, conforme expressão utilizada nos dois casos; e (ii) incorporar na 

memória coletiva dos eventos perspectivas previamente excluídas, favorecendo a reintegração 

na sociedade dos próprios sujeitos antes silenciados. 

Assim, em ambos os casos, pode-se observar que a finalidade do uso dos testemunhos, 

além de pedagógica, é transformativa (BILSKY, 2004) – com procedimentos institucionais de 

escuta das estórias das vítimas, pretende-se provocar transformações nas representações 

compartilhadas em uma sociedade sobre o seu passado. Além disso, como fica explícito na 

Comissão de Verdade e Reconciliação sul-africana, a abertura a diferentes versões e a vozes 
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previamente silenciadas é relacionada ao comprometimento com a construção de um regime 

democrático - uma justificativa que perdura entre aquelas apresentadas em favor de medidas 

de justiça de transição que incorporam testemunhos das vítimas.11    

Porém, o tipo de espaço público conferido às vozes das vítimas foi diferente em cada 

uma das experiências aqui analisadas. O primeiro desses espaços públicos era um processo 

penal que culminou na condenação e na execução da pena capital contra o réu; nesse sentido, 

houve uma espécie de fechamento para as narrativas de sofrimento (DOUGLAS, 2001, p. 

154, 175). O uso do julgamento criminal para esse fim gerou e gera questionamentos 

preocupados com um possível sacrifício de direitos dos acusados. Nesse sentido, Hannah 

Arendt se inquietou com a possibilidade de não ser garantido a Eichmann um julgamento 

justo; uma de suas críticas foi o fato de ter sido inviabilizado na prática o comparecimento de 

testemunhas de defesa indicadas pelo réu (ARENDT, 1999, p. 241-242, 297).   

Já na África do Sul, os testemunhos se deram em um procedimento que não previa um 

fechamento como aquele que uma decisão judicial proporciona aos conflitos, nem exigia o 

enfoque nas ações de pessoas específicas, como se dá no processo criminal. Desde o 

princípio, diante da dificuldade prática de se levar a efeito a responsabilização penal 

individual na transição sul-africana, o enfoque foi o próprio processo de construção pública da 

verdade a partir das diferentes estórias e perspectivas – de uma verdade que incorpora, além 

dos próprios fatos, as narrativas, os diálogos e a restauração de laços rompidos. A comissão 

buscou produzir justiça em outro sentido que não o punitivo, o que envolveu a criação de um 

espaço também para as declarações dos perpetradores – embora no centro de suas atividades 

estivessem as vítimas – e a concessão de anistias individuais. A narração da multiplicidade de 

estórias foi percebida como parte integrante de um processo de cura nacional, fundado na 

esperança da constituição de um novo pacto político baseado na cultura democrática 

(CASSIN, 2001, p. 179; GARAPON, 2004b, p. 184). Assim, se a comissão aproveitou e 

desenvolveu objetivos dos testemunhos que já estavam presentes no julgamento de Eichmann, 

ela guardou importantes diferenças em relação a este e recebeu críticas de outra natureza, 

                                                           
11 Nesse sentido, publicação recente a respeito do projeto “Caravanas da Anistia”, da Comissão de Anistia do 
Ministério da Justiça no Brasil, explicita que “(...) o Estado valeu-se da força e da arbitrariedade para excluir 
da arena política um conjunto de ideias, lutas e valores. A Caravana da Anistia retoma estes ideais. Sem julgar 
versões ou apoiar teses históricas, devolve à palavra antes interditada aos militantes políticos, restabelecendo a 
garantia democrática de que todos têm direito à livre expressão e à disputa social por meio do uso da palavra. 
Repara, assim, não apenas os perseguidos cujos corpos e almas foram atacados, mas toda a sociedade, privada 
do debate democrático, da força criativa das ideias e das liberdades públicas que hoje todos usufruímos” 
(CARDOZO; ABRÃO, 2012, p. 24). 
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notadamente aquelas contrárias à possibilidade de perdão e/ou reconciliação após a prática de 

crimes de tamanha gravidade. 

 

REFERÊNCIAS 

ÁFRICA DO SUL. Promotion of National Unity and Reconciliation Act n. 34, 1995. 
Disponível em: <http://www.justice.gov.za/legislation/acts/1995-034.pdf>. Acesso em: mar. 
2014.  

_____. Truth and Reconciliation Commission of South Africa Report, v.1 e v. 5, 1998. 
Disponível em: < http://www.justice.gov.za/trc/report/>. Acesso em: mar. 2014. 

AGAMBEN, Giorgio. O que resta de Auschwitz: o arquivo e a testemunha (Homo Sacer III) 
[tradução de Selvino J. Assmann]. São Paulo: Boitempo, 2008. 

ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo [tradução de Roberto Raposo]. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1989. 

_____. Compreensão e política. In: _____. A dignidade da política: ensaios e conferências 
[organizador Antônio Abranches, tradução de Helena Martins e outros]. Rio de Janeiro: 
Relume-Dumará, 1993, p. 39-53. 
_____. Essays in Understanding: 1930-1954. New York: Schocken Books, 1994. 

_____. Qu’est-ce que la politique? [tradução para o francês de Sylvie Courtine-Denamy]. 
Paris: Seuil, 1995. 

_____. Eichmann em Jerusalém. Um relato sobre a banalidade do mal [tradução de José 
Rubens Siqueira]. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 

_____. Compreender: formação, exílio e totalitarismo (ensaios) 1930-1954 [tradução de 
Denise Bottman]. São Paulo: Companhia das Letras; Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. 

BILSKY, Leora Y. Between justice and politics: The competition of storytellers in the 
Eichmann trial. In: ASCHHEIM, Steven E. (ed.). Hannah Arendt in Jerusalem. Berkeley, Los 
Angeles, London: University of California Press, 2001, p. 232-252. 

_____. Transformative justice. Israel identity on trial. Michigan: The University of Michigan 
Press, 2004. 

CASSIN, Barbara. Politiques de la mémoire: des traitements de la haine. Multitudes, n. 6, 
sept. 2001, p. 176-196. 

CARDOZO, José Eduardo; ABRÃO, Paulo. Apresentação: Caravanas da Anistia: Um legado 
para a democracia brasileira. In: COELHO, Maria José H.; ROTTA, Vera (org.). Caravanas 
da anistia: o Brasil pede perdão. Brasília, DF: Ministério da Justiça; Florianópolis: 
Comunicação, Estudos e Consultoria, 2012, p. 22-25. 

_____. Amnistie et pardon: pour une ligne de partage entre éthique et politique. In:  CASSIN, 
Barbara; CAYLA, Olivier; SALAZAR, Philippe-Joseph (org.). Verité, réconciliation, 
réparation. Paris: Seuil, 2004, p. 37-57. 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

717



 

CORREIA, Adriano. Nota à nova edição brasileira. In: ARENDT, Hannah. A condição 
humana [tradução de Roberto Raposo], 11 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010, p. 
v-ix. 

CUEVA, Eduardo González. ¿Hacia dónde van las comisiones de la verdad?. In: 
REÁTEGUI, Felix (ed.). Justicia transicional: Manual para América Latina. Brasilia: 
Comisión de Amnistía, Ministerio de Justicia; Nueva York: Centro Internacional para la 
Justicia Transicional, 2011, p. 341-357. 

DOUGLAS, Lawrence. The memory of judgment: Making law and history in the trials of the 
Holocaust. New Haven, London: Yale University Press, 2001. 

DU TOIT, André. The moral foundations of the South African TRC. Truth as 
acknowledgment and justice as recognition. In: ROTBERG, Robert I.; THOMPSON, Dennis 
(ed.). Truth v. Justice. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2000, p. 122-140. 

FELMAN, Shoshana. The juridical unconscious : Trials and traumas in the twentieth century. 
Cambridge, London: Harvard University Press, 2002. 

GARAPON, Antoine. Crimes que não se podem punir nem perdoar [tradução de Pedro 
Henriques]. Para uma justiça internacional. Porto Alegre: Instituto Piaget, 2004a.  
_____. La justice comme reconnaissance. In: CASSIN, Barbara; CAYLA, Olivier; 
SALAZAR, Philippe-Joseph (org.). Verité, réconciliation, réparation. Paris: Seuil, 2004b, p. 
181-203. 

HAYNER, Priscilla B. Unspeakable truths: Transitional justice and the challenge of truth 
commissions, 2ª ed. New York: Routledge, 2011. 

LAFER, Celso. A ruptura totalitária e a reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com 
Hannah Arendt. Tese de concurso para provimento de cargo de professor titular do 
Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da USP. 
Faculdade de Direito da USP, 1988. 
_____. Reflexões sobre a atualidade da análise de Hannah Arendt sobre o processo Eichmann. 
Exposição, revista e ampliada, feita no “Colóquio Eichmann em Jerusalém - 50 anos depois: 
antissemitismo e genocídio entre Memória e História”, Universidade Federal do Paraná, 
Curitiba, 11 de nov. 2011. Texto cedido pelo autor, consultado em manuscrito. 

LALIEU, Olivier. L’invention du “devoir de mémoire”. Vingtième Siècle. Revue d'histoire, n. 
69, jan.-mar. 2001, p. 83-94. Disponível em : 
<http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/xxs_0294-
1759_2001_num_69_1_1284> Acesso em : dez. 2013. 

MEMORIES of the Eichmann Trial. Direção: David Perlov. Produção: Israel Broadcasting 
Authority - Channel 1. Restauração: Yad Vashem – The Visual Center.  Documentário, 1979 
(65 min.). 

MINOW, Martha. Between vengeance and forgiveness. Boston: Beacon Press, 1998. 

NESTROVSKI, Arthur; SELIGMANN-SILVA, Márcio. Apresentação. In: _____ (org.), 
Catástrofe e representação. São Paulo: Escuta, 2000, p. 7-12. 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Question de l'impunité des auteurs des 
violations des droits de l'homme (civils et politiques). Rapport final révisé établi par M. L. 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

718



 

Joinet, en application de la décision 1996/119 de la Sous-Commission. Doc. 
E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, 2 out. 1997 (1997). 

OSMO, Carla. Direito à verdade: Origens da conceituação e suas condições teóricas de 
possibilidade com base em reflexões de Hannah Arendt. Tese de Doutorado. Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

ROVIELLO, Anne-Marie. Sens commun et modernité chez Hannah Arendt. Bruxelles : 
OUSIA, 1987. 

_____. Senso comum e modernidade em Hannah Arendt [tradução de Bénédicte Houart e 
João Filipe Marques]. Lisboa: Instituto Piaget, 1997. 

TEITEL, Ruti G. Transitional Justice. Oxford: Oxford University Press, 2000.  

TELES, Edson Luís de Almeida. Brasil e África do Sul: os paradoxos da democracia. 
Memória política em democracias com herança autoritária. Tese de Doutorado. Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, São Paulo, 2007. 

TORELLY, Marcelo D. Justiça de transição e estado constitucional de direito: Perspectiva 
téorico-comparativa e análise do caso brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2012. 

WIEVIORKA, Annette. Justice, histoire et mémoire. De Nuremberg à Jérusalem. Droit et 
Societé, n. 38, 1998, p. 59-67. Disponível em: http://www.reds.msh-
paris.fr/publications/revue/html/ds038/ds038-06.htm. Acesso em: ago 2012. 

_____. L’ère du témoin. Paris: Pluriel, Hachette Littératures, 2002. 

_____. L’heure d’exactitude : Histoire, mémoire, témoignage. Entretiens avec Séverine Nikel. 
Paris : Éditions Albin Michel, 2011. 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

719



 

SÍTIOS DE MEMÓRIA E REPARAÇÕES SIMBÓLICAS: PRESERVAÇÃO E GARANTIA DA MEMÓRIA E DA 
VERDADE ATRAVÉS DA CONSTITUIÇÃO E PROTEÇÃO DE ACERVOS DOCUMENTAIS REFERENTES AO 
PERÍODO DITATORIAL MILITAR BRASILEIRO 

LIEUX DE MÉMOIRE ET REPARATION SYMBOLIQUE : CONSERVATION ET 

GARANTIE DE LA MÉMOIRE ET DE LA VÉRITÉ PAR LA CONSTITUTION ET 

PROTECTION DES COLLECTIONS DOCUMENTAIRES QUI SE RÉFÈRENT À LA 

PÉRIODE DE LA DICTATURE MILITAIRE BRÉSILIENNE 

Cibele Alexandre Uchoa1 
Cecília Nunes Rabelo2 

 

Resumo: A partir do contexto histórico referente ao período da ditadura militar brasileira e das práticas 
concernentes às reparações e ao direito à memória e à verdade em período de justiça transicional e mesmo 
ulterior a esse, traçam-se perspectivas relacionadas à memória, ao esquecimento e aos consequentes prejuízos 
desse advindos. Com isso, passa-se ao estudo da proteção e da constituição de acervos documentais referentes ao 
período, sendo tais ações de fundamental importância ao resguardo da memória coletiva, uma vez que esses 
acervos podem ser caracterizados enquanto Lugares de Memória e promovem o direito à memória e à verdade, 
consequentemente remetendo às reparações simbólicas, sendo também assim compreendidos. Por fim, averígua-
se a necessidade de mais ações nesse sentido, considerado que as práticas voltadas à proteção, constituição e 
publicitação desses acervos são recentes e ainda precárias. 

Palavras-chave: Direito à memória e à verdade. Lugares de Memória. Reparações simbólicas. Golpe de 1964. 
Ditadura militar brasileira. 

 
Résumé: D’abord, basée sur le contexte historique de l'époque de la dictature militaire brésilienne et a partir des 
pratiques de la réparation et de la garantie au droit à la mémoire et à la vérité dans les période de la justice 
transitionnelle, nous allons exposer les points de vue qui se rapportent à la mémoire, à l'oubli et au dommage 
causé par ce facteur. Ensuite, nous avons entrepris l'étude de la constitution et de la protection des collections 
documentaires qui se rapportent à la période de la dictature militaire brésilienne, ces actions sont essentielles 
pour la sauvegarde de la mémoire collective, étant donné que ces collections peuvent être caractérisés comme 
lieux de mémoire et promouvoir le droit à la mémoire et à la vérité, se référant ainsi à des réparations 
symboliques, et est également bien compris. Enfin, constate la nécessité pour plusieurs de ces actions, a 
considéré que les pratiques visant la protection, la constitution et la publication de ces collections sont récentes et 
encore précaire. 

Mots-clés: Droit à la mémoire et à la vérité. Lieux de mémoire. Reparation symbolique. 1964 Coup d’État. 
Dictature militaire brésilienne. 

 

INTRODUÇÃO 

Ditadura Nunca Mais! O lema mais utilizado por aqueles que lutam pela preservação da 

memória de períodos sombrios da história de nosso país, como foi o regime militar que 

transcorreu entre os anos 1964 e 1985, remete à ideia central na qual se direciona a 
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preservação da memória coletiva, do patrimônio cultural, quando em decorrência de 

acontecimentos violentos. Somente o conhecimento acerca dos fatos passados e a preservação 

dessa memória farão com que a sociedade não mais aceite esse tipo de atrocidade, em especial 

quando advindas do Estado. 

A preservação da memória está intrinsecamente relacionada à afirmação da identidade 

de um povo e à construção de sua história, sendo prevista em diversos documentos 

internacionais enquanto parcela dos direitos humanos. Quando a memória coletiva está 

relacionada a períodos ditatoriais, nos quais a restrição de liberdades fundamentais e o 

excesso de poder fazem parte do programa estatal, a constituição e a proteção de arquivos 

com documentos referentes aos períodos assinalados é essencial à efetivação do direito à 

memória e à verdade, sendo qualquer restrição de acesso à essa documentação ato contrário 

aos direitos humanos. 

Não obstante as afrontas aos direitos humanos ocorridas no período, uma lei de anistia, 

elaborada ainda no período ditatorial militar, institucionalizou a impunidade dos agentes 

estatais que, em nome de um regime que se fundava na restrição de liberdades e no 

esvaziamento da democracia, torturaram, mataram, ocultaram cadáveres, além de haverem 

cometidos tantos outros crimes. Fundando-se na inconstitucionalidade da referida norma, a 

Corte Interamericana de Direitos Humanos – CIDH, da Organização dos Estados Americanos 

– OEA, condenou o Brasil a investigar os fatos, julgar e, sendo apontados culpados, punir os 

responsáveis pelo desaparecimento forçado e pela morte de integrantes da denominada 

Guerrilha do Araguaia, grupo armado que lutou contra o regime. 

A criação de arquivos com documentos do período ditatorial militar brasileiro, assim 

como a disponibilização destes para o público em geral, faz parte das tentativas do Estado 

brasileiro, em muito por pressão social e internacional, de reconstruir a história do período e, 

acompanhado disso, garantir a efetivação do direito à memória e à verdade, em especial aos 

familiares das vítimas do regime.  

 

1 SÍTIOS DE MEMÓRIA E REPARAÇÕES SIMBÓLICAS 

A questão da memória, inseparável da busca por identidade, é salientada como um dos 

fenômenos modernos que tem ganhado maior proporção, estando incutida no âmago das 

preocupações ocidentais, como bem destaca Andreas Huyssen (2000, p. 9), que chega 

inclusive a mencionar um possível excesso, quando se refere à realidade alemã de 

musealização do Holocausto. 
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Falar em memória e identidade não remete à uma construção consequente, uma 

relativamente à outra, mas a uma fenomenologia que integra as duas condições. Esse 

fenômeno pode ser observado desde as reflexões de Paul Ricœur (2000, pp. 115-131) acerca 

das compreensões individuais de memória e de identidade exemplificadas a partir da obra de 

Santo Agostinho, sobremodo As Confissões, considerada também por Joël Candau (2006, p. 

80) ao discorrer acerca de esquecimento coletivo. Como afirma Candau (2001, p. 16), 

memória e identidade se encontram em uma relação dialética, pois ainda que a memória seja 

geradora de identidade e ontologicamente anterior a essa, a identidade permanece como parte 

da seleção e do significado da memória, o que resulta fútil entendê-las como relação de causa 

e efeito. 

Se, ainda, não se pode considerar que tudo seja memória, mas que o que se chama de 

memória é, de fato, tudo história, chegando à ilação de que “a necessidade de memória é uma 

necessidade da história” (NORA, 1993, p. 14), tem-se, por conseguinte, a tríade história-

memória-identidade. 

O resguardo da memória depende, em maior proporção, do interesse da coletividade, do 

valor atribuído à memória e à história e da consequente necessidade de proteção, da reflexão 

que o objeto projeta em relação à sociedade e ao indivíduo, e da constituição de sua 

identidade com perspectiva individual e coletiva. A memória e sua proteção compõem uma 

constante de emprego de esforços para combater o esquecimento. Além do curso natural que 

advém da inação em prol da memória, o esquecimento conta ainda com as rejeições causadas 

pelo sofrimento gerado pelos atos e pelos próprios causadores da violência, que invocam para 

si o direito ao esquecimento, evidentemente indevido quando se constata inexistente qualquer 

punição ou reparação. 

Constata Zygmunt Bauman (2004, p. 50), ao discorrer sobre os acontecimentos do 

Holocausto, que à mesma medida em que a lista de atrocidades cresce, também aumenta a 

necessidade de evitar que as vítimas sejam ouvidas ou que a elas se dispense atenção. É ainda 

resultado da violência que a vítima potencialmente se torne, também, causadora de posteriores 

violências. 

A estética da memorialização é, em princípio, disforme, não se perfaz necessária a 

existência de elementos físicos, tampouco encontra limitações quanto à sua forma ou 

concepção. Os Lugares de Memória surgem da necessidade de produzir arquivos, de erguer 

memoriais, de criar museus, de estabelecer datas comemorativas. O que se ressalta de mais 

significativo é a necessidade de se tornar pública a existência desses lugares, sejam eles 

concretos ou não. 
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Dentre os instrumentos capazes de resguardar a memória e perpetuar a sua existência, os 

arquivos ganham relevância por resgatarem documentos que fazem parte do passado não de 

maneira estática, mas necessariamente dinâmica. A constituição de arquivos serve tanto ao 

presente, na comparação do que passou com o que ocorre, quanto ao futuro, na medida em 

que fornece subsídios para o planejamento e direcionamento de ações. Para Jean-Claude 

Robert (1990), os arquivos existem em virtude da necessidade de uma memória registrada das 

organizações, sociedades, coletividades, empresas ou instituições, sempre objetivando 

harmonizar o seu funcionamento e gerir o futuro. 

Tendo a coletividade como ponto de princípio de iniciativas protetivas e promotoras de 

resgate da memória, Pierre Nora (1993, p. 13) evidencia que os Lugares de Memória “nascem 

e vivem do sentimento que não há memória espontânea, que é preciso criar arquivos”, sendo 

“o que secretamente, estabelece, constrói, decreta, mantém pelo artifício e pela vontade uma 

coletividade fundamentalmente envolvida em sua transformação e renovação”. 

De acordo com Zygmunt Bauman (2007, pp. 71-72), que aqui, assim como Nora, se 

restringe à referência a espaços físicos, os lugares são palcos das experiências humanas, nos 

quais há reunião, entendimento, debate, relativos ao que a todos é comum, compartilhado. E 

também onde se criam os anseios e onde no mesmo lugar esses são limitados, é o local de 

convergência de todos os sonhos, mas também de todos os males e sofrimentos, onde se 

deposita a esperança concernente às realizações que estão, em sua grande maioria, fadadas à 

frustração, à supressão. É nesse segmento que caracteriza as cidades contemporâneas como 

sendo “os estágios ou campos de batalha em que os poderes globais e os significados e 

identidades teimosamente locais se encontram, se chocam, lutam e buscam um acordo 

satisfatório, ou apenas tolerável”, sendo, entretanto, demasiadamente pessimista quanto à 

ressignificação ou encontro do indivíduo, ou mesmo da coletividade, com sua identidade, 

fadando tal dinâmica, e depositando a culpabilidade, à cíclica que fomenta o funcionamento 

do que chama de “cidade líquido-moderna”. 

A preocupação em torno dos Lugares de Memória e de suas significações e 

consequências, bem como sua relação com a identidade, não é infundada, uma vez que 

componentes do espaço social e reflexos e reflexíveis da sociedade, são também influentes 

aos indivíduos e fluentes destes. Aqui se remete à dinâmica entre história, memória e 

identidade, já anteriormente mencionada. 

A memória coletiva, segundo Jacques Le Goff (1994, p. 476), vai além do conceito 

limitante de uma conquista, mas é “também um instrumento e objeto de poder”, pode-se 

acrescentar, a partir de tal premissa, que os Lugares de Memória e sua proteção são, a 
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depender do contexto em que estão compreendidos e das ações a eles destinados, aliados ou 

opositores à coletividade. Há, portanto, um caminho de fluxos que congrega o indivíduo e o 

coletivo e sua necessidade de memórias, história, identidade, representações, lugares, de 

criação de monumentos, memoriais, arquivos, de estabelecimento de datas comemorativas, 

sendo a construção de cada um condicionada à própria construção do outro, havendo um 

envolvimento que deslinda em troca. 

É nesse sentido que se remete às influências geradas por estímulos. Nas palavras de Carl 

G. Jung (2008, p. 37), um estímulo, ainda que “demasiadamente fraco para deixar uma 

impressão consciente”, é suficiente para que se destaque que “o inconsciente [...] tomou nota 

de tudo, e essas percepções sensoriais subliminares [...] influenciam a maneira segundo a qual 

vamos reagir a pessoas e fatos”. É a irrefutável troca e condicionamento existentes entre esses 

elementos que justifica a inquietação quanto à necessidade de cuidado com o que se consagra 

como Lugar de Memória, e mesmo que se possa contestar que a construção depende de uma 

memória e significação coletiva, não se escusa pela inexistência de uma memória própria dos 

que habitam determinado período, já que o condicionamento está antes na história, de onde se 

buscam os elementos essenciais à memória. 

É a partir dos silêncios, das omissões, que surgem, na luta contra o esquecimento, as 

reparações simbólicas, considerados assim os bens, materiais ou imateriais, tomados como 

patrimônio cultural que, independendo de consigo abrigar uma memória violenta, e 

exatamente por essa motivação, como lembrete a que não se repita o ato e para que se proceda 

às obrigações de reparar vítimas e punir algozes na mesma ou em situações análogas, são 

adequados à proteção estatal, por sua permanência na memória coletiva e por seu valor 

histórico relacionado à memória e à identidade, sendo, por conseguinte, passíveis de serem 

constituintes do patrimônio cultural, de acordo com o referido na redação do art. 216, em seu 

inciso V, da Constituição Federal de 1988. 

Para além disso, a proteção de Lugares de Memória, quando em decorrência de 

situações advindas de ações provenientes do poder público, acompanha três 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; a garantia de não repetição, decorrendo 

principalmente da visibilidade atribuída a partir da proteção estatal, evitando que fatos 

semelhantes venham a ocorrer no futuro; e a reparação simbólica às vítimas e às suas famílias, 

sendo representativa também por abrigar as duas compreensões anteriormente elencadas. É 
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sobre essas compreensões concernentes aos Lugares de Memória atribuídos de função social 

que a seguir se discorre. 

A significação que aí reside ultrapassa a uma reparação voltada apenas àqueles que 

diretamente foram vítimas das violações de direitos humanos ou às suas famílias. Essa 

memória violenta tem também natureza meta-individual e difusa, e os atos que a fizeram 

nascer são, antes de tudo, voltados a toda a sociedade, pois toda a coletividade foi afetada e 

sofreu as consequências deles decorrentes. É nesse segmento que se erige a necessidade de 

identidade, de proteção para sua manutenção e construção, assim inseparavelmente também se 

trilham caminhos paralelos de identificação histórica e de busca da memória. 

Outro delinear relativo a essa proteção ao patrimônio cultural como forma de promover 

uma reparação simbólica é o reconhecimento estatal dos atos violentos por ele mesmo 

legitimados, o que Paul Ricœur (2000, p. 5) denomina de “eventos fundadores”, advindos 

principalmente da fragilidade do próprio Estado. É justamente esse reconhecimento provindo 

de ação estatal que confere o caráter de reparação simbólica ao ato de proteção desses bens 

culturais. 

Toda essa primazia pela memória, entretanto, é direcionada não para a simples 

restauração do passado, nem para a tentativa de manter todos os acontecimentos latentes por 

uma mera necessidade humana de criar arquivos ou mesmo de a tudo rememorar, como de 

forma recorrente adverte Andreas Huyssen (2000) para os riscos dessa retenção ampla da 

memória, mas, além dos outros aspectos apresentados, também por uma preocupação com o 

futuro. 

Jürgen Habermas (1994, p. 161) alerta para a importância de dar continuidade à 

memória, de lhe fazer permanente pela justificativa de que independente de existirem 

herdeiros das vítimas, dos que as ajudaram ou que ofereceram resistência, e existirem também 

herdeiros dos criminosos e dos que se omitiram, é uma herança comum que “não resulta, para 

os que nasceram depois da guerra, em mérito ou culpa pessoal”, o que leva à preocupação de 

garantir a não repetição desses atos. 

Ignorar o fato de que anacronicamente se pode incutir, de forma simplista, no âmago de 

uma sociedade, valores aptos a subsidiar a instalação de um governo autoritário e ditatorial 

seria equivalente a ignorar que um regime totalitário e/ou autocrata pode surgir facilmente a 

partir da composição de um discurso do ódio, mesmo quando determinados contextos 

políticos e econômicos não estão inclusos; o que conta, nos dois casos, são as necessidades 

sociais, ou minimamente o que se crê ser uma necessidade. 
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Por esses motivos se perfila tão importante o resguardo da memória mesmo para as 

gerações que não vivenciaram os acontecimentos. É necessária, para isso, a criação de uma 

base comum, segundo refere Maurice Halbwachs (1950, p. 12), pois com o estabelecimento 

de vínculos, ainda que mínimos, suficientes a uma convergência sustentável, possibilita-se 

que a memória não se restrinja apenas àqueles que podem testemunhar os acontecimentos a 

partir de suas próprias lembranças, sendo possível reconstituí-las à coletividade. 

É com esse ponto de vista que se remete ao patrimônio cultural e aos Lugares de 

Memória, em especial à constituição de arquivos, por serem estes, nos termos de Jacques 

Mathieu e Martine Cardin (1990, p. 144), “práticas de identidade, memória viva, processo 

cultural indispensável ao funcionamento no presente e no futuro”. 

 

2 O CONTEXTO BRASILEIRO DA DITADURA MILITAR E DA JUSTIÇA DE 
TRANSIÇÃO 

O período que transcorre desde 1964 até 1985 marca a história do Brasil com o regime 

militar. Contudo, as violações de direitos humanos referentes a esse lapso autoritário estão 

assinaladas em período mais amplo, compreendido desde o final do ano de 1961 até o ano de 

1988. Iniciado com o Ato Institucional nº 1 – caracterizado pela fina ironia de supostamente 

manter a Constituição democrática de 1946, mas que efetivamente sobre ela realizou amplas 

modificações, e ainda por realizar mudanças referentes ao Congresso Nacional, além de 

estabelecer eleição para novo presidente por votação indireta – e tendo como ápice do regime 

o Ato Institucional nº 5 – com suas largas modificações à Constituição de 1967 (estabelecida 

pelo Ato Institucional nº 4), sendo as mudanças tão significativas que se considera a 

existência de uma nova constituição, a de 1969; e a suspensão da garantia ao habeas corpus –, 

o período é lembrado principalmente pela cassação de direitos políticos, censuras aos meios 

de comunicação e aos artistas, repressão aos movimentos sociais, enfrentamento militar, 

guerrilhas, uso de violência e tortura. 

Preferível à pena de morte, que não chegou a ser aplicada formalmente, ocorriam 

execuções clandestinas e sumárias, justificadas como resultados de supostos embates; 

desaparecimentos; ou ainda, as mortes se sucediam no decorrer de sessões de tortura. A pena 

de morte foi estabelecida formalmente pelo Ato Institucional nº 14, de setembro de 1969, para 

os casos de guerra externa, psicológica adversa, ou revolucionária ou subversiva. 

Esses atos, além dos registros documentais, ainda permanecem na lembrança coletiva e, 

embora haja a obrigação estatal de promoção da memória e da verdade, além da oferta de 
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alguma forma de reparação, o Brasil postergou a viabilização de ações direcionadas à 

efetivação do direito à memória e à verdade, assim como se afastou, enquanto possível, das 

formas de reparações punitivas. Essa estratégia de transição, lenta, gradual, denominada 

segura, proveio do governo, o que dificilmente poderia ser modificado com uma oposição sem 

força suficiente, inclusive ainda mantendo na política e em cargos governamentais muitos dos 

agentes que tiveram destaque durante o regime autoritário. 

No percurso de transição e de edificação democrática de governos imediatos a regimes 

ditatoriais, sobretudo quando decorrem de pacto expresso ou implícito entre o regime 

ascendente e o minguante, é provável se evidenciarem possíveis omissões concernentes aos 

atos estatais pretéritos e aos agentes que figuraram no governo autoritário, constatando as 

dificuldades na harmonização do ideal de estruturação de um Estado Democrático de Direito 

com os anseios sociais de instauração de mecanismos eficazes à reparação dos danos, tendo 

como intuito promover a conciliação nacional. 

Uma fórmula que viabilize soluções de ampla aceitação chega a ser de existência 

improvável diante das divergências que se estabelecem e do medo instituído, o que dificulta 

se chegar a uma solução considerada pacífica. É em meio a esse debate que é posta em 

questão a razoabilidade de punição de agentes operacionais do antigo sistema que vierem a 

ser, em julgamentos, considerados culpados, uma vez que haja possibilidade de terem sido 

obrigados a cometerem os crimes que levaram às suas condenações, bem como a adução de 

que as condutas adotadas não eram proibidas ao período. 

Em determinados contextos políticos, de inegável tensão social, à medida em que as 

divergências se agravam, aumentam as possibilidades de abstenções e de omissões na 

persecução de responsabilidades pretéritas; em períodos transicionais é bastante propício que 

isso ocorra. No processo de reestruturação democrática do Estado brasileiro, a anistia teve um 

duplo significado: por um lado, com caráter emancipatório e político, foi ampla, geral e 

irrestrita; por outro lado, associou-se à falta de julgamento e à impunidade dos acusados de 

cometerem violações de direitos humanos. 

Como de forma didática explica José Carlos Moreira da Silva Filho (2011, p. 141), a 

anistia de 1979 “foi estimulada em sua opacidade por uma verdadeira política de 

esquecimento”. Não obstante tenha marcado o prenúncio da redemocratização do País, 

“permitindo o retorno de intelectuais, artistas, militantes políticos e demais pessoas 

perseguidas politicamente que se encontravam no exílio”, a anistia veio ainda na vigência do 

período autoritário, o que gerou prejuízos significativos quanto aos crimes cometidos e às 

razões políticas que os motivaram. 
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Abrangendo não apenas aqueles que se opuseram e resistiram ao autoritarismo, também 

foram anistiados os agentes do Estado que cometeram crimes durante o período da ditadura 

militar, justificados esses enquanto crimes conexos, de acordo com o art. 1º, § 1º, da Lei nº 

6.683, de 28 de agosto de 1979. Lembra, ainda, Glenda Mezarobba (2006, p. 147), que a Lei 

de Anistia não se dedicou ao estabelecimento da verdade e “nenhum de seus quinze artigos 

previa qualquer iniciativa nesse sentido e a sociedade, de um modo geral, parece não ter se 

importado com a idéia de esquecimento que a legislação impunha”. 

A fórmula de anistia adotada pelo Brasil resultou na condenação do País perante a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos – CIDH, sendo considerada desprovida de valor jurídico 

exatamente por ser contrária ao Direito Internacional e às obrigações internacionais assumidas 

pelo Brasil, em especial quando da ratificação da Convenção Americana de Direitos 

Humanos. A Corte foi expressa ao afirmar que a interpretação dada pelo Supremo Tribunal 

Federal à lei 6.683/79, admitindo a sua constitucionalidade (ADPF nº 153), viola o direito à 

verdade e à justiça das vítimas do regime opressor. 

Assim, por todo o horror vivido durante o período ditatorial militar no Brasil e pelo 

descaso do Estado com as vítimas do regime, o que restou claro com a promulgação da já tão 

citada Lei de Anistia e com sua interpretação, dada pela cúpula do judiciário brasileiro, 

absolutamente contrária às normas de direito internacional e de direitos humanos, as ações 

estatais que objetivaram resgatar a memória do período, em especial a catalogação e 

disponibilização dos documentos da época, parecem ter sido uma verdadeira imposição social, 

muito em virtude da evolução do Estado Democrático de Direito, em especial após a 

Constituição Federal de 1988. 

 

3 ACERVOS DOCUMENTAIS 

Sobrepondo-se à verdade e à punição dos responsáveis pelas violações de direitos 

humanos, a consolidação da impunidade constata o antagonismo existente entre o ideal de 

reconciliação nacional e os anseios de redemocratização política, assim como reitera a 

necessidade de preservação da memória. 

A problemática referente ao esquecimento em contexto dos acontecimentos relativos à 

ditadura militar brasileira já conta com o agravante no que concerne à fórmula de anistia, 

marcada, ultima ratio, como mais uma política anti-memória. Segundo refere Glenda 

Mezarobba (2006, p. 147), “a Lei 6.683 se deu basicamente nos termos que o governo queria, 
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mostrou-se mais eficaz aos integrantes do aparato de repressão do que aos perseguidos 

políticos e não foi capaz de encerrar a escalada de atrocidades iniciada com o golpe de 1964”. 

Enrique Serra Padrós (2009, pp. 31-32) afirma que as tentativas iniciais de montar o 

“quebra-cabeça” que são os documentos de período repressor esbarraram exatamente nas 

proibições oficiais e no silêncio dos apoiadores do regime. A denominada redemocratização 

teve o silêncio institucional e a impunidade dos opressores como condições de existência e, 

em consequência disso, os arquivos oficiais foram interditados ou removidos, reduzindo os 

meios através dos quais seria possível conhecer a verdadeira história do período, restando 

apenas o relato das vítimas do regime que, muita vezes, preferiam não se manifestar por 

receio de represálias. 

Não obstante esse quadro institucional, ações pontuais começaram a ser tomadas em 

prol da preservação da memória relativa ao período ditatorial, muito em virtude da pressão de 

grupos sociais e vítimas do regime, em especial após a nova ordem jurídica trazida pela 

Constituição de 1988. Essas ações partiram tanto do Estado como da sociedade civil, em 

conjunto ou separadamente, sendo todas, no entanto, dotadas de um objetivo comum: lembrar 

para que nunca se repita. Nesse estudo, serão priorizadas as ações estatais em prol da 

preservação dos documentos referentes ao período ditatorial. 

Em 04 de dezembro de 1995, o Estado brasileiro reconheceu, através da Lei nº 

9.140/95, a morte de 136 pessoas, consideradas desaparecidas até então, que participaram ou 

foram acusadas de participação em atividades políticas no período de 2 de setembro de 1961 a 

15 de agosto de 1979, tendo sido esse espaço temporal ampliado até 5 de outubro de 1988, de 

acordo com redação do artigo 1º, modificada pela Lei nº 10.536, de 2002. Cabe ressaltar que 

essa listagem foi fruto do trabalho árduo de uma Comissão formada pelos familiares dos 

mortos e desaparecidos políticos, que levantaram informações através de depoimentos de ex-

presos políticos, de agentes do Estado e pessoas envolvidas no processo de repressão, bem 

como através de reportagens da época e documentos encontrados em arquivos públicos 

abertos para consulta.  

Essa mesma norma, em seu artigo 4º, estabeleceu a criação de uma comissão especial 

para a o reconhecimento daqueles considerados mortos desde então, cuja lista se encontra no 

anexo 1 da lei, bem como para localizar os corpos e analisar os requerimentos de indenizações 

porventura formulados pelos familiares das vítimas. Essa comissão foi criada através do 

Decreto 18, em dezembro de 2005, denominada Comissão Especial sobre Mortos e 

Desaparecidos e situada inicialmente no âmbito do Ministério da Justiça, mas transferida para 

a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República com a Lei nº 10.875/04. 
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A Comissão analisou, investigou e julgou 339 casos de mortos e desaparecidos levados 

à ela pelos respectivos familiares, além daqueles 136 nomes constantes do anexo da Lei nº 

9.140/95, determinando a devida reparação pecuniária. Além disso, a Comissão seguiu nas 

buscas de covas clandestinas onde possam estar os restos mortais de outros desaparecidos 

políticos e na coleta de material genético de parentes consanguíneos de vítimas cujos corpos 

não foram entregues à família. Como fruto do seu trabalho, foi elaborado, em 2007, o livro-

relatório Direito à Memória e à Verdade, um dos mais importantes documentos produzidos 

pela Comissão, reunindo relatos referentes aos processos submetidos a esta, registrando o 

resgate da memória e da verdade dos fatos ocorridos durante o período da ditadura militar, 

bem como dos períodos imediatamente anteriores e posteriores ao referido momento 

histórico, nos quais também ocorreram ações contrárias aos direitos humanos. 

Na busca de seus objetivos, a Comissão enfrentava dificuldades para ter acesso a 

documentos relativos ao período ditatorial, muito em virtude das limitações trazidas, à época, 

pela Lei nº 11.111/05, que dava a uma Comissão de Averiguação e Análise de Informações 

Sigilosas o poder de prorrogar o prazo de sigilo de documentos que “ameaçassem a 

integridade territorial nacional ou as relações internacionais do país” pelo tempo que lhe 

aprouvesse. Somente em 18 de novembro de 2011 foi editada a Lei nº 12.527/11, revogando a 

Lei nº 11.111/05 e estabelecendo que as informações ou documentos que versem sobre 

condutas que impliquem violação aos direitos humanos praticadas por agentes públicos ou a 

mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso. Assim, a norma 

possibilitou o acesso a milhares de documentos relativos ao período ditatorial militar 

brasileiro, sendo marco importante da efetivação do direito à memória e à verdade no Brasil. 

Outra ação de relevante para a proteção dos acervos documentais foi a criação do 

Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil, denominado Memórias Reveladas, no 

âmbito do Arquivo Nacional, órgão central do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivos 

– SIGA, e integrante da estrutura do Ministério da Justiça. O centro tem por objetivo abrigar 

informações, documentos, arquivos e objetos artísticos com valor simbólico sobre as 

violações dos direitos humanos durante o período da ditadura militar brasileira, tendo sido 

projetado em maio de 2005, através de um grupo de trabalho da Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República, mas institucionalizado somente em 13 de maio de 

2009, por meio da Portaria nº 204. 

Entre o projeto e a criação efetiva do Memórias Reveladas, outras ações foram tomadas 

em prol da proteção dos documentos relativos ao período militar. Em 21 de dezembro de 

2005, por meio do Decreto nº 5.584, a Presidência da República determinou que fosse 
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transferida toda a documentação referente à ditadura militar que estava sob custódia da 

Agência Brasileira de Inteligência – ABIN para o Arquivo Nacional. Foram transportados 13 

arquivos de aço com fotos, cartazes, filmes, livros, panfletos e revistas, além de 220 mil 

microfichas e 1.259 caixas-arquivo pertencentes aos extintos Conselho de Segurança 

Nacional, Comissão Geral de Investigações e Serviço Nacional de Informações. A 

transferência dessa documentação foi o ponto de partida para a construção do acervo do 

Centro de Referência “Memórias Reveladas”. 

Em 2007, foi aprovado o PRONAC 07-6040, Projeto Memórias Reveladas, que 

permitiu a captação de recursos financeiros por intermédio da Lei nº 8.313/91 (Lei Rouanet), 

para o tratamento dos acervos dos extintos Departamento Estadual de Ordem Política e Social 

– DEOPS e Departamento de Ordem Política e Social – DOPS, órgãos repressores do regime 

militar que tinham como missão espionar e reprimir opositores. O projeto foi finalizado em 

2011 em relação aos acervos dos DOPS, resultando na publicação, no Banco de Dados 

Memórias Reveladas, de 418.602 registros de informação sobre acervos do período de 1964 a 

1985.  

No ano de 2011, a documentação Rede de Informações e Contrainformação do Regime 

Militar no Brasil, datada dos anos de 1964 a 1985, foi certificada pelo programa Memória do 

Mundo, da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – Unesco, 

sendo considerada patrimônio da humanidade essencial à construção da história dos regimes 

de exceção na América Latina na segunda metade do século XX, bem como para a proteção 

dos direitos humanos. Essa documentação encontra-se no Arquivo Nacional, sob 

administração do Centro de Referência “Memórias Reveladas”, bem como em diversos 

arquivos públicos estaduais. 

Em meados de 2013, foram recolhidos, pelo Arquivo Nacional, cerca de 132 mil itens 

pertencentes à extinta Divisão de Informações da Petrobras, relativos a um período de 30 

anos, de 1962 a 1992, além de haverem sido digitalizadas, também pelo Arquivo Nacional, 

aproximadamente 13 milhões de páginas de documentos relacionados ao extinto Sistema 

Nacional de Informações e Contrainformação, incluindo o acervo do Serviço Nacional de 

Informações. As informações arquivísticas referentes a esses documentos podem ser 

encontradas no site do Centro de Referência “Memórias Reveladas”, que aponta a sua 

localização, traz dados específicos sobre o documento e disponibiliza cópia digital do arquivo, 

quando disponível. 

 

CONCLUSÃO 
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É nesse e a partir desse contexto transicional que se debate a memória e a verdade dos 

acontecimentos e observa-se a defesa a um direito ao esquecimento, que emerge a 

preocupação acerca dos Lugares de Memória e sua importância, tanto para as vítimas e suas 

famílias quanto para a sociedade. A importância da memória e de seus sítios, denominados 

Lugares de Memória, bem como os influxos correlatos à coletividade, ao indivíduo e ao 

espaço circundante, assim como a interação gerada entre esses elementos, é o que diretamente 

se contrapõe, resguarda e remedia os problemas advindos do esquecimento. 

A constituição de arquivos, bem como a disponibilização desses documentos para quem 

tenha interesse em acessá-los, faz parte dos esforços estatais em garantir a efetivação do 

direito à memória e à verdade, assim como busca viabilizar mais práticas que constituam 

reparações simbólicas. No entanto, a precariedade encontrada nos prédios que guardam esses 

acervos, em especial nos arquivos públicos estaduais, coloca em risco a integridade desses 

documentos, além de impossibilitar o acesso. A disponibilização desses documentos, através 

de arquivos digitais, democratiza, apesar de ainda ser pouco utilizada. 

É necessário que o Estado brasileiro seja mais efetivo na garantia de não esquecimento 

das atrocidades cometidas no período ditatorial militar. O resguardo dos documentos da época 

não é suficiente à efetivação do direito à memória, pois, mais do que guardar, é preciso 

conhecer, estudar, compreender o que está posto nesses documentos, a fim de que as gerações 

atuais e vindouras tenham a convicção de que tais tempos não foram gloriosos como a 

propaganda do regime e também atuais defensores da opressão, por contraditório e antiquado 

que se perfile, ainda defendem com vigor. 
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OS LIMITES ÉTICOS DO USO DE ANIMAIS EM PERFORMANCES 
NA ARTE CONTEMPORÂNEA 

Isis Tinoco 

Jean Carlos Barbosa de Sousa 

 
Resumo: A importância do estudo da temática proposta neste trabalho reside na necessidade 
de questionamento acerca dos limites da arte, especificamente, no que se refere àquelas 
manifestações as quais fazem uso de animais, limitando-se a pesquisa, porém, a abordar a 
performance dentro do contexto histórico contemporâneo, tratando-se portanto, de uma 
temática ainda pouco explorada, no entanto, premente.   Há aqueles que defendem 
ferrenhamente a autonomia da Arte, afirmando ser possível excluir a avaliação moral dos 
aspectos criativos, contudo, desta forma corremos o risco de cairmos num relativismo estético 
e ético, onde tudo passa a ser válido em nome dessa autointitulada Arte Contemporânea. Não 
se pode ficar alheio ao fato de que a experiência artística, enquanto experiência estética pode 
oferecer representações de ideias morais, assim sendo, seria ético fazer uso de animais em 
performances artísticas? Sendo ético ou não, quais as implicações filosóficas no uso de 
animais dentro do contexto artístico? Haveria um padrão de conduta que os artistas poderiam 
adotar em suas práticas artísticas, as quais sejam compatíveis com os direitos dos animais? 
Em sentido amplo, portanto, a presente pesquisa tem por objetivo analisar os limites éticos do 
uso de animais em performances na arte contemporânea. Neste trabalho serão pesquisados os 
diversos conceitos da arte performática e a inserção do uso de animais nesta modalidade 
artística, trazendo à tona a dificuldade de delimitação de uma definição do que vem a ser a 
performance e exemplos deste tipo de manifestação  que fizeram  uso de  animais ao longo da 
história da arte contemporânea. Sob a ótica jurídica se verificará a legalidade no uso de 
animais em tais manifestações artísticas a luz da legislação pátria; trazendo a tona o conflito 
entre a liberdade do artista em expressar sua arte, a manutenção da cultura e a vedação de 
práticas as quais submetam animais à crueldade.  Por fim, serão discutidos os valores éticos 
nas escolhas estéticas destas performances. 

Palavras-chave: Ética. Animais. Performance. 
 

INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa tem por objetivo geral analisar os limites éticos do uso de animais 

em performances na arte contemporânea. Como objetivos específicos pretende-se pesquisar os 

diversos conceitos da arte performática e a inserção do uso de animais nesta modalidade 

artística; investigar a legalidade no uso de animais em manifestações artísticas a luz da 

legislação pátria e discutir os valores éticos nas escolhas estéticas das performances que 

utilizam-se de animais.  

Quanto aos aspectos metodológicos, as hipóteses do trabalho foram investigadas por 

intermédio de pesquisa bibliográfica através de livros, revistas, artigos e internet.  
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No primeiro capítulo serão pesquisados os diversos conceitos da arte performática e a 

inserção do uso de animais nesta modalidade artística, trazendo à tona a dificuldade de 

delimitação de uma definição do que vem a ser a performance e exemplos deste tipo de 

manifestação  que fizeram  uso de  animais ao longo da história da arte contemporânea. No 

segundo capítulo se verificará a legalidade no uso de animais em tais manifestações artísticas 

a luz da legislação pátria, trazendo dispositivos que versam sobre a proteção das 

manifestações culturais em oposição àqueles que protegem o meio ambiente proibindo 

quaisquer práticas que submetam os animais à crueldade.  No último capítulo, por fim, serão 

discutidos os valores éticos nas escolhas estéticas destas performances as quais fazem uso de 

animais. 

 

1 A PERFORMANCE E O USO DE ANIMAIS 

Quando se estuda a performance na Arte Contemporânea, é possível perceber que ela 

tem sido usada como uma forma de dirigir-se diretamente a um grande público, da mesma 

forma como de chocar as plateias, conduzindo-as a uma reavaliação profunda de suas 

concepções de arte e sua relação com a cultura. Podendo assumir a forma de espetáculo solo 

ou em grupo, com iluminação, música ou elementos visuais criados pelo próprio artista 

performer ou em cooperação com outros artistas, a performance é apresentada em lugares 

como uma galeria de arte, um museu, um espaço alternativo, um teatro, um bar, um café ou 

uma esquina. 

Por ser considerada um meio de expressão maleável e indeterminado, com infinitas 

variáveis, a performance é praticada por artistas incomodados com as restrições das formas de 

arte mais estabelecidas e determinados a pôr sua obra de arte em contato direto com o público. 

Justamente em razão disso, sua base tem sido sempre anárquica.  

Qualquer tentativa de uma definição fácil ou precisa para a experiência artística 

conhecida como performance é combatida pelos artistas que a praticam, tendo em vista que, 

por sua própria natureza, qualquer definição mais exata contestaria no mesmo instante a 

própria possibilidade da performance, pois seus adeptos utilizam de forma livre quaisquer 

disciplinas e quaisquer meios como material - literatura, poesia, teatro, música, dança, 

arquitetura e pintura, assim como vídeo, cinema, slides e narrações, empregando-os nos mais 

diversos arranjos. Não há, de fato, uma forma de expressão artística que possua um programa 
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tão ilimitado, uma vez que a própria definição de performance é criada por cada performer no 

decorrer de seu processo e modo de execução. 

Todavia, a partir da segunda metade do Século XX, tornou-se cada vez mais comum a 

prática de perturbação e de libertação através do uso do obsceno, da nudez, do sangue, de 

excrementos, de mutilações, da dor, do perigo e da possibilidade iminente da morte 

envolvendo tanto humanos como não-humanos. Diante dessas questionáveis manifestações 

artísticas, passou-se a rotular de performance ou mesmo de Arte Contemporânea várias 

práticas que fazem uso extremo do corpo através do uso do grotesco, da obscenidade e da 

auto-flagelação, que usam animais de várias espécies e de forma indiscriminada, maltratando-

os, violentando-os e até alterando-os geneticamente, assim como também o uso de tecnologia 

protética e cirúrgica, ou o uso de máquinas criativas, entre muitos outros exemplos. 

1.1 Exemplos do uso de animais em performances 

Um exemplo muito conhecido e comentado de uso de animais em performance 

artística contemporânea é o caso da polêmica associada ao artista costa-riquenho Guillermo 

Vargas “Habacuc”, que montou a instalação Exposición nº 1 numa galeria da Nicarágua, em 

2007. Em sua instalação, ele usou cinco elementos que remetiam à morte de um imigrante 

nicaraguense: a gravação do hino sandinista (movimento político nicaraguense) tocado ao 

contrário, um "incensário" onde se queimaram pedras de crack e alguns gramas de maconha, 

um cachorro que ganhou o nome de Natividad na obra, comida para cachorro (com biscoitos 

que formavam a frase "Você é o que você lê") e a representação dos vários tipos de mídia. A 

polêmica em torno da instalação artística de Habacuc foi criada em razão dele supostamente 

deixar um cão de rua morrer de fome, amarrado dentro da galeria à vista do público, o que 

causou revolta e protestos entre ativistas da causa animal. 

A jornalista  Rosa  Montero escreveu  um artigo  no  prestigiado  jornal  espanhol  "El 

Pais"  em que  condenava o projeto do artista  costa-riquenho,  dizendo: "A repugnante 

montagem de Habacuc reabre as questões dos limites da arte, ou, como sob a desculpa do 

feito artístico, se podem cometer todo tipo de abuso que em realidade somente busca chamar 

atenção (...)”1. Ana Mae Barbosa, professora aposentada da USP e uma das mais respeitadas 

arte-educadoras do país, considera que "Exposición nº 1": 

 
 "(...) extrapola os limites da ética no sentido de que mantém um ser vivo 
propositadamente preso, à beira da inanição. O objetivo é extremamente político. 

                                                           
1 MONTERO, R.. Respet. In: Jornal El Pais. Madri: 16 out. 2007. 
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Não tenho nada contra a relação da arte com a política nem contra usar a arte para 
protestar politicamente, mas, na minha opinião, o artista incorreu em um erro"2.  
 

Diana Domingues, artista, pesquisadora e professora da Universidade de Caxias do Sul 

(RS), especializada em arte contemporânea, concorda com Ana Mae Barbosa afirmando que: 

"Em qualquer campo da atividade humana deve haver respeito à ética. A própria arte cobra 

esse respeito"3 

Durante a 29ª Bienal de São Paulo, ocorrida em 2010, a polêmica sobre o uso de 

animais vivos em obras de arte foi muito explorada na imprensa em decorrência da instalação 

intitulada “Bandeira Branca”, do artista plástico Nuno Ramos, que utilizou três urubus vivos, 

presos numa espécie de gaiola que é demarcada por uma tela de proteção preta e 

quadriculada, que contorna a sinuosidade dos recortes nos pisos desde o térreo ao terceiro 

andar do prédio da Bienal, dentro da qual convivem esses urubus com três esculturas de taipa 

de pilão em areia-preta e caixa de vidro sonoras que tocam fragmentos das canções Carcará, 

Bandeira Branca e Acalanto.  

 Ao ser entrevistada dentro da própria Bienal sobre essa questão, a advogada Vânia 

Rall disse que apesar dos urubus estarem sendo alimentados, estão confinados, sem opção de 

escolha, tampouco, de expressão: “(...) encontra-se numa situação visível de estresse - devido 

aos ruídos, às pessoas circulando e fotografando o tempo todo - e não podemos esquecer que 

a Bienal dura 3 meses!”4. E ainda prosseguiu, citando Artur Matuk, professor de Arte na 

USP, quando ela expôs também que: 

 “a arte está ficando muito a serviço da ciência mais do que da própria arte, de que 
hoje se dá mais valor à técnica que à arte. O uso de animais é apoiado pelo 
especismo, pois no fundo nos sentimos superiores aos animais. A arte deve ser ética, 
o discurso da arte não pode legitimar qualquer coisa. A arte para atingir seus 
objetivos não tem que provocar dor ou sofrimento, especialmente quem não se pode 
defender!”5 

 

Cildo Meireles, também artista plástico, em 1967, na sua instalação denominada “Desvio para 

o Vermelho”, colocou um canarinho-belga dentro de uma gaiola. Essa mesma obra foi montada no 

Instituto Inhotim, em Minas Gerais, no ano de 2010, mas em vez de um só canarinho, quatro aves que 

se revezam entre si. Quando não estão em cena, elas são colocadas em um viveiro e alimentadas com 

                                                           
2 SUZUKI, S., O. Artista não revela se deixou cão morrer de fome em instalação. In: G1, [S.l.]:  23 mar. 2008. 
Disponível em: <.http://g1.globo.com/Noticias/PopArte/0,,MUL421044-7084,00-
ARTISTA+NAO+REVELA+SE+DEIXOU+CAO+MORRER+DE+FOME+EM+INSTALACAO.html>. Acesso 
em: 05 ago. 2012. 
3 Ibidem 
4 MOLINARI, F. 29ª BSP – O uso de animais vivos em exposições por Vânia Rall. [S.l.]: 21 out., 2012. 
Disponível em: <http://www.rodadamoda.com/post.php?id_post=388>.  Acesso em: 31 jun. 2012 
5 Ibidem 
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ração natural à base de betacaroteno para manterem a penugem na cor vermelha. Mas o nome de Cildo 

Meireles é lembrado menos pelos canários que pela sua performance chamada “Tiradentes: Totem-

Monumento ao Preso Político”, de 1970, em que ele, em protesto contra a ditadura, realizou um ritual 

de queima de dez galinhas vivas durante um evento de arte em Belo Horizonte. 

Em novembro de 2008, o Museu de Arte Contemporânea do Dragão do Mar (MAC) 

viu-se envolvido com a polêmica sobre o direito dos animais e o uso destes em exposições 

devido à obra “Galinhas de Gala e Galinheiro de Gala”, de Laura Lima. A mostra é composta 

de galinhas vivas, enfeitadas com penas e plumas de carnaval aplicadas na extremidade das 

penas naturais, num trabalho que exige a técnica megahair, a mesma usada no alongamento 

de cabelos. “Minhas obras, no geral, têm como ‘material’ o ser vivo. ‘A coisa viva’ 

possibilita o inesperado, a ausência de controle, e isso é muito fascinante”6, avalia a artista, 

que já realizou outras cinco exposições semelhantes. 

 

2 LIBERDADE ARTÍSTICA X CRUELDADE CONTRA ANIMAIS 

A partir da leitura do capítulo anterior, foi possível verificar que os animais continuam 

sendo utilizados em manifestações artísticas. Certamente quanto aos espetáculos circenses, já 

se percebe uma tendência no Brasil no sentido de diminuir o número de circos que fazem uso 

de animais, quer seja por uma mudança na mentalidade do público, quer seja pela ação das 

associações e do ministério público em processos judiciais. Neste trabalho, porém, não nos 

propomos a tratar do uso de animais em espetáculos circenses, tendo em vista já haver um 

considerável número de artigos que tratam a respeito da temática, contudo, é importante 

citarmos este tipo de manifestação artística, pois o fundamento jurídico levantado para 

considerar legal ou ilegal o uso de animais em circos é idêntico às demais manifestações 

artísticas. Assim sendo, ações judiciais cujas decisões proíbam o uso de animais em circos, 

bem como iniciativas de projetos de lei com esta mesma finalidade, tornam-se importantes 

precedentes para que o mesmo seja entendido às demais manifestações artísticas as quais se 

utilizam de animais. 

 No tocante a legislação, no caso do uso de animais em performances temos um 

conflito entre o art. 215 e o art. 225, § 1, VII, ambos da Constituição Federal. No que se refere 

à manifestação cultural, o art. 215 possui a seguinte redação: “Art. 215. O Estado garantirá a 

                                                           
6 PIMENTEL, A. Galinhas da discórdia. In: Diário do Nordeste. Fortaleza: 08 mar.2008. Disponível em: 
<http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=595041>. Acesso em 05 ago.2012. 
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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 outro lado, este mesmo diploma legal, no capítulo reservado ao Meio Ambiente, em seu 

art. 225, § 1, VII, assim dispõe: 

“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. 
§ 1° – 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 à crueldade.” 

 

Dez anos após a Constituição Federal, temos a Lei de Crimes Ambientais (Lei federal 

n° 9.605/1998), a qual tipifica como crime: “Art. 32 – Praticar ato de abuso, maus-tratos, 

ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.” 

Pode-se compreender, portanto, que a proteção de todos os animais está albergada na 

legislação brasileira, constituindo-se como crime qualquer ato que prejudique o animal. 

Porém, pode-se ainda levantar o argumento que os animais utilizados em apresentações 

artísticas não são maltratados, especialmente por não haver qualquer tipo de prática que gere 

dor ou sofrimento físico a estes animais. No entanto, conforme HALFUN e OLIVEIRA7 

diversas experiências sobre comportamento animal“[...] demonstraram à exaustão, 

cabalmente, a capacidade não apenas de sofrer dor física, mas de sentir sofrimento 

psicológico, mental, com traumas e sequelas desta ordem.” (grifo nosso). Isto porque o bem 

estar não se relaciona apenas ao bem estar físico, mas também ao bem estar mental, o qual é 

comum a animais humanos e não humanos. Conforme HURNIK (2000) 8: 

Conforto mental: é um estado, que sem dúvida está relacionado com a condição 
física do animal, mas não apenas. É difícil saber o grau de satisfação do animal 
(contentamento) com seu ambiente.Entretanto, a manifestação de certos 
comportamentos se constitui em evidência do desconforto, inclusive mental. 
Privação de estímulos ambientais (ambiente monótono, falta de substratos palha, 
ramos, terra) leva à frustração que pode se refletir em comportamentos  anômalos ou 
estereótipos. Conforto físico implica o animal saudável e bom estado corporal. 
Entretanto, os animais são "entidades" psicológicas. (Hurnik, 2000). O animal pode 
estar em ótimas condições físicas e estar saudável e bem nutrido, mas sofrendo 
mentalmente. (grifo nosso) 

                                                           
7 HALFUN, Mary; OLIVEIRA, Fabio Corrêa Souza de. Experimentação Animal: Por um tratamento Ético e 
pelo Biodireito. In: Anais do XVIII Encontro Nacional do CONPEDI. Maringá: jul., 2009, p. 1240. Disponível 
em: <http://www.conpedi.org.br/anais/36/12_1350.pdf >. Acesso em: 05 ago. 2012. 
8 apud MACHADO FILHO, Luiz Carlos Pinheiro; HÖTZEL, Maria José. Bem estar dos suínos. In: 5ºSeminário 
Internacional de Suinocultura. São Paulo: set. 2000, p. 72. Disponível em: 
<http://docsagencia.cnptia.embrapa.br/suino/anais/anais0009_machado.pdf>. Acesso em: 05 ago. 2012. 
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Talvez a dificuldade em se comprovar o sofrimento de ordem psicológica nos animais 

configure-se como um dos grandes entraves para a tipificação do crime de maus-tratos, aliado 

ao antropocentrismo arraigado nos operadores do Direito e demais autoridades representantes 

do poder público, tornando letra morta a legislação pátria, contribuindo assim, para a 

perpetuação dos crimes contra animais.  

Outro importante ponto que deve ser levantado na questão do uso de animais em 

manifestações artísticas é: qual está sendo o papel da arte? Que tipo de mensagem está sendo 

transmitida ao se utilizar animais em apresentações artísticas? Para o poeta britânico e crítico 

literário Herbert Read9, a arte deveria ser a base de toda educação, pois está profundamente 

envolvida no processo real de percepção, pensamento e ação corporal. Segundo ele, sem este 

mecanismo, a civilização perde o seu equilíbrio e cai no caos espiritual e social. Segundo 

GOLDBERG10 a arte e as humanidades como a sociologia, a filosofia e a história são 

instâncias do conhecimento essenciais ao desenvolvimento de seres sensíveis, críticos, 

questionadores e revolucionários. FRITJOF CAPRA também salienta a importância das artes para 

a educação e compreensão diferenciada da realidade. 

Não há praticamente nada mais eficaz que as artes (as artes visuais, a  música, as 
artes cênicas) para desenvolver e refinar a capacidade natural de uma criança de 
reconhecer e expressar padrões. Assim, as artes podem ser um instrumento poderoso 
para ensinar o pensamento sistêmico, além de reforçarem a dimensão emocional que 
tem sido cada vez mais reconhecida como um componente essencial do processo de 
aprendizagem.11  

 
 Desta forma, uma arte que “coisifique” a vida de um ser sensível, que lhe inflija 

sofrimento, seja ele físico ou mental, certamente não estará colaborando em nada para a 

evolução moral da sociedade humana. Felizmente, conforme MARTINS, aos poucos se 

percebe uma mudança neste paradigma, pois a “[...] sociedade moderna há tempos vem 

evoluindo, de modo que não mais aceitam o tratamento de animais não-humanos como se 

meros objetos fossem.”12 

                                                           
9 READ, Herbert. A educação pela arte. São Paulo: Martins Fontes, 1958. 
10 GOLBERG, Luciane Germano. Arte-Educação-Ambiental: o despertar da consciência estética e a formação 
de um imaginário ambiental na perspectiva de uma ONG.  2004. 185 f. Tese (Mestrado em Educação 
Ambiental) - Fundação Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2004. Disponível em: 
<http://www.nema-rs.org.br/teses/arte_educacao.pdf>. Acesso em: 05 ago. 2012. 
11 CAPRA, Fritjof. Alfabetização Ecológica: O Desafio para a Educação do Século 21. TRIGUEIRO, André 
(Coord.). In: Meio Ambiente no século 21: 21 especialistas falam da questão ambiental nas suas áreas de 
conhecimento. Rio de Janeiro: Sextante, 2003. p. 19-33. 
12 MARTINS, Renata de Freitas. O respeitável público não quer mais animais em circos! In: Revista Brasileira 
de Direito Dos Animais, Salvador: Instituto de Abolicionismo Animal,v.3, n.4, jan.;dez. 2008, p. 132. 
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Portanto, utilização de animais em espetáculos artísticos pode ser entendida como uma 

prática ilegal além de antipedagógica, realizada sob o falso véu de manifestações artístico 

culturais, devendo ser coibida com rigor pelo Poder Público e pela coletividade. 

 

3 UMA ESCOLHA ÉTICA PRESSUPÕE UMA ESCOLHA ESTÉTICA 

 Percebe-se que na chamada Arte Contemporânea tornou-se cada vez mais comum a 

prática de perturbação e de libertação através do uso do obsceno, da nudez, de excrementos, 

de mutilações, da dor, do perigo e da possibilidade iminente da morte em experimentações 

artísticas que envolvem tanto humanos como não-humanos, e desafiam os limites morais e 

éticos. 

Nota-se que, enquanto alguns artistas assumem que o seu discurso artístico objetiva 

instituir uma nova crise na produção contemporânea e nos seus mercados, de forma a resgatar 

o projeto estético na sua totalidade, outros aproveitam este mediatismo de choque tão somente 

para serem reconhecidos no meio artístico. Assim sendo, somos colocados ao cuidado de uma 

tênue ética dos artistas que resiste em não surgir, talvez em decorrência de considerarem que a 

ética resulta normalmente numa proibição. Mas Carlos Vidal13 declara que a arte é política e 

até pode ter limites, mas esses limites “morais” ou éticos, ou responsáveis devem ser 

decididos a um nível individual e não num nível de aplicação universal porque resultaria na 

castração do ato criativo e colocaria regras demasiadamente restritivas à produção artística 

Diante dos argumentos que defendem veementemente a autonomia da Arte, ao ponto 

de afirmarem como possível excluir a avaliação moral dos aspectos criativos, corremos o 

risco de cairmos num relativismo estético e ético, onde tudo passa a ser válido em nome dessa 

autointitulada Arte Contemporânea. Todavia, não se pode ficar alheio ao fato de que a 

experiência artística, enquanto experiência estética, pode oferecer representações de ideias 

morais, pois, nas palavras do filósofo Kant, “a beleza é símbolo da boa moralidade”14 Já o 

filósofo Habermas afirma que:  

A experiência estética não renova apenas as interpretações das necessidades, à luz 
das quais percebemos o mundo; interfere, ao mesmo tempo, também nas explicações 
cognitivas e expectativas normativas, modificando a maneira como todos esses 
momentos remetem uns aos outros15 
 

                                                           
13 VIDAL, Carlos, Definição da Arte Política. Lisboa: Fenda, 1997. 
14 KANT, I. Kritik der Urteilskraft. Frankfurt: Suhrkamp, 1995, p. 297. 
15 HABERMAS, J. Modernidade – um projeto inacabado.São Paulo: Brasiliense, 1992,  p. 119. 
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Dessa forma, encontra-se em Habermas a sustentação da ideia de que a experiência 

estética (arte) não está dissociada das expectativas normativas (ética) e das interpretações 

cognitivas (ciência), que tais campos se interpenetram e têm pretensões de validade próprias. 

Neste início do séc. XXI, os valores que repousavam no senso comum e na estética 

estão especialmente subvertidos, de forma que nos encontramos perante uma crise da 

civilização humana – a crise da cultura onde “o ‘efeito de choque’ ganha sempre sobre as 

considerações do conteúdo informacional.”16 

A evolução da sociedade criou em diversas práticas, inclusive entre as quais a 

produção artística, a necessidade de adquirir autonomia em seus procedimentos, 

independentes de outros campos. Logo, o juízo ético foi constituído como um dos excluídos 

deste campo. Desse momento em diante, a prática artística passa a possuir um campo 

exclusivo de saber, um método próprio, uma certa abstração do real e o poder de legitimar os 

seus próprios saberes. Com isso, a ideia de uma responsabilidade ética implícita às práticas 

artísticas supõe um ultraje, uma intrusão externa, pois os pressupostos artísticos subentendem 

que é impossível uma evolução criativa sem a respectiva liberdade de ação e de expressão. 

Quando a arte atua hermeticamente na sua própria esfera torna-se surda a qualquer instância 

de verdade, ou responsabilidade política, social e cultural. 

Um experimento artístico tem a força e a energia vital para afetar não apenas o âmbito 

estético, determinado e restringido pela existência humana, mas a totalidade do mundo 

humano; de forma que quando se fala da esfera da arte, não se deve defini-la apenas como um 

ponto de vista, uma abstração, ou uma formalidade parcial. Idealizar ou criar uma forma de 

expressão artística significa provar as suas potencialidades de compreensão e de conduta, que 

são também, a substância vital do lado ético. Quando se envia uma mensagem,  

“uma mensagem portadora de um intento. O estilo e as figurações explícitas da 
mensagem podem ser perversos, podem visar subjugar ou arruinar o receptor. 
Podem proclamar diretamente, como acontece em Sade, na pintura negra de Goya, 
na dança mortal de Artaud, a licença sombria do suicídio. Mas a sua pertinência para 
as questões e conseqüências de ordem ética só se torna com isso mais sensível. Só o 
lixo, o kitsch e os artefatos, os textos e a música produzidos exclusivamente com 
fins monetários ou de propaganda transcendem (transgridem) de fato a esfera da 
moral. São a pornografia da insignificância”17 

 

 Seja de forma intencional ou não, todo ato artístico está condenado a possuir uma 

finalidade e um propósito conceitual. Verifica-se que, após a superação da era das 

                                                           
16 VIRILO, P., The Information Bomb (Trad. Chris Turner). London: Verso, 2000, p. 143. 
17 STEINER, G.. Presenças Reais (Trad. Miguel Serres Pereira). Lisboa: Editorial Presença, 1993, p. 134. 
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vanguardas, onde o collage ou o Ready-made foram dois dos mais importantes e controversos 

procedimentos, vive-se num tempo de novas representações onde se oferecem fragmentos da 

realidade diária, atos comuns ou privados, desejos e receios no espaço cabido à arte. Com 

isso, a atenção dos artistas é colocada em terrenos desconhecidos até então: desde os campos 

dos saberes filosóficos, onde se indaga a própria condição do conceito de arte (a sua 

definição, a sua autonomia, etc.), até a procura de novos formatos técnicos de produção (a 

instalação, a performance e a vídeo-arte, entre outros) ou, até mesmo, a indagação da 

finalidade da arte, a condição humana, o pós-humano, a sociedade de informação, etc. 

Tem-se, então, que o artista, ao defender o exercício da liberdade de expressão, deve 

estar ciente que tal ação supõe respeito pelo sujeito, pela sua dignidade, o que corresponde a 

dizer que uma intencionalidade ética sempre fará parte na raiz do desígnio dos agentes 

artísticos. 

Aquilo que costumeiramente é denominado como uma hipotética superação de tabus, 

uma fuga ao tédio, uma busca pela inovação e, mormente, uma tentativa de extinguir qualquer 

entrave nos agentes criativos, aparenta estar empurrando parte da produção artística 

contemporânea para um despenhadeiro monótono e indescritível de estímulos mecânicos e de 

contorções fantasiosas unilaterais. Espera-se que a linguagem permaneça como o recipiente e 

o veículo da dignidade e da capacidade de criação humana, mensageiro da inteligibilidade e 

da cultura. De fato, a arte pode simbolizar um diálogo vivo entre autor e o espectador, mas 

apenas se o artista exibir o devido respeito e senso comum que Steiner explica com a 

afirmação de que “uma análise de enunciação e de significação – o sinal endereçado ao outro 

– implica uma ética”18 

 

CONCLUSÕES 

Não se pode definir precisamente o conceito de performance, pois este é reinventado a 

todo instante, tendo em vista que os artistas que a praticam utilizam de forma livre quaisquer 

disciplinas e assim como quaisquer meios como material - literatura, poesia, teatro, música, 

dança, arquitetura e pintura, e ainda vídeo, cinema, slides e narrações, empregando-os nos 

mais diversos arranjos. No entanto, o uso de animais em performances artísticas, diferente do 

que tem ocorrido com os espetáculos circenses, tem aumentado significativamente, gerando 

questionamentos acerca dos limites deste uso e até mesmo a legitimidade deste. Muitos 

                                                           
18 STEINER, G.. Presenças Reais (Trad. Miguel Serres Pereira). Lisboa: Editorial Presença, 1993, p. 131. 
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artistas entendem que questionamentos de ordem ética funcionariam como limitadores à sua 

liberdade de expressão/criação, contudo, esta liberdade de expressão implica em respeito pelo 

sujeito, seja ele um animal humano ou não-humano, pela sua dignidade, o que implica, 

portanto, que uma intenção ética sempre estará presente no cerne da criação e expressão 

artística. A apreensão da relação entre estética (arte) e ética (moral) abre espaço para o 

reconhecimento de que a natureza humana é muito mais complexa do que se supunha 

idealizadores das teorias estéticas e éticas. Dessa forma, o sujeito ético, ambição do projeto 

filósófico moderno, se estabelece numa multiplicidade de experiências e numa receptividade 

ao mundo e a todos os seres que nele habitam. 

No âmbito da discussão jurídica acerca da legalidade no uso de animais em 

manifestações artísticas, na legislação pátria, os animais são protegidos constitucionalmente, 

sendo vedada quaisquer práticas que os submetam à crueldade, havendo ainda diversas leis 

infraconstitucionais que versam acerca da tutela jurídica destes. É certo que a liberdade de 

expressão e as manifestações artísticas devem ser asseguradas, preservadas e incentivadas, 

porém, em nome desta cultura, não se pode permitir o sofrimento de animais. Deve-se ainda 

salientar que, embora de difícil mensuração (bem como comprovação para fins de processos 

judiciais), é certo que os animais além de sofrimento físico, padecem também de sofrimento 

mental, e expô-los a condições que lhe causem mal-estar em exibições artísticas, pode ser 

configurado maus-tratos ainda que não haja danos físicos ao animal. Aos poucos se percebe 

uma mudança na mentalidade da sociedade, que cada dia mais repudia práticas abusivas 

contra animais, contudo, sabe-se que na prática, os animais continuam sendo vítimas dos 

abusos e ambições humanas, inclusive em manifestações artísticas.  

Outro ponto a ser observado é que a arte é um poderoso instrumento educativo, capaz de 

transmitir o pensamento sistêmico e reforçar a dimensão emocional, por ser um importante 

veículo sensibilizador. Assim sendo, utilizar animais em manifestações artísticas torna-se 

antipedagógico, podendo colaborar com a ideia de “coisificação” da vida, com a 

insensibilidade perante o sofrimento do outro, perpetuando, portanto, o paradigma 

antropocêntrico. 

 Na filosofia restam os argumentos que legitimam os animais como seres dignos de 

consideração moral. Cabe ao Direito, cuja finalidade deve ser sempre buscar a Justiça, 

orientar a conduta do homem para com os demais seres vivos, em conformidade com a ética e 

com o valor inerente a cada ser. Pode o artista expressar livremente sua arte, direito o qual 
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deve ser garantido pelo Estado, havendo, porém, limites legais e ainda, limites éticos, os quais 

devem ser observados, não devendo estar, portanto, a arte acima da ética, mas sim em 

conformidade com esta.  
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ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL 
MEMÓRIA E VERDADE, A HERANÇA DA DITADURA MILITAR. 50 

ANOS DE REPRESSÃO1 
 

Manoel J de Souza Neto2 

Resumo: O presente artigo apresenta alguns aspectos históricos da representação setorial da 
música Brasileira. Em meados do século XX, ocorreu forte transformação nas relações entre 
meio musical, estado e economia. Foram criados organismos de representação de todos os 
setores, gravadoras (ABPD), direitos autorais (UBC, ECAD, etc). Já a atividade dos músicos 
passou no Brasil durante a ditadura militar e nas décadas que se seguiram por pesadas 
contradições. Em uma nação musical, reconhecida mundialmente como geradora de beleza 
em seus gêneros e diversidade cultural, a manifestação não obteve atenção e proteção do 
governo, mas ao contrario, sendo presenteada, com uma autarquia federal perseguidora e 
autoritária chamada OMB – Ordem dos Músicos do Brasil. Comandada por um interventor da 
ditadura por 45 anos, a organização se tornou símbolo do autoritarismo contra a classe 
musical. A música brasileira segue se desenvolvendo como uma das mais importantes do 
mundo, em meio a processos, decisões judiciais, projetos de leis, a entidade não se renova. 
Nestas contradições serão lançados os olhares. 

Palavras-chave: OMB, Música, Memória. 
Abstract: This paper presents some historical aspects of sectoral representation of Brazilian 
music. In the middle of the twentieth century, major transformation in relations between 
musical environment, economy and state occurred. Bodies representing all sectors, labels 
(ABPD), copyright (UBC, ECAD, etc.) were created. The activity of the musicians spent in 
Brazil during the military government and in the decades that followed by heavy 
contradictions. In a musical nation, recognized worldwide as a generator of beauty in their 
genres and cultural diversity, the demonstration did not get attention and protection of the 
government, but on the contrary, being gifted with a stalker authoritarian federal agency 
called and OMB - Order of the Musicians of Brazil. Controlled by a receiver of the 
dictatorship for 45 years, the organization has become a symbol of authoritarianism against 
music class. Brazilian music follows developing as one of the most important in the world, 
amid processes, judicial decisions, draft laws, the entity is not renewed. The aim is to verify 
these contradictions. 
Keywords: OMB, Music, Memory. 

 

INTRODUÇÃO 
A atividade musical no Brasil experimentou contradições desde a ditadura militar 

(1964-85). Em uma nação musical, reconhecida mundialmente como geradora de beleza e 

diversidade cultural, ao contrário do que se imagina, a manifestação, além de não obter 

atenção e proteção do governo, passou a ser vigiada por uma autarquia federal, chamada 

                                                           
1Trabalho apresentado no ST8 - Direitos Culturais, Memória e Verdade – III Encontro Internacional de Direitos 
Culturais. 
2Manoel José de Souza Neto, Cientista Político, formado pela Uninter, Curitiba. Contato: 
neto.manoeljdesouza@gmail.com. 
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OMB – Ordem dos Músicos do Brasil.3 A entidade, tendo recebido poderes de polícia 

(MORAES, 2011), agindo como fiscal do trabalhador e não do contratante, converteu-se em 

instrumento de censura, geração de desigualdades, assimetrias e exclusão de músicos do 

mercado de trabalho.  

Tendo por agravante no período submetido os artistas ao abandono diante de uma 

indústria fonográfica formada essencialmente por multinacionais (SOUZA NETO, 2014). 

Desde então, a OMB vem sendo acusada de: excessivo controle da categoria (MENDONÇA, 

2003); eleições fraudulentas, questionabilidade dos critérios dos exames, falta de democracia 

na gestão e sub-faturamento em contratos de artistas internacionais (GARCIA, 2007); 

cristalização de dirigentes em cargos por décadas e chantagem, (PAVAN, 2002); 

impedimento da realização do exercício profissional do músico e cobrança de multas 

nebulosas (MORAES, 2011); desvios e ameaças (MANIFESTO do FPM-RJ, 2006); 

corrupção e gastos com blindagem4 de carros de luxo (SALMEN, 2009); apreensão de 

equipamentos e perseguição de músicos (OS CHARLATÕES, 2002).  

Dentre uma lista infindável de acusações, decisões judiciais informando que a lei 

3.857 não teria sido recepcionada na CF88. Graças a essa atuação negativa da entidade, 

surgem desde o final da década de 90 do século passado, com intenção de libertar os músicos 

da OMB, inúmeras manifestações5, movimentos6, encontros7, seminários, abaixo assinados, 

artigos, além de centenas de processos judiciais8, e meia dúzia de projetos de lei, que formam 

uma vasta9 literatura sobre o caso10.  

Foram necessários 50 anos de lutas para que o meio musical conseguisse relativa 

autonomia, graças a decisão do STF em 2014, simplesmente para que a atividade pudesse ser 

exercida conforme as previsões constitucionais do artigo 5º da Constituição, que garante em 

                                                           
3 Cf: OMB - ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL: Wilson Sandoli. Av. Ipiranga, 318 6o an bl A. 01046-010 
–São Paulo –SP. (ABPD, The Recording Industry, 2004). 
4 Cf: Salmen (2009). Em 2005, a regional gastou R$ 321.541,60 com a aquisição e a blindagem de um 
automóvel Grand Caravan da Chrysler e de uma Mitsubishi Pajero. Segundo a auditoria (página 5). 
5 As cartas do Paraná (2005) e da Fundação do FNM na carta de Porto Alegre no Fórum Mundial Social de 2005, 
reforçam os mesmos pontos. 
6 Os fóruns estaduais de música lançaram em 2005 um manifesto posicionado o FNM a respeito da OMB. No 
Rio o FPM-RJ promoveu o Fora de Ordem (2006) e lançou um manifesto, em Curitiba foram Os Charlatões 
(2002), em Porto Alegre vários encontros (2005), por todo o Brasil os músicos se manifestaram. 
7 “No Paraná, o assunto foi abordado em alguns debates, como na PUCPR e no evento ‘Os Charlatões’, 
promovido por Manoel Neto, Autor do Livro A (des)construção da música na cultura paranaense.” 
(CORDONI, 2004a) 
8 “O tema abordado neste livro vem sendo debatido em todo o país. Vale a pena ressaltar a luta nos Estados de 
Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, São Paulo (leia-se Sinfônica), Minas Gerais, Rio de Janeiro e no Paraná” 
(CORDONI, 2004a).  
9 Cf: Em especial a documentação disponibilizada pelo músico e professor Paulo Castgna. Disponível em: 
<http://paulocastagna.com/ordem-dos-musicos-do-brasil-omb/>. 
10CARTA Porto Alegre, 30 de janeiro de 2005, V Fórum Social Mundial. 
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seu parágrafo 9º que: “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença”.  

Diante deste espectro sombrio da censura de artistas, da opressão de trabalhadores, da 

perseguição imoral de sujeitos que tiveram seus direitos humanos desrespeitados, este artigo 

procura voltar seu olhar sobre essas questões, emitindo breves notas sobre as contradições nos 

processos, resultado da morosidade e complacência do Estado, bem como os levantes e 

manifestos contrários vindos dos cidadãos, e, como desfecho, as resoluções do caso, ocorridas 

tardiamente, 50 anos depois. 
 

1 OMB: ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL DESVIOS, AUTORITARISMO E 
ABANDONO DA REPRESENTAÇÃO  
  

 A regulamentação setorial do trabalho dos músicos, tem em sua origem um elemento 

pouco observado. A profissão de músico no Brasil remete à institucionalização de caráter 

militar e elitista no século XIX, através das bandas militares lusitanas trazidas por Don João 

VI (BINDER, 2006), oficializadas pelo Decreto11 de 29.10.1814. Resultando a organização do 

setor na expansão das bandas militares que se tornaram obrigatórias em todos os regimentos 

no território nacional. Daí se supõem a origem da tradição autoritária12 positivista, histórica da 

organização dos músicos e da própria OMB. 

  Antes mesmo da existência da OMB, surgiu, em 1957, a UMB (União dos Músicos do 

Brasil) pelas mãos do maestro e advogado paraibano José de Lima Siqueira. Bem 

intencionado sugeria a regulamentação da profissão de músico, até então bastante 

marginalizada criando a entidade que atuou como uma “CUT musical”, agregando sindicatos 

estaduais e bandas militares (PAVAN, 2002 In: MENDONÇA, 2003). Mas a atividade 

profissional de músico só passou a ser reconhecida no Brasil através da lei Nº 3.857/6013 

promulgada por Juscelino Kubitschek, presidente que teria interesse especial na música e 

ligação especial com Vinicius e Tom Jobim que foram responsáveis pela Sinfonia da 

Alvorada (1960)14. JK, o presidente Bossa Nova15, teria sido influenciado pelos músicos José 

                                                           
11 Decreto de 29.10.1814, determinando que houvesse em cada regimento de infantaria uma banda composta de 
mestre e 11 músicos, todos praças do pré. O modelo português vigorou no Brasil e está indicado na portaria de 
16.12.1815, que recomendou a composição da música de cada regimento de infantaria e batalhão de caçadores: 1 
mestre, 1º clarinete; 1 requinta; 2 clarinetes; 2 trompas; 1 clarim; 1 fagote; 1 trombão ou serpentão; 1 bombo e 1 
caixa de rufo. (FIDELES, 2002). 
12 Ler mais na Lei nº 3.857, de 22 de dezembro de 1960, aspectos como código moral e ética, poder de policia, 
entre outros aspectos autoritários da regulação da atividade profissional dos músicos.  
13 lei nº 3.857, de 22 de dezembro de 1960 cria a ordem dos músicos do Brasil e dispõe sobre a regulamentação 
do exercício da profissão de músico, e dá outras providências. 
14 Cf: Brasília, Sinfonia da Alvorada. Disponível em: <http://www.jobim.com.br/dischist/sinfalv/sinfalv.html>. 
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Lima Siqueira e Eleazar de Carvalho para a promulgação da lei que criou a OMB 

(MENDONÇA, 2003). A lei foi promulgada a pedido da classe musical com intenção de 

defender a categoria dos músicos: 
 

A lei nº 3.857, de 22 de dezembro de 1960 cria a Ordem dos Músicos do 
Brasil e dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de músico, 
e dá outras providências. (…) com a finalidade de exercer, em todo o país, a 
seleção, a disciplina, a defesa da classe e a fiscalização do exercício da 
profissão do músico.16 
 

  

Com o Golpe Militar de 1964, começava a ditadura que duraria por 21 anos para a 

sociedade brasileira, mas que para os músicos seriam 50 anos. Com intuito de combater os 

ditos “comunistas” nas artes, um dos primeiros atos da ditadura foi imediata intervenção na 

OMB: 
 

Oficializada em 8 de abril de 1964 (apenas uma semana após o golpe militar) 
pela portaria n° 72  da Delegacia Regional do Trabalho. Designados 
interventores (...) do Dops (Departamento de Ordem Política e Social), de 01 
de julho de 1965, informando que segundo informações reservadas, os 
comunistas procuram infiltração (...) e na União dos Músicos do Brasil (na 
Guanabara), por intermédio de José Siqueira. (...) Informa o documento que, 
após “levantamento”, por “irregularidades” baseadas em “pareceres dos srs. 
interventores”, a diretoria foi destituída. (NOVAES, 2005) 

 

 

Logo após o golpe militar de 64, já no controle da OMB o advogado e ex-músico 

Wilson Sândoli, distribui carta na imprensa afirmando seu papel diante dos demais músicos: 

“Vigiar e Punir os inimigos da Segurança Nacional” (CUPERTINO, 2009). Assumindo a 

OMB o controle das atividades morais e éticas dos músicos. Dentre os efeitos da radicalização 

política (o golpe dentro do golpe no regime militar) é implantado o AI-5/1968, suspendendo 

com todos os direitos políticos e liberdades civis, ampliação da censura e do autoritarismo da 

OMB:  
 

Por conseguinte, viria o Golpe Militar de 1964. Em 1968, com a 
promulgação do AI-5, estava proibido todo e qualquer tipo de manifestação 
[inclusive as culturais e musicais] e organização política, que ameaçasse a 

                                                                                                                                                                                     
15 Apelidado dado pelo comediante Juca Chaves em uma paródia “Presidente Bossa Nova”, alusão ao estilo 
musical brasileiro e ao espírito do tempo moderno que se pretendia no Brasil de 50 anos em 5, o que acabou por 
virar marca positiva do presidente. 
16 Art. 1º Fica criada a Ordem dos Músicos do Brasil com a finalidade de exercer, em todo o país, a seleção, a 
disciplina, a defesa da classe e a fiscalização do exercício da profissão do músico, mantidas as atribuições 
específicas do Sindicato respectivo. 
Art. 2º A Ordem dos Músicos do Brasil, com forma federativa, compõe-se do Conselho Federal dos Músicos e 
de Conselhos Regionais, dotados de personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa e 
patrimonial. 
Art. 3º A Ordem dos Músicos do Brasil exercerá sua jurisdição em todo o país, através do Conselho Federal, 
com sede na capital da República. 
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Segurança Nacional. As finalidades da OMB tomariam outro rumo, 
justamente os de fiscalizar, multar, prender e reprimir (Mendonça, 2001, p. 
6). 
 

 

Desde então, a profissão do músico foi abandonada a própria sorte, ao menos é isso o 

que vem sendo denunciada pela categoria de trabalhadores, imprensa e também por órgãos 

governamentais. As manifestações contra a OMB teriam origem em conflitos entre os 

músicos atuantes e o órgão regulamentador da profissão por conta da cobrança de anuidades 

obrigatórias, associada ao descontentamento da categoria de trabalhadores por não receberem 

benefícios em contrapartida, nem sentirem-se representados como junto às esferas públicas.  
 

Nos últimos quarenta anos, a Ordem dos Músicos do Brasil é gerida pelo 
mesmo grupo que nela se incrustou logo após o golpe militar de 64 (...) se 
valendo do poder de policia na obrigatoriedade do pagamento de anuidade 
para o exercício da profissão. Uma verdadeira caixa preta, (...) os músicos 
tiveram na OMB não uma parceira ou representante aliada, alguma 
lembrança ou algum motivo de orgulho, mas se depararam sim com uma 
inimiga reacionária, ou quando muito com uma representante ausente. (...) 
Esta OMB que esta sub-judice no Supremo Tribunal Federal, a beira do 
abismo, execrada pela classe musical que a sustenta. (OMB: Arbítrio e 
cartorialismo no terceiro milênio. Manifesto do Fórum Permanente de 
Música do Rio de Janeiro, 2006).  
 

 

Entre suas atribuições institucionais, a defesa do músico teria ficado em segundo plano 

com relação a outras que são relacionadas ao controle profissional, fiscalização, cobrança de 

taxas e punição contra os músicos que por ventura estejam atuando de forma irregular. A 

carteirinha seria o documento dos músicos, sem a qual podem correr riscos previstos na lei. 

Prerrogativa de uso de violência simbólica e poder de polícia que permitiam a OMB emitir as 

seguintes punições: “Advertência; Censura; Multa; Suspensão do exercício profissional por 

até 30 dias; Cassação do exercício profissional, ad referendum do Conselho Federal” (Art. 19. 

Lei 3.857/60). Não fosse o suficiente ainda “ameaçam de prisão simples de 15 dias a três 

meses, prevista no artigo 47 da Lei das Contravenções Penais” (CORDONI, 2004a). As 

arbitrariedades cometidas se transformaram em argumentos contra a regulamentação da 

profissão: 
 

A Ordem dos Músicos do Brasil (...) Verifica-se, entretanto, a geral e 
completa insatisfação da categoria com a situação atual da instituição, que 
deve ser urgentemente modificada através da mobilização organizada dos 
músicos em todo território nacional. O exercício da atividade musical é livre, 
espontâneo e social, não cabendo nenhum tipo restrição à sua realização 
quando manifestação cultural. (...) Pelo livre exercício da profissão e pelo 
fim do constrangimento policialesco imposto pela Ordem dos Músicos do 
Brasil. Pelo fim da obrigatoriedade da contribuição para a Ordem dos 
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Músicos do Brasil. (Porto Alegre, 30 de janeiro de 2005, V Fórum Social 
Mundial)17 
 

 

Este entendimento comum com os demais reclamantes é apresentado na forma 

jurídica, no trabalho de Cassiano Cordoni (2004a), que defende em tese que a atividade do 

músico é livre, atividade profissional, direitos consagrados na CF/198818 e que estaria criando 

um regime de excessivo controle (RAGONEZZI, 2009). Esta inferência excessiva da Ordem 

dos Músicos do Brasil para com o exercício da profissão resultaria em uma quebra da 

representatividade da categoria que historicamente nega sua organização máxima da categoria 

criada pelo peso do Estado Brasileiro. 
  

O que os músicos alegam é que não obtêm nenhum benefício da instituição e 
que são “obrigados” a pagar uma anuidade sem saber exatamente para qual 
finalidade. Cem por cento dos músicos entrevistados ou que responderam 
questionário para esta pesquisa dizem não reconhecer a Ordem dos Músicos 
do Brasil como uma instituição legitimadora da atividade profissional do 
músico ou que preste serviços a esta categoria profissional. (REQUIÃO, 
2010, p. 162) 
 

 

Setores da classe musical, política, imprensa, justiça, entre outros, têm procurado 

demonstrar suas insatisfações com a autarquia, porém sem muita efetividade. Os debates que 

existiam nas listas e encontros da classe musical sobre reformar, extinguir ou tomar a OMB, 

avançaram.  

Após décadas de reclamações da classe, no sentido jurídico, algumas iniciativas 

começam a dar alguma solução, ainda que paliativas ao caso. O começo das ações contra a 

OMB surgiram em Curitiba, através de uma intrincada rede relações entre músicos. A 

primeira e mais emblemáticas delas ocorreu no meio dos anos 80 com a expulsão do músico 

popular Natinho, em condições idênticas as ocorridas com o músico do FPM-RJ Eduardo 

Camenietzki, porém 30 anos antes.  

Natinho ganhou a ação e ainda escreveu junto com o deputado federal Max Roseman 

(PMDB-PR), o PL 2.838/89, o primeiro projeto com proposição de mudanças da lei Nº 

3.857/1960 que criou a OMB. Ainda no Paraná, em 1997, músicos (maioria de bandas de 

rock) começam a processar a OMB em massa, sendo os primeiros autores da leva de 

processos que resultou em ações vitoriosas ao usar a argumentação correta que levou o caso 

                                                           
17 Carta de Porto Alegre no - Fórum Mundial Social 2005.  
18 Cf: Cordoni (2004a).  
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ao STF19. O juiz federal, Dr. Sérgio Fernando Moro, em 1998, da 2ª Vara de Execuções 

Fiscais de Curitiba, julgou que a lei nº 3.857/60 tem “limitações incompatíveis” com CF88, 

determinando não ser mais necessário aos músicos o pagamento de anuidades ao Conselho 

Regional da OMB, a entidade recorreu (Gazeta do Povo, 1998).  

Estas ações ocorreram também em Santa Catarina e em Curitiba, pelas mãos do 

advogado Fernando Bargeño. Na época, o cantor e compositor Julian Barg, que, segundo o 

jornal Estado de São Paulo, foi um dos primeiros a conseguir o mandado, afirmou “Estamos 

livres dos arbítrios da instituição” (SAVAZONI, 1998), após as primeiras ações vitoriosas, o 

Curitibano, começou a circular “emails bomba” ensinando como mover os processos contra 

OMB (SOUZA NETO, 2004, p. 626-644). Segundo Cordoni (2004b) a decisão do juiz 

Federal Sérgio Moro favorável a Astir Muller Seraphin Drapier em uma ação20 contra a OMB, 

em 15/03/99, teve processo com data de 1997, portanto anterior aos demais. Da mesma forma, 

os irmãos Cassiano e Luciano Cordoni, entraram com mandatos de segurança21 em 

25/05/2000 somando aos processos ação política22 e pesquisa acadêmica23. 

Paralelamente às primeiras ações, o juiz da 7ª Vara Federal de Curitiba, Álvaro 

Eduardo Junqueira, julga inconstitucional a obrigatoriedade do pagamento de anuidade por 

parte dos músicos e da fiscalização por parte da Ordem dos Músicos do Brasil (OMB), 

enquanto o juiz federal substituto, Guy Vanderley Marcuzzo, da 2ª Vara Cível da capital, em 

20/08/2000, dá parecer favorável aos músicos, confirmando a sentença da liminar 

anteriormente deferida24, e desta ocasião informou-se a toda a imprensa (CORDONI, 2004b). 

Enquanto surgem ações judiciais, a organização setorial contra a OMB avançou em Curitiba 

através de seminários como o ocorrido na PUC-PR (2001) mediado por Cordoni, e outro que 

organizei chamado Os Charlatões (2002)25. 

Em São Paulo, ocorre a carta com Moção de Repúdio da Associação da Banda 

Sinfônica do Estado de São Paulo contra a OMB, que circulando na internet26 conquista mais 

de mil assinaturas. É encaminhada uma representação ao MPF. Seguida por uma avalanche de 

                                                           
19 Argumentos sobre as ações podem ser lidos na pesquisa acadêmica de direito de Cassiano Cordoni (2004) um 
dos músicos envolvido nos processos. 
20 Processo n.°97.00.23934-9 
21 Autos n.° 2000.70.00.0104486-5 – da 2.a Vara Federal de Curitiba  
22 Cordoni participou da diretoria da ACEP, base de criação do FPM-PR, enquanto os dois irmãos participaram 
da articulação feita no evento Os Charlatões, SEEC, 2002. 
23 CORDONI, 2004. 
24 Autos n.° 2000.70.00.0104486-5 – da 2.a Vara Federal de Curitiba  
25 No Paraná, o assunto foi abordado em alguns debates, como na PUCPR e no evento “Os Charlatões”, 
promovido por Manoel Neto, Autor do Livro A (des)construção da música na cultura paranaense. 
(CORDONI, 2004a) 
26 A banda manteve na época uma lista de debate sobre o tema: <bandasinfonica.com.br/omb/msg.htm>.  
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ações individuais e coletivas contra a atuação da OMB. Espalham-se ações por Santa 

Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Ceará. Ainda em São Paulo, o 

advogado Marcel Michelmann moveu ação popular contra a OMB (GARCIA, 2007). As 

decisões em tribunais em primeiras e segundas instâncias começaram a dar as primeiras 

decisões de que os artigos 16, 18 e 28 da Lei n.º 3.857/60 por incompatibilidade com o art. 

5.º, inciso IX da CF 1988 “impondo-se o reconhecimento de sua revogação tácita” 

(CORDONI, 2004a)27, sendo recorridas pela OMB, arrastando-se as decisões pela justiça. Nos 

primeiros anos de mobilização do meio musical os resultados foram parcos e muitas das 

primeiras ações civis públicas foram julgadas improcedentes. Como no caso de 07/11/2000, 

movida pelo Ministério Público do Paraná, que impetrou mandado de segurança coletivo 

contra a OMB, requerendo liminar para que todos os músicos do Paraná não fossem obrigados 

a filiação compulsória à entidade, tendo liminar negada28 (CORDONI, 2004b).  Mas a ação 

simbólica contra a OMB, que mais chamou a atenção de diversos movimentos e se consolidou 

no imaginário como uma possibilidade real de fazer justiça e promover liberdade para o meio 

musical, foi o PL nº 3725/00 da Dep. Dr Rosinha29, propondo a extinção da OMB. No 

entanto, o STF, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) n.º1717-6, considerou 

Conselhos Federais e seus respectivos Regionais guardam a natureza de autarquia federal, 

sendo o PL engavetado.  

A primeira grande conquista coletiva foi simbólica. O primeiro grande passo nesse 

sentido ocorreu quando, ouvindo os apelos do meio musical, na gestão de Gilberto Gil, o 

MINC não reconheceu a OMB como única representante do meio musical perante o governo, 

quando da formação da Câmara Setorial de Música (2004/05) convocando a formação de 

Fóruns de Música estaduais com objetivo de mobilizar a classe e formar nova representação 

para a categoria perante os organismos de participação civil junto ao Estado Brasileiro 

(SANTI, 2010).  

A OMB autarquia federal dos músicos profissionais foi uma das convidadas para a 

esfera de representação, a arena política de mediação dos conflitos setoriais da Música 

Brasileira (CSM/CNPC), no entanto, em sete anos de reuniões, esteve presente oficialmente 

em apenas uma única reunião, demonstrando serem legítimos os manifestos e ações judiciais 

questionando a representação da categoria pela OMB. Somam a estas, solicitações 
                                                           
27 Ação Civil Pública n.º2000.70.00.028464-8 
28 Ação Civil Pública nº 2000.70.00.028464-8; Autor: Ministério Público Federal; Ré: Ordem dos Músicos do 
Brasil – Conselho Regional do Estado do Paraná. Flavia da Silva Xavier Juíza Federa Substituta da 11ª Vara 
Federal 
29 Político, médico pediatra e amigo da classe artística e musical do Paraná, que ouvindo as reclamações criou o 
PL. 
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contundentes do Fórum Nacional de Música e da Câmara Setorial de Música no âmbito do 

Ministério da Cultura que exigem mudanças institucionais na OMB via intervenção do 

Estado30. Relatórios31 que sugerem a mudança da regulamentação da profissão, tornando a 

OMB um organismo em defesa da classe musical32. Até um texto com um Projeto de Lei dos 

músicos “A NOVA LEI” sem a OMB foi elaborada pelos membros do FPM-RJ e 

SINDIMUS. Tema que foi categoricamente citado no Plano Setorial da Música, parte do 

decreto do PNC-MINC: “Revisão e atualização da lei que regulamenta a profissão de músico, 

e regulamentação das demais profissões envolvidas na cadeia produtiva da música” (Cf: 

CSM, 2010).33  

Apesar de não incorporadas algumas das solicitações da CSM ao PNC 2010 do MINC, 

as proposições, como a carta dos fóruns com propostas para a OMB (FNM, 2005), tiveram 

efeito simbólico, contribuindo para a pressão sobre os diversos poderes referentes a mudanças 

na legislação da OMB. Segundo Vitor Ortiz (2005), as propostas da CSM (2005) foram 

influentes na tomada de decisão da criação de novos instrumentos facilitadores das relações 

fiscais e trabalhistas dos artistas com o governo. Tanto o SUPERSIMPLES como 

enquadramento tributário das produtoras culturais, como a medida inclusão no MEI a 

categoria “CANTOR/MÚSICO INDEPENDENTE”34, podem ser entendidas como respostas 

governamentais às proposições de políticas públicas ocorridas na CSM 2005, se configurando 

como alternativas legais para os direitos trabalhistas dos músicos. 

As esperanças se voltaram então para o PL 1.366/2007 que recebeu substitutivo 

propondo a supressão de diversos artigos da lei ao invés de propor como originalmente o fim 

da OMB,35 passou a sugerir a mudança da regulamentação da atividade de músico. O PL 

1.366/2007 e o “Processo no STF que revoga 22 Artigos da 3857/60 são irmãos gêmeos 

atuando em esferas diferentes” (PRESIDENCIA-SIMPROIND, 2009). Os processos, ações, 

PLS, ações internas dentro do executivo, no MINC, no CNPC, CSM passaram a ser 

transversais e complementares, na medida em que os membros do FNM, Cooperativas, 

delegados da CSM, e demais movimentos, começaram a acompanhar os tramites e articular 

                                                           
30 Cf: Carta Maior: <http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=11892>. 
31 Relatório da I-CNC 2005, decisão da Conjur sobre a OMB para o CNPC 2010, relatório GTT questões 
trabalhistas MINC 2006, entre outros.  
32BRASIL. Ministério da Cultura. Plano Setorial de Música, 2010. p.20-24 
33 Cf: BRASIL. Ministério da Cultura. Plano Setorial de Música, 2010 
34 Cf. Portal do Empreendedor. Disponível em: <http://www.portaldoempreendedor.gov.br/perguntas-
frequentes/duvidas-relacionadas-ao-microempreendedor-individual/o-microempreendedor-individual-mei/que-
atividades-podem-ser-enquadradas-como-microempreendedor-individual/>. 
35 Cf: Fórum Samba e Choro. Disponível em: <http://www.samba-choro.com.br/s-c/tribuna/samba-
choro.0406/0659.html/>. 
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ações em conjunto nos bastidores. A ação de cooperativas e fóruns de músicos pelo Brasil 

desde 2002, foi fundamental para o apoio recebido pelo Fora de Ordem36 realizado pelo FPM-

RJ em 2006, diferentemente do que Carbone afirmou (2007, p. 56), evento que conquistou 

importantes apoios contra a OMB. Mas o PL 1.366/2007 como as demais proposições PLS 

345/2006, PL 2.838/89, PL 3725/2000, PL 6.303/2009, seguiram no congresso em trânsito em 

comissões ou engavetados.  Outro projeto, ainda que tenha sido decisão controversa, que 

chamou a atenção dos músicos foi a lei aprovada na Assembleia Legislativa de São Paulo, em 

2007, contrariando e lei federal isentando os músicos de filiação na Ordem dos Músicos do 

Brasil37. O congresso nacional recebeu ainda outro PL pelas mãos do deputado Aldo Rebelo 

do PC do B, com anteprojeto de autoria do Músico André Novaes, prevendo a 

regulamentação da profissão e reformulação da Lei nº 3.857/60, mas que também não 

avançou (GARCIA, 2007). As ações seguiam sem muita eficácia, mas a rede de interessados 

formada, à essa altura, trocava informações em grande velocidade, cada um promovendo 

algum tipo de dano no oponente, se inspirando uns nos outros. Por ação movida através de 

membros dos Fóruns de Música, caiu Wilson Sandoli da presidência da OMB Federal, e por 

ação de seus próprios pares da OMB que o denunciaram, também foi destituído do Conselho 

Regional da OMB-SP, acusado pela afirmação dos auditores: “identificamos fortes indícios de 

desvio de recursos OMB” (SALMEN, 2009) encerrando 45 anos de ditadura na entidade.  

 Em paralelo, no executivo, por decisão da CONJUR (Consultoria Jurídica da União) 

protocolo 761 de 2011, em resposta a pedido38 da recomendação n.º12 de 08 de dezembro de 

2010 do Conselho Nacional de Políticas Culturais, decidiu39 que é da responsabilidade do 

Ministério da Cultura a abertura de grupo de estudos para elaborar consulta pública para 

mudança e atualização da Lei 3.857 da OMB. A Resolução da CONJUR40, sobre a 

responsabilidade da pauta da OMB, determinou responsabilidade do MINC, portanto a 

consulta passaria pelo seu ente deliberativo o CNPC, e pelo seu ente consultivo a Câmara 

Setorial da Música. A então Ministra da Cultura Ana de Hollanda em meio aos conflitos 

relacionados à reforma dos direitos autorais, externamente atingida pelos manifestos contra 

sua gestão, e internamente sendo questionada pelos membros do CNPC (SOUZA NETO, 

2014), não abriu o grupo de trabalho autorizado pela CONJUR, e a pauta ficou trancada no 

                                                           
36 Manifesto do Fórum Permanente de Música do Rio de Janeiro, 2006. 
37 Cf: http://www.al.sp.gov.br/norma/?id=69823 
38 Eram os representantes da musica brasileira no CNPC entre 2010/12, Du Oliveira e Manoel J de Souza Neto 
39 O procedimento não foi encaminhado pelo Ministério da Cultura, até o momento em que este texto estava 
sendo finalizado. 
40 Decisão 19 de agosto de 2011, Gustavo Alexandre Bertuci. Advogado da União. Coordenador Geral de Direito 
da Cultura. CONJUR. Despacho n 1305/2011/conjur-MinC.CGU/AGU 
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CNPC, onde ocorreria decisão de votação da solicitação de abertura de consulta pública41 para 

mudança da lei da OMB entre 2010/12. Com a queda da ministra e com a renovação dos 

colegiados ligados ao conselho, o tema também foi esquecido pelos novos membros tanto do 

CSM como do CNPC que assumiram mandatos entre 2012/14, sendo ignorada a alternativa 

que envolveria a participação pública na mudança da lei. 

 Em uma nação em que as coisas são previsíveis, coube ao Supremo Tribunal Federal 

julgar no dia 1º de agosto de 2011 a ação que resultou em alguma mudança no quadro 

desolador.  

Após inúmeras decisões judiciais pelo Brasil contra a OMB em instâncias inferiores, o 

plenário do STF decidiu por unanimidade42: “que o exercício da profissão de músico não está 

condicionado a prévio registro ou licença de entidade de classe” (MORAES, 2011), decisão 

do RE 414426, relatado pela ministra Ellen Gracie, em 2011, o STF ainda sentenciou a 

inconstitucionalidade de 13 artigos da lei 3.857, em decisão histórica43. Ainda que tenha sido 

uma decisão para um único processo, foi decida pela aplicação de jurisprudência na decisão 

de ações futuras com igual teor. Tendo como principal argumento a não razoabilidade da lei, 

com argumentos similares, com base no que estabelece a Constituição, no ART. 5.º, XIII, que: 

“é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 

profissionais que a lei estabelecer”. Bem como a “regulamentação de uma atividade 

profissional depende da demonstração de existência de interesse público a proteger” de que: 

“no caso do músico, atividade não se apresenta perigosa ou prejudicial à sociedade, 

diferentemente das profissões de médico, advogado ou engenheiro, que exigem controle 

rigoroso, tendo em vista que põem em risco bens jurídicos de extrema importância, como a 

liberdade, a vida, a saúde, a segurança e o patrimônio das pessoas”; e por fim que: “afigura-

se, portanto, desnecessária inscrição em ordem ou conselho para o exercício da profissão de 

músico”44 (CUPERTINO, 2009). Reconhecendo, portanto, que não ocorreu recepção da lei 

3857/60 na Constituição federal de 1988, sendo a lei inconstitucional. Em 2014 o caso foi 
                                                           
41Apoio à abertura de consulta pública para alteração da legislação que dispõe sobre a regulamentação do 
exercício profissional do Músico. (...) O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL – CNPC (...) 
resolve: (...) Art. 1º Aprovar moção de apoio à abertura de consulta pública a ser realizada pelo MINC com 
objetivos de reformulação da lei 3.857/60 que regula a profissão de músico e cria a Ordem dos Músicos do 
Brasil (OMB). (Du Oliveira e Manoel Neto representantes da Musica no CNPC).  
42 O STF julgou improcedente o Recurso Extraordinário nº 414426, da Ordem dos Músicos do Brasil (OMB), 
Seção de Santa Catarina.” (MORAES, 2011) 
43 Cf: Documentário TV Justiça, Grandes Processos do STF. Ordem dos Músicos do Brasil. Disponível em:  
<http://www.youtube.com/watch?v=8KxBOF-Pkmo>. 
44 Cf: decisões similares. Administrativo.Conselhos profissionais. Ordem dos Músicos do Brasil. Músico 
Profissional.Inscrição. Desnecessidade. Da Apelação e remessa oficial improvidas. (TRE — 1.ª Região - AMS 
n.º200133000181075 - UF: BA - Órgão Julgador: 5.ª Turma - Data da decisão: 11/10/2002 Documento: TRF 
00143248). 
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encerrado, com o julgamento45 do Recurso Extraordinário (RE) 795467 em 2014 teve por 

base a definição do STF, nos autos do RE 414426, relatado pela ministra Ellen Gracie 2011, 

resultou no fim em definitivo da obrigatoriedade do registro de músicos profissionais na 

Ordem dos Músicos do Brasil. 
 

Supremo Tribunal Federal reafirmou que a atividade de músico é 
manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão e, 
portanto, incompatível com a Constituição Federal a exigência de inscrição 
na OMB, bem como de pagamento de anuidade, para o exercício da 
profissão. (...) a decisão é definitiva e vale para todos. (HERCULANO, 
2014)  
 

 

A movimentação do legislativo e executivo, não sendo eficazes para a mudança 

necessária da OMB, acabou mesmo no STF, demonstrando uma das faces da ineficiência 

política brasileira que, por incompetência, tem transferido ao judiciário as decisões que não 

são efetivadas por morosidade nem pelos legisladores nem administradores do poder público. 

Acaba-se legislando no judiciário após 26 anos da aprovação da última constituição federal 

brasileira, que uma lei que reprimia uma atividade artística era inconstitucional, ainda que 

fosse óbvio e todos soubessem, sinal de desinteresse, ou, ao contrário, de que existiam muitos 

interesses.  

Os músicos estão livres, ao menos isso é o que afirma a decisão do STF, garantindo a 

liberdade de se expressar, um direito que nunca deveria ter sido suprimido. O Estado não pode 

se isentar da responsabilidade das ações que uma das suas autarquias federais promoveu por 

50 anos. Mudar a lei, extinguir ou transformar a OMB na Agência Nacional da Música, são 

apenas alguma das propostas em meio a tantas políticas que não foram efetivadas, mas estão 

previstas no Plano Setorial da Música, parte do PNC, 2010. Realizar as políticas públicas 

solicitadas pelo setor seria um ato de demonstração de respeito que faltou por parte do Estado 

para com o meio musical nos últimos 50 anos.  
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A QUESTÃO DA IDENTIDADE E O NÃO LUGAR1 
A QUESTION OF IDENTITY AND NOT THE PLACE 

 

Marcia Andrea Bühring2 

 
Resumo: O foco principal do trabalho, é analisar a questão da identidade associada a questão da migração, com 
os delocamentos e com as fronteiras, sejam elas geograficas ou identitárias. Para tanto, a identidade é vista como 
interação, a vontade de se ver conhecido e reconhecido, além da identidade como necessidade, afim de obter um 
lugar, um sentimento de pertença, ou de pertencimento, que se possa identificar como seu. É verificar a fronteira 
internacional, regional e local, além do aspecto geográfico, pois fronteira é troca, é identidade. Verifica-se a 
fronteira como um entre lugar, um não lugar, um lugar atípico, e  cujo fio condutor é Marc Auge, cujo não lugar 
é um lugar incomum, um espaço de anonimato, a ausência de símbolos. Também o lugar é o espaço, a relação e 
a história, e o não-lugar é o contrário, ou seja, o não relacional, não identitário e o não histórico. Ao final, é 
verificada a identidade  ligada a questão da alteridade, do outro, e também do imaginário, podendo-se afirmar o 
contrasenso: é ao mesmo tempo estar sozinho, sem estar; é sentir-se parte integrante do contexto esperado pela 
sociedade, sem ser ou fazer parte; é estar em contato com os outros, e com ninguém. 
 
Palavras Chave: identidade; fronteira; não lugar. 

 
Abstract: The main focus of the work is to analyze the question of the identity associated with the issue of 
migration, with delocamentos and borders, whether geographical or identity. To do so, identity is seen as 
interaction, the desire to see well-known and recognized, beyond identity as a necessity in order to get a place, a 
sense of belonging, or of belonging, which can be identified as his. You check the international, regional and 
local frontier, beyond the geographical aspect, because the border is changing, is identity. There is between the 
border as a place, a place not an unusual location, and whose thread is Marc Auge, whose place is not an unusual 
location, an area of anonymity, no symbols. Also the place is the space, the relationship and the history, and the 
non-place is the opposite, ie, the non-relational, non-identity and non-historical. Finally, it verifies the identity 
linked the issue of otherness, of the other, and also the imagination, can be said is the nonsense: while being 
alone without being; is to feel an integral part of the context expected by society, without being or becoming 
part; is to be in contact with others, and with anyone. 

 
Keywords: identity; border; no place. 

 

 
INTRODUÇÃO 
 

A análise da questão da identidade está interligada a questão da migração, das áreas de 

fronteira, dos delocamentos internos e externos, das fronteiras, sejam elas, indicadas 

geograficamente como limite, corte, ruptura, ou associada a identidade com o lugar. 

                                                           
1 EDITAL No R. 20/2014 - III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS - III EIDC de 7 
a 11 de outubro de 2014  - Fortaleza – Brasil. Fundação Edson Queiroz Universidade de Fortaleza. ST5- Direitos 
culturais e transversalidades. 
2 Doutora pela PUCRS-Brasil. Mestre pela UFPR. Professora da FADIR – Direito Constitucional da PUCRS e 
UCS- Caxias do Sul. Pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa de Direitos Fundamentais (NEDEF) Dr. 
Ingo Sarlet e Dr. Carlos Alberto Molinaro. 
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A identidade, modernamente deve ser percebida como interação, como 

reconhecimento,  como pertencimento, que seja capaz de fazer com que as pessoas possam se 

identificar com o lugar que escolheram para dizer como “seu”.  

No contexto da fronteira, de cunho tanto internacional, como regional e também local, 

ésta é tida como um não lugar, segundo Marc Auge, que é o autor utilizado aqui, como 

condutor do pensamento e que destaca o não lugar, como o lugar incomum, o espaço de 

anonimato, a do não estabelecimento das relações pessoais, da não identificação com o lugar e 

da não observação da história, das vivências. 

Pode-se perceber a vista disso que a identidade está diretamente ligada a questão do 

outro, do diferente e do igual, num contexto sociambiental. 

 

1 IDENTIDADE 
 

A identidade, (do latim identitas, identitate), se traduz inicialmente “pela percepção do 

mesmo, do igual, daquilo que imprime caráter do que é idêntico”, o distingue dos demais 

indivíduos, “se traduz ainda por conformidade, ajustamento, comunhão, sugerindo um 

processo de identificação que permita a um indivíduo confundir-se com outra pessoa, de 

quem assume as características”. (LEMOS, 1997, p. 22-23). 

Também Íngrid Johanna Bolívar (2006, p.13), ao definir o sujeito politico,3 aponta que 

os “atores históricos explicam seu próprio comportamento e preferências apelando à questão 

da identidade”. E, nesse particular, Immanuel Wallerstein e Etiene Balibar, (1991) 

mencionam, no que tange a identidade, “o neo-racismo europeu (que) é novo na medida em 

que o seu tema dominante não é superioridade biológica, mas antes as insuperáveis diferenças 

culturais, a conduta racial em vez da pertença racial”(1991 p. 17).  

Cuja construção da(s) identidade(s), ocorre justamente das vivências diárias, daquilo 

que se perfectibiliza constantemente. Por isso Eric Hobsbawm  (1994, p. 20) destaca que o 

próprio conceito de nação é frágil nesse “espaço fronteiriço”, sendo que o autor procurou 

mostrar essa fragilidade da “história da nação ocidental moderna sob a perspectiva da margem 

da nação e do exílio de migrantes”, para tanto aponta a  “identificação nacional e tudo o que se 

                                                           
3 Tradução livre de: “Aunque los actores históricos expliquen su propio comportamiento y sus preferencias apelando a 
la identidad, el trabajo del analista social no se puede agotar en la reproducción de tales explicaciones. Más bien, 
habría que esclarecer cómo, cuándo y por qué apelar a tales identidades empezó a explicar, a los ojos de los actores, su 
propio comportamiento. Más puntualmente, habría que analizar como los comportamientos y las “formas de ser” que 
los actores consideran constitutivas y explicadas por su identidad participan en el conjunto del entramado social, como 
por intermedio de estas “identidades” se les asigna un lugar en el orden social”. (BOLÍVAR, 2006. p.13). 
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acredita nela implicado pode mudar e deslocar-se no tempo, mesmo em períodos muito 

curtos. 

Que também é uma ideia defendida por Stuar Hall - em diáspora4 - ao abordar na ideia 

de comunidade uma cultura implícita, e que as práticas concretas vem a mostrar isso, no que 

se refere aos fenômenos “relativos a migrações humanas dos ex-países coloniais para as 

antigas metrópoles”. Essa concepção binária da diferença, cuja ideia de cultura está 

subentendida, nas “comunidades de minoria étnica”, sendo que a “noção de comunidade 

inclui uma ampla gama de práticas concretas” (HALL, 2008. p. 75-76). 

Contrariamente Rosa Moura (1997, p. 102) traz, que as fronteiras formais, ‘já não 

abraçam nacionalismo nem representam os limites da soberania de um povo. “Também pouco 

expressam ou em nada traduzem traços de identidade”, para a autora, apenas barram “a 

entrada de capitais e investimentos, mas são usados para excluir”. Como exemplo, aponta que 

“no sul do Brasil, cidadãos forçados a mig rar na busca de oportunidades de sobrevivência são 

julgados, nas fronteiras, por sua procedência, cor e condição econômica e, muitas vezes, são 

devolvidos ao seu lugar de origem”, por isso, somente os “aparatos jurídicos e institucionais 

não são suficientes para solucionar os obstáculos impostos pelas fronteiras” (MOURA, 1997, 

p. 102). 

Por outro lado, Homi Bhabha (1998, p. 33) defende a identidade como interação, o 

desejo de reconhecimento, e sugere ver a historia de migrantes/refugiados, do ponto de vista 

dos deslocamentos sociais e culturais anômalos,5 que quer dizer, uma última vez, “há um 

retorno à encenação da identidade como interação, a re-criação do eu no mundo da viagem, o 

re-estabelecimento da comunidade fronteiriça da migração. O desejo de reconhecimento da 

presença cultural como “atividade negadora”(BHABHA, 1998, p. 33). 
A identidade como necessidade, algo que deve se construir para poder negociar e obter 

um lugar no espaço nacional, muito mais do que algo que se tem, mas algo que se deve 

                                                           
4 Diáspora significa segundo o próprio autor: "o conceito fechado de diáspora se apóia sobre uma concepção binária de 
diferença. Está fundado sobre a construção de uma fronteira de exclusão e depende da construção de um “outro” e de 
uma oposição rígida entre o de dentro e o de fora. Porém, as configurações sincretizadas da identidade cultural 
requerem a noção derridiana de différance, uma diferença que não funciona através dos binarismos, fronteiras veladas 
que separam finalmente, mas são também places de passaje e significados que são posicionais e relacionais, sempre 
em deslize ao longo de um espectro sem começo nem fim”. (HALL, 2008. p.32-33). 
5 “Talvez possamos agora sugerir que histórias transnacionais de migrantes, colonizados ou refugiados políticos – 
essas condições de fronteira e divisas – possam ser o terreno da literatura mundial, em lugar da transmissão de 
tradições nacionais, antes o tema central da literatura mundial. O centro de tal estudo não seria nem a soberania de 
culturas nacionais nem o universalismo da cultura humana, mas o foco sobre aqueles ‘deslocamentos sociais e 
culturais anômalos’”.(BHABHA, 1998. p.33). 
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manter,6 mas as identidades são flexíveis e mudam de acordo com o tempo e o lugar. Quando 

Boaventura de Souza Santos (1997, p. 135), descreve a modernidade, Identidade e a Cultura 

de Fronteira adverte que hoje se têm processos de identificação, pois a preocupação com a 

identidade nasce com a modernidade, veja-se: 

 
Mesmo as identidades mais sólidas, como a de mulher, homem, país africano, pais 
latino-americano ou país europeu, escondem negociações de sentido, jogos de 
polissemia, choques de temporalidades em constante processo de transformação, 
responsáveis em última instância pela sucessão de configurações hermenêuticas que 
de época para época dão corpo e vida a tais identidades. Identidades são pois, 
identificações em curso. Sabemos também que as identificações, além de plurais, 
são dominadas pela obsessão da diferença e pela hierarquia das distinções. Quem 
pergunta pela sua identidade questiona as referências hegemônicas, mas, ao fazê-lo, 
coloca-se na posição de outro e, simultânea mente, numasituação de carência e por 
isso de subordinação (SANTOS, 1997, p. 135). 

 

Sendo que a identidade social está ligada a ação coletiva, é um sistema de múltiplos 

níveis, é a base do poder social, que serve de base para a comunicação com as massas,7 além 

disso, grandes são também os desafios na semiperiferia,8 cuja cultura é que serve de 

sustentação para as tensões, a fronteira (cultural aqui), segundo Boaventura de Souza Santos, 

(19997, p. 152-153) “não é o front e sim o border”, veja-se:  
A nossa fronteira não é frontier, é border. A cultura portuguesa é uma cultura de 
fronteira, não porque para além de nós se conceba o vazio, uma terra de ninguém, 
mas porque de algum modo o vazio está do lado de cá, do nosso lado. E é por isso 
que nosso trajecto histórico cultural da modernidade fomos tanto o Europeu como o 
selvagem, tanto o colonizador como o emigrante. A zona fronteiriça é uma zona 

                                                           
6 Tradução livre de: “La identidad y la marginalidad: ¿esencia o estrategia de representación? A lo largo de este texto 
se han mostrado las diferentes etapas por las que ha pasado la relación entre el Estado y los habitantes de la antigua 
zona de distensión. Este evento hizo visible el marco de esa interacción, ya que hizo circular estereotipos sobre la 
región y sus habitantes, reveló las diferencias y oposiciones entre los niveles del Estado y generó una coyuntura 
importante para la pregunta por la identidad y el desarrollo de estrategias de representación por parte de los habitantes 
locales. Para los municipios de la zona, la identidad es una necesidad, es algo que debe construirse para poder negociar 
y obtener un lugar en el espacio nacional, más que algo que se tiene y/o hay que mantener (VÁSQUEZ, 2006. p.172-
173). 
7 Tradução livre de: “La identidad como un sistema de múltiples niveles. Para los teóricos de la identidad social, el yo 
no es una interpretación individual unitaria, sino un sistema complejo. Aunque siempre definimos nuestra identidad en 
función de nuestra relación con los demás, eso se puede hacer en diferentes niveles de abstracción: en el nivel 
subordinado o personal (donde mi individualidad hace que “yo” sea distinto de “tú”); en el nivel intermedio o social 
(lo que nos hace a “nosotros” distintos de “ellos”), y en el nivel superordinado o humano (lo que hace a las personas 
diferentes de los no humanos). La identidad social como base del poder social. Entre tanto, hay un abundante y 
complejo cuerpo de investigaciones basado en estos principios, pero no tenemos espacio aquí para hacerle justicia. Sin 
embargo, para los fines del presente artículo, hay tres elementos en particular que revisten especial importancia” 
(REICHER, HOPKINS LEVINE, RATH, 2005. p.309-311). 
8 A recontextualização das identidades “exige, nas condições actuais que o esforço analítico e teórico se concentre na 
dilucidação das especificidades dos campos de confrontação e de negociação em que as identidades se formam e se 
dissolvem e na localização dessas especificidades nos movimentos de globalização do capital e, portanto, no sistema 
mundial. As novas-velhas identidades constroem-se numa linha de tensão entre o demos e ethnos encontra a 
identificação entre ambos, (é a cultura que sustenta tal tensão) Daí a autoconcepção das identidades contextuais como 
multiculturalidades, daí o renovado interesse pela cultura nas ciências sociais, e daí, também, a crescente 
interdisciplinariedade entre ciências sociais e humanidades” (SANTOS, 1997. p.147-148). 
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híbrida, babélica, onde os contatos se pulverizam e se ordenam segundo micro-
hierarquias pouco suscetíveis de globalização. Em tal zona, são imensas as 
possibilidades de identificação e de criação cultural, todas igualmente superficiais e 
igualmente subvertíveis (SANTOS, 1997, p. 152-153). 

 

Ou seja, identidade social ligada a ação coletiva, e a fronteira. 

 

 

2 FRONTEIRA 
 

É de Homi Bhahba (1998, p. 209-210) ainda, um importante conceito de fronteira 

como um entrelugar, que também é adotado aqui, pela aproximação da identificação de 

fronteira com um não lugar, ou seja. 

 
A fronteira que assinala a individualidade da nação interrompe o tempo autogerador 
da produção nacional e desestabiliza o significado do povo como homogêneo. O 
problema não é simplesmente a “individualidade” da nação em oposição à alteridade 
de outras nações. Estamos diante da nação dividida no interior dela própria, 
articulando a heterogeneidade de sua população. A nação barrada Ela/Própria, 
alienada de sua eterna autogeração, torna-se um espaço liminar de significação, que 
é marcado internamente pelos discursos de minorias, pelas histórias heterogêneas de 
povos em disputa, por autoridades antagônicas e por locais de diferença cultural 
(BHAHBA, 1998, p. 209-210). 

 

O autor, indaga ainda, de que forma pode-se refletir sobre - a identidade num espaço-

tempo contemporâneo - vez que hoje a “marca é a não-fixidez, o constante movimento, certa 

fluidez do que antes era considerado estático, tomado como porto seguro”, assim como 

complexo, pois o intercâmbio de “valores, significados e prioridades pode nem sempre ser 

colaborativo e dialógico, podendo ser profundamente antagônico, conflituoso e até 

incomensurável” (BHAHBA, 1998, p. 20). 

Esse conceito de entrelugar, segundo Nubia Hanciau (2005, p. 125) torna-se propício para 

a reconfiguração de “limites difusos entre centro e periferia, cópia e simulacro, autoria e processos 

de textualização, literatura e uma multiplicidade de vertentes culturais que circulam na 

contemporaneidade e ultrapassam fronteiras”, e destaca, “fazendo do mundo uma formação de 

entre-lugares”, estimulado pelos realinhamentos globais.  

Por outro lado, no campo da filosofia Tzvetan Todorov (1993, p. 3) refere que as 

questões identitárias estão ligadas ao outro: 

 
Posso conceber os outros como uma abstração, como uma instância da configuração 
psíquica de todo indivíduo, como o Outro, outro ou outrem em relação a mim. Ou 
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então como um grupo social concreto ao qual nós não pertencemos. Este grupo, por 
sua vez, pode estar contido numa sociedade: as mulheres para os homens, os ricos 
para os pobres, os loucos para os ‘normais’. Ou poder ser exterior a ela, uma outra 
sociedade que, dependendo do caso, será próxima ou longínqua: seres que em tudo 
se aproximam de nós, no plano cultural, moral e histórico, ou desconhecidos, 
estrangeiros cuja língua e costumes não compreendo, tão estrangeiros que chego a 
hesitar em reconhecer que pertencemos a uma mesma espécie (TODOROV, 1993, 
p.3). 

 

A questão da identidade, também vinculada à alteridade, cuja questão da “identificação 

nunca é a afirmação de uma identidade pré-dada, nunca uma profecia auto-cumpridora - é 

sempre a produção de uma imagem de identidade e a transformação do sujeito ao assumir 

aquela imagem” (BHAHBA, 1998, p. 76-77). 

Sendo que a busca da verdade do outro, a ultrapassagem de fronteiras, é que leva a 

alteridade, vez que até há pouco tempo, as identidades sociais estavam associadas a grupos 

que ocupavam certo espaço, como o país, a cidade ou bairro, e nesse espaço, eram revelados 

os valores, símbolos, a língua, as memórias e as tradições ou os costumes, portanto, o aspecto 

cultural sempre pode ser delineado pela fronteira (OLIVEN, 2006, p. 157). 
Ou ainda, segundo Enrique Dussel, (2002, p. 571) a questão do outro, associado à 

questão das vítimas,9 de responsabilidade para com o outro, com o que se concorda, haja 

vista, que a solidariedade para com o outro é algo inerente ao ser humano. 

Já no campo da antropologia, a fronteira é associada ao imaginário, como adverte 

Gilbert Durand, (1997 p. 18) quando aborda o imaginário como parte de um conhecimento - 

interno e o externo - objeto do presente-passado,10 o imaginário social, mostra quão 

complexas são as relações entre os grupos sociais que se (des)encontram na fronteira, por 

diferentes motivações e interesses (BALLER, 2008, p.86, para os habitantes “que vivem neste 

espaço durante gerações, a fronteira é um “lugar”, “seu lugar”, aonde vêm construindo 

espaços de relações sociais, vinculações afetivas e emocionais, formas concretas de entender 

as relações com o (CARDIA, 2009, p. 111.) 

                                                           
9 Comenta Enrique Dussel: “A ética da libertação é uma ética da responsabilidade a priori para com o outro, mas 
responsabilidade também a posteriori dos efeitos não intencionais das estruturas dos sistemas que se manifestam à 
mera consciência cotidiana do senso comum: as vítimas. Mas, como já frequentemente repetimos, e como essa ética da 
responsabilidade das consequências é uma ética que tem princípios materiais e formais, não se reduz à boa vontade, à 
mera boa intenção. A ética da  libertação é uma ética da responsabilidade radical, já que se defronta com a 
consequência inevitável  de toda ordem injusta: as vítimas” (DUSSEL, 2002. p.571). 
10 Imaginario “é o conjunto das imagens e relações de imagens que constitui o capital pensado do homo sapiens — 
aparece-nos como o grande denominador fundamental onde se vêm a encontrar todas as criações de pensamento 
humano” (DURAND, 1997. p.18). 
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Aqui, importante destacar que o fio condutor, está baseado no conceito de não lugar de 

Marc Auge, (PEIXOTO, GOLOBOVANTE, Acesso em: 18 jul. 2012) 11 também chamado de 

lugar incomum ou de espaços de anonimato, analisou o contexto mundial, no qual todos os 

fenômenos locais ganham significado, hoje em dia. 

Construiu um conceito novo, que designou de sobremodernidade,12 para o mundo 

contemporâneo, em razão de sua transformação acelerada atrai uma reflexão renovada e 

metódica da categoria de alteridade, ou seja, ao tempo, ao espaço e ao ego. E para construir 

essa noção, a diferencia da pós-modernidade. Sendo que a pós-modernidade é “concebida 

como a adição arbitrária de traços aleatórios”. (PEIXOTO, GOLOBOVANTE, Acesso em: 18 

jul. 2012) 

Já a sobremodernidade comenta o autor, releva de três figuras de excesso, que são: o 

tempo, o espaço e o ego. Quanto ao uso de tempo averte para “o que fazemos dele - o uso, e 

nossa percepção dele”. (PEIXOTO, GOLOBOVANTE, Acesso em: 18 jul. 2012).13 Cuja 

aceleração da história, tornou tudo e nada em acontecimentos, deixando assim de fazer 

sentido. 

Quanto ao espaço ou excesso de espaço, (RIETH, 1995, p. 270)14 são tanto as 

comodidades necessárias para a rápida circulação de pessoas, os bens e as informações, como 

                                                           
11 Entrevista: “um mundo onde a circulação, a comunicação, o consumo são privilegiados – são a ideologia do mundo, 
hoje. Não se pode dizer que todos consomem ou circulam na mesma proporção, bem entendido. Há um sistema de 
valores – ambientes, e um aparelho tecnológico que caminha em paralelo. Foi o que tentei mostrar em Não lugares há 
espaços inéditos no mundo atual - os espaços justamente de circulação e consumo, sem precedentes, que não tinham 
equivalentes estritos no século anterior” (PEIXOTO, GOLOBOVANTE, Acesso em: 18 jul. 2012). 
12 A idéia de “Supermodernidade” (PEIXOTO, GOLOBOVANTE, Acesso em: 18 jul. 2012) E ver também: “da 
supermodernidade, poder-se-ia dizer que é o lado ‘cara’ de uma moeda da qual a pós-modernidade só nos apresenta o 
lado ‘coroa’ – o positivo e o negativo” (AUGÉ, 1994 p.33). 
13 Tradução livre de: “La primera se refiere al tiempo, a nuestra percepción del tiempo, pero también al uso que 
hacemos de él, a la manera en que disponemos de él. Para un cierto número de intelectuales, el tempo ya no es hoy un 
principio de inteligibilidad. La idea de progreso, que implicaba que el después pudiera explicarse en función del antes, 
ha encallado de alguna manera en los arrecifes del siglo XX, al salir de las esperanzas o de las ilusiones que habían 
acompañado la travesía de gran aliento en el siglo XIX. Este cuestionamiento, a decir verdad, se refiere a varias 
comprobaciones distintas unas de otras: las atrocidades de las guerras mundiales, los totalitarismos y las políticas de 
genocidio, que no testimonian, es lo menos que se puede decir, un progreso moral de la humanidad; el fin de los 
grandes relatos, es decir de los grandes sistemas de interpretación que pretendían dar cuenta de la evolución del 
conjunto de la humanidad y que no lo han logrado, así corno se desviaron o se borraron los sistemas políticos que se 
inspiraban oficialmente en algunos de ellos” (AUGE, 2000. p.31). 
14 Adverte Flávia Rieth: “Propõe (Marc Augê) uma reflexão renovada sobre a contemporaneidade ante o deslocamento 
da discussão do método para o objeto. A supermodernidade é caracterizada pelas figuras de excesso: superabundância 
factual, superabundância espacial e individualização das referências, correspondendo a transformações das categorias 
de tempo, espaço e indivíduo. A renovação da categoria tempo se concretiza no aceleramento da história através do 
excesso de informações e da interdependência do “sistemamundo”, criando a necessidade de dar sentido ao presente – 
diferentemente da perspectiva pós-moderna sobre a perda da inteligibilidade da história em função da derrocada da 
idéia de progresso. O excesso de espaço, paradoxalmente, constitui-se pelo encolhimento do mundo, que provoca 
alteração da escala em termos planetários através da concentração urbana, migrações populacionais e produção de não-
lugares – aeroportos, vias expressas, salas de espera, centros comerciais, estações de metrô, campos de refugiados, 
supermercados, etc., por onde circulam pessoas e bens. O indivíduo que se crê o centro do mundo, tornando-se 
referência para interpretar as informações que lhe chegam, constitui-se a terceira figura de excesso. O processo amplo 
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por exemplo, as estradas, os aeroportos, enfim como os transportes em si, ou ainda, como os 

“campos de refugiados” do planeta15. E por fim, o ego, enquanto referência ao indivíduo,16 

isto é, o excesso de individualismo por efeito do enfraquecimento das referências coletivas, 

vez que as singularidades que passaram a organizar a relação do homem com o mundo. E 

adverte: 

 
Essas três “figuras do excesso” com que tentaram caracterizar a situação de 
supermodernidade (o excesso de eventos, superabundância espacial e a 
individualização das referências) pode capturar essa situação, sem ignorar suas 
complexidades e contradições, mas também ligar o horizonte intransitável da perda 
de uma modernidade que não apenas siga as pegadas, elementos isolados ou 
coordenados a catalogar arquivos de inventário. O século XXI é antropológico, não 
apenas porque as três figuras do excesso, mas são a forma atual da matéria-prima 
perene é a essência da antropologia.17 

 

E é justamente essa referência coletiva, esse lugar que une e que separa que existe na 

fronteira, nas cidades gêmeas, especificamente Brasil e Uruguai.  

Ademais, o lugar-comum18 é o lugar, onde os nativos vivem, trabalham, cuidam das 

fronteiras, lugar de culto dedicado aos ancestrais. Esse lugar comum é uma invenção sendo 

que um bom exemplo disso são as migrações do campo para a cidade e a formação de novos 

povoados, ou seja, a natureza dos grupos são sempre diversa, mas a identidade do lugar se 

                                                                                                                                                                                     
de singularização de pessoas, lugares, bens e pertencimentos faz o contraponto com um processo de relacionamento tal 
qual o da mundialização da cultura.” (RIETH, 1995, p.270). 
15 Tradução livre de: “Esta concepción del espacio se expresa, como hemos visto, en los cambios en escala, en la 
multiplicación de las referencias imaginadas e imaginarias y en la espectacular aceleración de los medios de transporte 
y conduce concretamente a modificaciones físicas considerables: concentraciones urbanas, traslados de poblaciones y 
multiplicación de lo que llamaríamos los "no lugares", por oposición al concepto sociológico de lugar, asociado por 
Mauss y toda una tradición etnológica con el de cultura localizada en el tiempo y en el espacio. Los no lugares son 
tanto las instalaciones necesarias para la circulación acelerada de personas y bienes (vías rápidas, empalmes de rutas, 
aeropuertos) como los medios de transporte mismos o los grandes centros comerciales, o también los campos de 
tránsito prolongado donde se estacionan los refugiados del planeta”. (AUGE, 2000, p.41-42). 
16 Tradução livre de: “La tercera figura del exceso con la que se podría definir la situación de sobremodernidad, la 
conocemos. Es la figura del ego, del individuo, que vuelve, como se suele decir, hasta en la reflexión antropológica 
puesto que, a falta de nuevos terrenos, en un universo sin territorios, y de aliento teórico, en un mundo sin grandes 
relatos [...]”. (AUGE, 2000, p.42). 
17 Tradução livre de: “Las tres figuras del exceso con las que hemos tratado de caracterizar la situación de 
sobremodernidad (la superabundancia de acontecimientos, la superabundancia espacial y la individualización de las 
referencias) permiten captar esta situación sin ignorar sus complejidades y contradicciones, pero sin convertirlas 
tampoco en el horizonte infranqueable de una modernidad perdida de la que no tendríamos más que seguir las huellas, 
catalogar los elementos aislados o inventariar los archivos. El siglo XXI será antropológico, no sólo porque las tres 
figuras del exceso no son sino la forma actual de una materia prima perenne que es la materia misma de la 
antropología [...].” (AUGE, 2000. p.46).  
18 Tradução livre de: “El lugar común al etnólogo y a aquellos de los que habla es un lugar,  precisamente: el que 
ocupan los nativos que en él viven, trabajan, lo defienden, marcan sus puntos fuertes, cuidan las fronteras pero señalan 
también la huella de las potencias infernales o celestes, la de los antepasados o de los espíritus que pueblan y animan la 
geografía íntima, como si el pequeño trozo de humanidad que les dirige en ese lugar ofrendas y sacrificios fuera 
también la quintaesencia de la humanidad, como si no hubiera humanidad digna de ese nombre más que en el lugar 
mismo del culto que se les consagra”. (AUGE, 2000, p.49). 
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une, funde-se, converge-se em um lugar próprio daqueles que passam a ocupar o lugar.19 E 

aqui é perfeitamente possível trazer a fronteira enquanto não lugar. 

Utiliza Marc Auge, (2000, p. 56) ainda, o conceito de ilha para referir que ali estão 

claramente definidos os contornos da fronteira,20 enquanto lugar de excelência da totalidade 

pelos claros contornos entre a zona de identidade relativa, ou seja, reconhecida e de relações 

instituídas, e o mundo exterior, ou seja, da estranheza 56absoluta ou (do estrangeiro) absoluto 

(AUGE, 2000, p. 55-56). 

Portanto, lugar é, segundo o autor, o espaço antropológico, a identidade, a relação e a 

história, e o não lugar é o contrário: o não relacional, não identitário e não histórico. Como 

exemplo de não lugar, os povoados de “viajantes” ou  “passeantes”, ou ainda “transeuntes”. 

Esses viajam sozinhos, nos espaços de ninguém. Tem revelado uma nova forma de “viver” o 

mundo. Muito embora o retorno ao lugar pode ser o sonho dos que frequentam os não lugares. 

São, por conseguinte os não lugares livres de identidades (AUGE, 2000, p. 56). É estar 

sozinho, sem saber que está sozinho, é sentir-se parte integrante do contexto produzido pela 

sociedade, ou esperado pela sociedade, se está em contato com outras pessoas, sem 

efetivamente ou de fato estar com alguém. 

O não lugar, ou o espaço vazio,21 caracteriza-se pela ausência dos símbolos 

indentidade, relação e história (AUGE, 1994, p.156), pois é a negação do lugar, nessa linha de 

                                                           
19 Tradução livre de: “Que los términos de este discurso sean voluntariamente espaciales no podría sorprender, a partir 
del momento en que el dispositivo espacial es a la vez lo que expresa la identidad del grupo (los orígenes del grupo son 
a menudo diversos, pero es la identidad del lugar la que lo funda, lo reúne y lo une) y es lo que el grupo debe defender 
contra las amenazas externas e internas para que el lenguaje de la identidad conserve su sentido”. (AUGE, 2000, p.51). 
20  Tradução livre de: “[...] pero también es significativo que uma isla (una islita) sea propuesta ejemplarmente como el 
lugar por excelencia de la totalidad cultural. De una isla, se pueden delinear o dibujar sin vacilación los contornos y las 
fronteras; de isla en isla, en el interior de un archipiélago, los circuitos de la navegación y del intercambio componen 
itinerarios fijos y reconocidos que delinean una clara frontera entre la zona de identidad relativa (de identidad 
reconocida y de relaciones instituidas) y el mundo exterior, el mundo de la extranjeridad absoluta”. (AUGE, 2000, 
p.55-56). 
21 “Por mais cheios que possam estar, os lugares de consumo coletivo não têm nada de "coletivo': Para utilizar a 
memorável expressão de Althusser, quem quer que entre em tais espaços é "interpelado" enquanto indivíduo, chamado 
a suspender ou romper os laços e descartar as lealdades. Os encontros, inevitáveis num espaço lotado, interferem com 
o propósito. Precisam ser breves e superficiais: não mais longos nem mais profundos do que o ator os deseja. O lugar é 
protegido contra aqueles que costumam quebrar essa regra – todo tipo de intrometidos, chatos e outros que poderiam 
interferir com o maravilhoso isolamento do consumidor ou comprador. O templo do consumo bem supervisionado, 
apropriadamente vigiado e guardado é uma ilha de ordem, livre de mendigos, desocupados, assaltantes e traficantes - 
pelo menos é o que se espera e supõe. As pessoas não vão para esses templos para conversar ou socializar. Levam com 
elas qualquer companhia de que queiram gozar (ou tolerem), como os caracóis levam suas casas. Lugares êmicos, 
lugares fágicos, não-lugares, espaços vazios. O que quer que possa acontecer dentro do templo do consumo tem pouca 
ou nenhuma relação com o ritmo e teor da vida diária que flui "fora dos portões': Estar num shopping center se parece 
com "estar noutro lugar'.  O templo do consumo, como o "barco" de Michel Foucault, "é um pedaço flutuante do 
espaço, um lugar sem lugar, que existe por si mesmo, que está fechado em si mesmo e ao mesmo tempo se dá ao 
infinito do mar", pode realizar esse "dar-se ao infinito" porque se afasta do porto doméstico e se mantém a distância. 
Esse "lugar sem lugar" auto-cercado, diferentemente de todos os lugares ocupados ou cruzados diariamente, é também 
um espaço purificado. [...] Os lugares de compra/consumo oferecem o que nenhuma "realidade  real" externa pode dar: 
o equilíbrio quase perfeito entre liberdade e segurança. Dentro de seus templos, os compradores/consumidores podem 
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raciocínio, adverte ainda, Marc Augé, (1994, p.156), o estrangeiro não se reconhece no outro, 

quando todo o espaço “se assemelha somos de certo modo todos estrangeiros porque já nada 

nos identifica”, essa falta de nexo entre a pessoa e o lugar, é muito comum na região de 

fronteira. A noção de lugar e não lugar são noções que possuem um limite, “que 

correspondem a espaços muito concretos, mas também a atitudes, a posturas, à relação que os 

indivíduos mantêm com os espaços onde vivem ou que eles percorrem” (AUGE, 1994, 

p.167). 

Traz ainda, o lugar objetivo, o lugar da identidade e o lugar simbólico o espaço onde se 

estabelecem as relações (AUGE, 1994, p.141), assim como os não lugares objetivos os 

espaços de circulação-comunicação-consumo. E os não lugares subjetivos os espaços pelos 

modos de relação com o exterior (AUGE, 1994, p.141) um constante ir e vir do espaço 

construído ao vivido.  

O que Marc Augé (1994, p.141), faz é relacionar os não lugares com diferentes 

fenômenos seja “do espaço construído e a relação dos indivíduos com ele”. (AUGE, 1994, 

p.141). Contemporaneamente, vive-se em tempos líquidos, (expressão cunhada por Zigmunt 

Baumann, (PRADO, Acesso em 12 out. 2012) 22 nada é feito para durar, a mudança é 

instantânea, e refere à comunidade definida por suas fronteiras vigiadas pelos estranhos que se 

encontram ou (desencontram) (BAUMANN,  2001. p.111-112).23 Além dos espaços públicos, 

que servem de ponto de encontro (entre estranhos) que não se encontram, pois o espaço é um 

lugar de não interação (BAUMANN,  2001. p.114), mas o fato de se estar nesse (não lugar) 

chamado de lugar de consumo coletivo a exemplo dos shopping centers, é sentir-se integrado, 

como parte do todo, como pertencente ao lugar, de fazer parte, de integrar-se a ele. 

Aponta Zygmunt Baumann (2001, p. 119) que os não lugares “não requerem domínio 

da sofisticada e difícil arte da civilidade, uma vez que reduzem o comportamento em público 

a preceitos simples e fáceis de aprender”: 

 
                                                                                                                                                                                     
encontrar, além disso, o que zelosamente e em vão procuram fora deles: o sentimento reconfortante de pertencer - a 
impressão de fazer parte de uma comunidade.[...]. "Estar dentro" produz uma verdadeira comunidade de crentes, 
unificados tanto pelos fins quanto pelos meios, tanto pelos valores que estimam quanto pela lógica de conduta que 
seguem. [...]” (BAUMANN, 2001. p.115-116). 
22 Líquidos mudam de forma muito rapidamente, sob a menor pressão. Na verdade, são incapazes de manter a mesma 
forma por muito tempo. No atual estágio “líquido” da modernidade, os líquidos são deliberadamente impedidos de se 
solidificarem.” (PRADO, Acesso em: 12 out. 2012). 
23 Comenta: “No encontro de estranhos não há uma retomada a partir do ponto em que o último encontro acabou, nem 
troca de informações sobre as tentativas, atribulações ou alegrias desse intervalo, nem lembranças compartilhadas: 
nada em que se apoiar ou que sirva de guia para o presente encontro. O encontro de estranhos é um evento sem 
passado. Freqüentemente é também um evento sem futuro (o esperado é não tenha futuro), uma história para "não ser 
continuada' uma oportunidade única a ser consumada enquanto dure e no ato, sem adiamento e sem deixar questões 
inacabadas para outra ocasião”. (BAUMANN, 2001. p.111-112). 
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Os residentes temporários dos não-lugares são possivelmente diferentes, cada 
variedade com seus próprios hábitos e expectativas; e o truque é fazer com que isso 
seja irrelevante durante sua estadia. Quaisquer que sejam suas outras diferenças, 
deverão seguir os mesmos padrões de conduta: e as pistas que disparam o padrão 
uniforme de conduta devem ser legíveis por todos eles, independente das línguas 
que prefiram ou que costumem utilizar em seus afazeres diários. (BAUMANN, 
2001, p. 119). 

 

Por outro lado, para explorar as possibilidades emancipatórias, Boaventura de Souza 

Santos (2009, p. 347-348) ao destacar os três grandes topos: a fronteira, o barroco e o Sul,  

importa aqui, apenas a fronteira enquanto forma “privilegiada de sociabilidade”, são 

características desse viver na fronteira “uso muito selectivo e instrumental das tradições 

trazidas para fronteira por pioneiros e emigrantes”, assim como novas “formas de 

sociabilidade; hierarquias fracas, pluralidade de poderes e de ordens jurídicas; fluidez das 

relações sociais; promiscuidade entre estranhos e íntimos; misturas de heranças e invenções” 

(SANTOS, 2009, p. 347-348). 

Viver na fronteira, é sem dúvida “viver nas margens sem viver uma vida marginal”, na 

fronteira, repita-se com Boaventura de Souza Santos, (2009, p. 347-348) todos são “migrantes 

indocumentados ou refugiados em busca de asilo”. (SANTOS, p. 347-348).24 Isso não 

significa que na fronteira tudo seja “instável, transitório ou precário”, como exemplo as 

questões relacionadas aos direitos sociais, como saúde, trabalho, educação, moradia. 

Por outro lado, a fronteira também pode ser identificada como lugar regional 

(RANGEL, 2005, Acesso 15 mai. 2013) (região como produção, processo histórico concreto, 

atravessado pela temporalidade e nela interferente).  

A esse respeito, acrescenta Boaventura de Souza Santos, (1997, p. 145) que “o 

conceito de imigração substitui o de raça e dissolve a consciência de classe. Trata-se, pois, de 

um racismo de descolonização diferente do racismo de colonização, esse, sim, 

definitivamente biológico”. É o fenômeno da “etnicização da maioria mais do que de 

etcicização das minorias.” (SANTOS, 1997, p. 145). 

Mais especificamente, no que tange a migração, os migrantes, sujeitos esses “que 

vivem a e na fronteira podem ser classificados em categorias como fronteiriços, aqueles 

nascidos nessa zona de fronteira; os fronteiriços nacionais migrantes, que são os provenientes 

                                                           
24 Enfatiza: “Na transição paradigmática, a subjectividade de fronteira navega por cabotagem,(forma de navegação 
dominante sec. XV) guiando-se ora pelo paradigma dominante, ora pelo paradigma emergente. E se é verdade que o 
seu objetivo último é aproximar-se tanto quanto possível do paradigma emergente, ela sabe que só ziguezagueando lá 
poderá chegar e que , mais do que uma vez, será o paradigma dominante a continuar a guia-la. Cabotando assim ao 
longo da transição paradigmática, a subjetividade de fronteira sabe que navega num vazio cujo significado é 
preenchido, pedaço a pedaço, pelos limites que ela vai vislumbrando, ora próximos, ora longínquos[...].” (SANTOS, 
2009. p.353-354). 
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de outras regiões do país; e os fronteiriços internacionais migrantes, que incluem todos os 

estrangeiros” (MARCANO, 1996). Além dos “viajantes”, aqueles que fazem da fronteira “um 

lugar de trânsito, de cruzamento diário por motivos laborais, de diversão e lazer” 

(CLIFFORD, 1999). São novas situações que surgem de migração como herança do século 

XX e grande desafio do século XXI (PATARRA, 2005, Acesso em: 09 out. 2012).25  

Por isso, é preciso ir além, além do campo geográfico, pois contemporâneamente a noção 

de fronteira “deve ser entendida enquanto territorialidade permeável à mobilidade social, em que 

as relações sociais constituem-se” (BUTIERRES, 2011). Veja-se que a fronteira além do limite 

físico é considerada como área de interação. A noção contemporânea de território, deve 

necessariamente compreender além do limite físico, o conteúdo imaterial, cuja “sociedade e o 

território devem ser simultaneamente ator e objeto da ação”. (SANTOS, 2000).  

A territorialidade é um processo inclusivo, incorporando novos e velhos espaços de 

forma “oportunista e/ou seletiva, não separando quem está ‘dentro’ de quem está fora” 

(BRASIL, 2005, p. 17). 

A fronteira é um lugar tanto de trocas, como de comunicação, vez que, o limite 

jurídico do território “é uma abstração, gerada e sustentada pela ação institucional no sentido 

de controle efetivo do Estado territorial, portanto, um instrumento de separação entre 

unidades políticas soberanas” (MACHADO, 2000, p. 9-10). Dessa feita, o limite territorial 

entendido também como “limite de cidadania constitui-se em óbice para os processos 

integracionistas”. (BUTIERRES, 2011).  

Na dinâmica territorial (em específico sobre a fronteira Brasil - Uruguai), Monica 

Arroyo (1997, p. 41) pergunta: “Como se situam, então, as áreas de fronteira frente a essa 

dinâmica? Ao que ela mesma responde: “são parte desse processo histórico e, por 

conseguinte, continuam sendo um recorte espacial definido pela existência dos limites 

político-territoriais dos Estados-nação”. Ao que, faz nova pergunta: “as áreas de fronteira são 

subespaços periféricos dessa totalidade, ou se estão sendo privilegiadas pelos fluxos”? 

Responde novamente: “Tudo indica que esses fluxos (de negócios, de investimentos operados 

a partir das empresas), privilegiam as metrópoles (São Paulo, Buenos Aires), e, em menor 

medida, algumas cidades regionais (Curitiba, Porto Alegre, Córdoba), criando e recriando 

                                                           
25 Refere: “O desafio consiste em transformar os compromissos assumidos internacionalmente em programas e 
práticas sociais condizentes com a articulação proposta – síntese das contradições, conflitos e antagonismos 
intensificados neste início de século. A migração internacional, que é a contrapartida populacional desse contexto 
globalizado, representa hoje a transformação da herança alvissareira do século 20 e um grande desafio para o século 
21”. (PATARRA, 2005. Acesso em: 09 out. 2012). Ver também: PATARRA; BAENINGER, 1996). 
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hierarquias e polarizações espaciais”. Sendo que os núcleos urbanos situados próximos à linha 

de fronteira são poucas vezes atingidos pelos fluxos (ARROYO, 1997, p. 41). 

 

CONCLUSÃO 
 

A identidade, é a identificação, é a interação, o reconhecimento, e o pertencimento a 

um espaço e lugar, é por assim dizer, identificar-se com o lugar que escolheram para chamar 

de “seu”, onde possam constituir família, trabalhar, estudar, auferir dos direitos sociais, viver.  

Na percepção tradicional a fronteira é o limite, o corte, a descontinuidade, a barreira 

entre Estados Nacionais. Na perspectiva da integração fronteiriça surge um novo espaço 

conjunto, ganha uma redefinição, de espaço-lugar, de sentimento de pertença, um lugar que 

possa chamar e reconhecer como seu, que lhe seja próprio, a fim de que possa estabelecer 

relação de identidade, firmando vínculos coletivos e afetivos.  

O lugar-comum é o lugar, onde os nativos vivem, trabalham, cuidam das fronteiras, 

lugar de culto dedicado aos ancestrais. Esse lugar comum é uma invenção e um bom exemplo 

são as migrações do campo para a cidade e a formação de novos povoados, isto é, a natureza 

dos grupos é sempre diversa, mas  identidade do lugar se une, se funde e se converge em um 

lugar próprio daqueles que passam a ocupar o lugar, e aqui é perfeitamente possível trazer a 

fronteira enquanto não-lugar ou lugar incomum.  

 
REFERÊNCIAS 

 
ARROYO, Monica. A internacionalização do externo no ambiente dos negócios: novos 
elementos na dinâmica territorial. In: CASTELLO, Iara Regina; KOCH, Mirian Regina; 
OLIVEIRA, Naia; SCHÄEFFER, Neiva Otero e STROHAECKER, Tânia. (orgs.). Fronteiras na 
América Latina: espaços em transformação. Porto Alegre: Ed. Universidade. UFRGS. Fundação 
de Economia e Estatística, 1997. (Fundação de Economia e Estatística). 
 
AUGE, Marc. Los «no lugares» espacios del anonimato: Una antropología de la 
Sobremodernidad (Título del original en francés: Non-lieux. Introduction á une anthropologie de 
la surmodenité. Edition de Seuil, 1992. Colection La Librairie du XX é siecle, sous la direction de 
Maurice Olender). Traducción: Margarita Mizraji, Quinta reimpresión, Barcelona: Editorial 
Gedisa, S.A., 2000. 
 
AUGÉ, Marc. Não-lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade. Campinas: 
Papirus, 1994. (Coleção Travessia do Século).  
 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

775



 

BALLER, Leandro. Cultura, identidade e fronteira: Transitoriedade Brasil/Paraguai (1980-
2005). Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em História da Faculdade de 
Ciências Humanas da Universidade Federal da Grande Dourados, 2008. 
 
BAUMANN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Tradução: Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor,  2001. 
 
BHABHA, Homi K. O local da cultura. Trad. Myriam Ávila, Eliana Lourenço de Lima Reis, 
Gláucia Renate Gonçalves. Belo Horizonte: UFMG, 1998.. 
 
BOLÍVAR. Íngrid Johanna. Identidades Y Estado: La Definición Del Sujeto Político. In: 
Identidades culturales y formación del estado en Colombia: colonización, naturaleza y cultura 
/ Ingrid Johanna Bolívar R., editora; autores, Julio Arias Vanegas; Íngrid Johanna Bolívar R.; 
Daniel Ruiz Serna; María de la Luz Vásquez. Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de 
Ciencias Sociales, Departamento de Ciencia Política, CESO, Ediciones Uniandes, 2006. 
 
BORGES. Maria Stela Lemos. Terra, ponto de partida, ponto de chegada: identidade e luta 
pela terra. São Paulo: Editora Anita, 1997.  
 
BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Proposta de Reestruturação do Programa de 
Desenvolvimento da Faixa de Fronteira. Brasília: Ministério da Integração Nacional, 2005.  
 
BUTIERRES, Maria Cecília. Assimetrias no acesso e na garantia do Direito à Saúde do 
Trabalhador na fronteira Brasil-Uruguai. Dissertação de Mestrado PUCRS. Orientadora 
Jussara Maria Rosa Mendes. Porto Alegre, 2011. 
 
CARDIA, Laís M. Espaço e culturas de fronteira na Amazônia ocidental. In: Revista Ateliê 
Geográfico, v. 3, nº. 7. Universidade Federal de Goiás, Goiás, 2009. 
 
CLIFFORD, James. Itinerários transculturales. Barcelona: Gedisa, 1999. 
 
DURAND, Gilbert. As estruturas antropológicas do imaginário: introdução à arqueotipologia 
geral. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 
 
DUSSEL, Enrique. Ética da Libertação: na idade da globalização e da exclusão. Petrópolis: 
Vozes, 2002. 
 
HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: EdUFMG, 2008.  
 
HANCIAU, Núbia J. Entre-Lugar. In: FIGUEIREDO, Eurídice (Org.). Conceitos de literatura e 
cultura. Juiz de Fora: UFJF, 2005.  
 
HOBSBAWM, Eric. Nações e nacionalismo desde 1780: programa, mito e realidade. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1994.  
 
MACHADO, Lia Osório. Limites e Fronteiras: Da alta diplomacia aos circuitos da ilegalidade. In: 
Revista Território, ano V, nº. 8. p.7-23. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 
2000. 
 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

776



 

MARCANO, E. E. J. La construccion de espacios sociales transfronterizos entre Santa Elena 
de Uairén(Venezuela) y Villa Pacaraima (Brasil). Brasilia, 1996. Tese de Doutorado em 
Sociologia.  Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso. Universidade de 
Brasília.1996. 
 
MOURA, Rosa. Dos espaços sem fronteiras às fronteiras dos espaços. In: CASTELLO, Iara 
Regina; KOCH, Mirian Regina; OLIVEIRA, Naia; SCHÄEFFER, Neiva Otero e 
STROHAECKER, Tânia. (orgs.). Fronteiras na América Latina: espaços em transformação. 
Porto Alegre: Ed. Universidade. UFRGS. Fundação de Economia e Estatística, 1997. (Fundação 
de Economia e Estatística). 
 
OLIVEN, Ruben G. Territórios, fronteiras e identidades. In: SCHULER, Fernando; 
BARCELLOS, Marília de A. (Orgs.). Fronteiras: arte e pensamento na época do 
multiculturalismo. Porto Alegre: Sulina, 2006.  
 
PATARRA, Neide Lopes. Migrações Internacionais de e para o Brasil Contemporâneo: 
volumes, fluxos, significados e políticas. São Paulo em Perspectiva, v. 19, n. 3. p.23-33, jul./set. 
2005. p.31. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/spp/v19n3/v19n3a02.pdf>. Acesso em: 09 
out. 2012.  
 
PATARRA, Neide Lopes; BAENINGER, R. Migrações internacionais recentes: o caso do Brasil. 
In: PATARRA, Neide Lopes (Coord.) Emigração e imigração internacional no Brasil 
Contemporâneo. São Paulo: Fundo de Populações das Nações Unidas, 1996. 
PEIXOTO, Elane; GOLOBOVANTE, Maria da Conceição. Entrevista inédita com o 
antropólogo Marc Augé: conceitos e apresentação audiovisual. Disponível em 
<http://www.intercom.org.br/papers/ nacionais/2007/resumos/R1560-2.pdf>. Acesso em: 18 jul. 
2012. 
 
PRADO, Adrana. Zygmunt Bauman: "Vivemos tempos líquidos. Nada é para durar". Disponível 
em: <http://www.istoe.com.br/assuntos/entrevista/detalhe/102755 
_VIVEMOS+TEMPOS+LIQUIDOS+NADA+E+PARA+DURAR+?pathImagens=&path=&act
ualArea=internalPage>. Acesso em: 12 out. 2012. 
 
RANGEL. Carlos Roberto da Rosa. Fronteira Brasil-Uruguai: entre o nacional e o regional 
(1928/1938). Territórios e Fronteiras – Revista do Programa de Pós-Graduação em História da 
Universidade Federal de Mato Grosso, v. 6, n. 2, jul./dez. 2005 – Cuiabá-MT. Disponível em 
<http://www.ppghis.com/revista_artigo/arquivos/v6-n2-jul-dez-2005-miolo.pdf>. Acesso em: 15 
mai. 2013. 
 
RIETH Flávia. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 1, n. 2, jul./set. 1995.  
 
REICHER, Stephen, HOPKINS Nick, LEVINE, Mark, RATH, Rakshi. “Movilizar el odio, 
movilizar a solidaridad: la identidad social como base para la comunicación de masas”, In: 
International Review of  the Red Cross. Revista Internacional de La Cruz Roja. Selecion de 
artículos, CICR. 2005. 
 
SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da 
experiência. Para um novo senso comum. A ciência, o direito e a política na transição 
paradigmática. 7. ed.  São Paulo: Cortez, 2009. Vol. 1.  
 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

777

http://www.intercom.org.br/papers/%20nacionais/2007/resumos/R1560-2.pdf
http://www.istoe.com.br/assuntos/entrevista/detalhe/102755%20_VIVEMOS+TEMPOS+LIQUIDOS+NADA+E+PARA+DURAR+?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://www.istoe.com.br/assuntos/entrevista/detalhe/102755%20_VIVEMOS+TEMPOS+LIQUIDOS+NADA+E+PARA+DURAR+?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://www.istoe.com.br/assuntos/entrevista/detalhe/102755%20_VIVEMOS+TEMPOS+LIQUIDOS+NADA+E+PARA+DURAR+?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage


 

SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 
São Paulo: Cortez, 1997.  
 
SANTOS, Milton. O Espaço do Cidadão. 5. ed. São Paulo: Studio Nobel, 2000. 
 
TODOROV, Tzvetan. A conquista da América: a questão do outro. Tradução de Beatriz Perrone 
Moisés. São Paulo: Martins Fontes, 1993.  
 
VÁSQUEZ, Maria de la Luz. Las políticas de la representación. In: VANEGAS, Julio Arias [et 
al.]. Identidades culturales y formación del estado en Colombia : colonización, naturaleza y 
cultura. Bogotá: Universidad  de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de 
Ciencia Política, CESO, Ediciones Uniandes,  2006.  
 
WALLERSTEIN, Immanuel; BALIBAR, Etiene. Race, Nation, Class: Ambiguos Identities, 
Londres: Verso, 1991. 
 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

778



 
 

GUERRILHA DO ARAGUAIA: ARQUEOLOGIA, HISTÓRIA E 
DIREITOS HUMANOS  

Michel Justamand1 

Resumo: O artigo apresenta algumas considerações sobre as contribuições que a arqueologia pode oferecer ao 
conhecimento de um dos episódios mais sombrios da ditadura militar brasileira (1964 à 1985): a guerrilha do 
Araguaia. Tal episódio ocorrido em terras nacionais, mas também em outras pelo continente sul americano, 
marcou a segunda metade do século passado. Foram inúmeras mortes, assassinatos e desaparecimentos de 
pessoas que militavam ou não por um  mundo melhor. A Guerrilha do Araguaia foi baseada nessa idéia de 
mundo melhor. Ocorrida na região norte do país na tríplice fronteira entre os estados do Pará, Maranhão e 
Tocantins (à época norte de Goiás) e organizada pelo Partido Comunista do Brasil (PC do B). Partido que ainda 
é atuante e que agora é parte do governo presidencial desde o mandato de Lula e agora integra o da presidenta 
Dilma. A guerrilha foi à principal forma de luta contra a ditadura vislumbrada por essa agremiação política, no 
contexto repressivo estabelecido a partir do golpe de estado que deu início ao último período ditatorial brasileiro. 
Na guerrilha, quase todos os guerrilheiros foram assassinados, muitos dos quais constam nas listagens 
organizadas por entidades que reúnem os familiares de mortos e desaparecidos políticos daqueles anos, além de 
relatos de assassinatos, torturas e desaparecimentos de camponeses da região. 

Palavras chave: Arqueologia. Direitos Humanos. Guerrilha. Araguaia. 

 

INTRODUÇÃO 

O conhecimento de um dos episódios mais sombrios da ditadura civil-militar brasileira 

(1964 à 1985), a guerrilha do Araguaia, é um grande desafio a uma gama de pesquisadores de 

diversas áreas do saber. Trata-se de um episódio em que as forças repressivas que nele 

atuaram esforçaram-se (e ainda se esforçam) para ocultar ou mesmo negar sua existência. 

Ocorrida na região norte do país na tríplice fronteira entre os estados do Pará, Maranhão e 

Tocantins (à época norte de Goiás) e organizada pelo Partido Comunista do Brasil (PC do B) 

a guerrilha foi a principal forma de luta contra a ditadura vislumbrada por essa agremiação 

política, no contexto repressivo estabelecido a partir do golpe de estado que deu início ao 

último período ditatorial brasileiro. 

Uma das dificuldades para seu conhecimento foi o assassinato da quase totalidade dos 

guerrilheiros que nela atuaram. Desses guerrilheiros muitos constam nas listagens organizadas 

por entidades que reúnem os familiares de mortos e desaparecidos políticos daqueles anos 

(COMISSÃO DE FAMILIARES DE MORTOS E DESAPARECIDOS 

POLITICOSINSTITUTO DE ESTUDOS DA VIOLÊNCIA DO ESTADO, GRUPO 

TORTURA NUNCA MAIS, 1996), além de relatos de assassinatos, torturas e 

desaparecimentos de camponeses da região. 

                                                           
1UFAM – Universidade Federal do Amazonas. Pós-doutor em História pela PUC-SP Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. 
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Outra dificuldade refere-se à negação, pelos militares, de sua existência em fins da 

década de 1970. Quando finalmente admitiram a existência da guerrilha, eles afirmavam que 

os documentos sobre ela haviam sido destruídos, o que pesquisas recentes mostram não ser 

verdade (MORAIS, 2005). 

Merece menção também a intimidação contínua e sistemática daqueles que vivenciaram 

de perto ou de longe o cotidiano da repressão: os moradores da região, em particular aqueles 

que foram guias do Exército durante a guerrilha e que teriam indicações dos locais onde 

foram mortos ou enterrados os guerrilheiros. Mesmo que muitos deles sintam-se respaldados 

pelas diversas ações, inclusive as da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, há ainda 

um número expressivo de pessoas que se negam a comentar o episódio, com medo das 

represálias que possam sofrer. 

Entretanto, mesmo com essas dificuldades, a pesquisa vem avançando e nela é 

fundamental, para compreender a guerrilha e dimensioná-la com mais precisão, ouvir os 

camponeses. Para isso, é importante que sejam feitas abordagens interdisciplinares, em 

particular entre a história e a arqueologia, objeto desta reflexão. 

 

1 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A HISTÓRIA E A HISTORIOGRAFIA DA 
GUERRILHA 

A guerrilha foi reprimida pelas Forças Armadas, com clara preponderância do Exército, 

e contou com a colaboração das forças policiais locais dos estados de Goiás e Pará, além de 

camponeses, estes últimos forçados a colaborar sob pena de prisão, tortura e morte. 

A produção acadêmica e militante – que em muitos casos se confunde ao tratar do tema 

da guerrilha (MECHI, 2012) -  centrou-se inicialmente na experiência dos guerrilheiros, dada 

a escassez de fontes documentais disponíveis para a pesquisa que revelasse a participação de 

outros grupos. As primeiras publicações se basearam em relatos dos poucos militantes que 

conseguiram escapar da área e na pequena documentação produzida pelo PC do B que estava 

disponível até então. Uma segunda fase de estudos sobre a guerrilha teve início em 2005, a 

partir da revelação de um grande volume de fontes documentais do Exército sobre o episódio, 

guardadas por um dos comandantes da repressão à guerrilha: o general Antônio Bandeira. 

Tratou-se de um grande avanço, mas que ainda não incorporava adequadamente a 

participação dos camponeses no episódio. 
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Os mais recentes estudos tem se debruçado sobre este grupo social, entendendo que ele 

teve papel fundamental no desenrolar da guerrilha e sua repressão (MECHI, 2012). Discute-se 

que tanto para os guerrilheiros quanto os militares, o contato e a colaboração da população 

local foi decisiva, e é partir dos relatos dos camponeses, que está sendo recuperado muito da 

experiência social dos guerrilheiros, mas também das formas repressivas que foram utilizadas 

pelas Forças Armadas na região. 

Outro aspecto sempre presente na militância dos familiares dos mortos e desaparecidos 

e que vem ganhando maior problematização na produção acadêmica, refere-se a temática dos 

Direitos Humanos. No episódio da guerrilha do Araguaia e nas falas dos camponeses 

atingidos, há diversos elementos que permitem aos pesquisadores recuperar a sua sistemática 

e contínua violação no Araguaia.  

Nos primeiros meses após a descoberta de militantes de esquerda na região – as Forças 

Armadas não sabiam ainda que se tratasse de uma guerrilha organizada pelo PC do B – foram 

enviadas para a região tropas comuns, mobilizadas nas proximidades; tratavam-se 

principalmente de policiais militares e recrutas do Exército. Ao abordarem a população para 

procurar descobrir elementos para enfrentar o inimigo ainda desconhecido, utilizaram 

largamente prisões arbitrárias e se usaram também de interrogatórios. A Srª Maria Madalena 

em seu relato releva aspectos que iluminam as formas de relacionamento entre as primeiras 

tropas e os camponeses:  

Eles chegaram na casa de meu pai, ai prenderam meu pai, ai saíram tocando meu pai 
igualmente se toca um porco né, ai minha mãe saiu atrás com nós chorando, ai eles 
mandou nós cala a boca né. Ai chegamos na Vila de Santa Cruz, ai eles colocaram 
meu pai intimado em cima de uma areia quente né, no sol quente, na areia quente o 
dia todo sem comer e sem beber. E nós chorando ao redor e eles mandando nós ir 
embora, sair de lá né, ai depois nós ficamos sem ter onde se ranchar né, no meio da 
rua, no meio da vila lá, ai uma comadre da minha mãe foi que pegou nós, levou pra 
casa dela e deu comida pra nós,  entendeu? Ai ficamos sem direito de voltar na terra 
(...) ai eles tocaram fogo na nossa casa também (...) ficamos só com a roupa do 
corpo.  (depoimento concedido em 25 de abril de 2008, em São Geraldo do Araguaia 
- PA) 

O relato da Srª Maria Madalena evidencia a desestruturação familiar provocada pela 

forma de abordagem utilizada pelas forças repressivas: “buscava-se o chefe da família, que 

era submetido as mais diversas formas de tortura, visando colher qualquer tipo de informação 

sobre a atividade guerrilheira. Em alguns casos, marido e mulher, ou mesmo a família toda 

era submetida a torturas” (MECHI, 2012: 104).  
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Sua fala também traz à tona outra prática que foi comum durante a repressão à guerrilha 

do Araguaia, e cujo impacto extrapola esse episódio, se refletindo até hoje na vida da 

comunidade: a privação dos meios de subsistência dos camponeses, que tiveram suas casas e 

roças sistematicamente queimadas, além de serem expulsos de suas terras.   

Muitas das áreas que eram posses de camponeses nos anos setenta, hoje integram os 

latifúndios da região, que ganhou força com a repressão à  guerrilha. Esta forma de 

relacionamento das forças repressivas com a população, entretanto, não foi exclusividade do 

Araguaia e pode ser percebida em outros movimentos de luta no campo, como os movimentos 

dos camponeses das Ligas Camponesas, de Porecatu e da Revolta camponesa de Trombas e 

Formoso. Neste último, a repressão aos camponeses também se desenvolvia de forma 

semelhante à que relatam os camponeses do Araguaia. “A prisão, um caixote de madeira que 

cheirava a sangue, os espancamentos e a queima de roças e de casas, além da presença do 

jagunço aterrorizando os camponeses foi constante nos conflitos em torno da posse de 

terra”(ABREU, 20002). 

Na repressão à guerrilha, estas práticas, identificada também em outros movimentos 

camponeses, tornaram-se cotidianas.  Entretanto, no Araguaia, uma especificidade da atuação 

das forças repressivas junto aos camponeses é que “o ataque era indiscriminado, atingindo um 

número muito grande de camponeses, diferente de outros movimentos, nos quais se contam os 

ataques às roças e casas às dezenas, no Araguaia eram centenas”(MECHI, 2012: 107). 

Entre os camponeses, as prisões recorrentes eram comuns. O Sr. João Moreira, relata 

que foi preso cinco vezes, durante a guerrilha. Durante as prisões foi torturado, e teve o pulso 

quebrado. “Foi mantido preso numa cela feita de arame farpado e coberta com palha, na base 

de Xambioá”, depoimento concedido em 14 de abril, na cidade de São Geraldo do Araguaia - 

Pará.  

A forma mais utilizada de repressão e intimidação dos camponeses foi a queima das 

roças e das casas, que tinha como uma de suas finalidades desencorajar os moradores a 

prestarem auxílio à guerrilha, buscando “matá-la de fome”. Ter ajudado os guerrilheiros com 

os produtos produzidos para sua subsistência muitas vezes significou ao camponês a sua 

prisão e tortura: 

Poucas semanas antes dos combates da última campanha das Forças Armadas, 
pessoas que tinham tido algum contato com os guerrilheiros foram presas. Todas 
elas, principalmente aqueles que forneceram um prato de comida e/ou com suspeitas 
de colaborarem com a guerrilha, foram conduzidas às dependências do campo de 
concentração de Bacaba. Roças foram queimadas e casas derrubadas. Possivelmente 
muitos tenham sido mortos sob tortura. (NASCIMENTO. 2000: 140-1) 
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Como se vê, durante a guerrilha, existiu diversas formas de reprimir o movimento que 

afetaram os moradores. Uma das mais mencionadas nos relatos dos camponeses  foi a prisão 

em massa. Cerca de 300  moradores da área da guerrilha foram presos e levados para a sede 

do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT), também conhecida como 

“Casa Azul”. Nela funcionava uma base militar, que se localizava na região de Bacaba. Lá, 

além das prisões, diversos moradores sofreram com as torturas contra eles empregadas, além 

de relatarem terem vistos guerrilheiros presos, os mesmos que hoje estão desaparecidos, como 

é o caso da guerrilheira Rosinha - Maria Célia Corrêa (MECHI, 2012: 121). 

Os apontamentos anteriores, sem a pretensão de explorar exaustivamente os métodos 

repressivos utilizados pelas Forças Armadas durante a guerrilha, servem de ponto de partida 

para a reflexão sobre a necessidade de estudos interdisciplinares, entre áreas do saber como a 

história e a arqueologia. 

Nos relatos e situações repressivas mencionados, fica demonstrada que existem 

possibilidades de investigações arqueológicas e que estas podem iluminar pontos que a 

historiografia não é capaz de elucidar. O cruzamento da documentação escrita com os 

depoimentos são objetos de futuras prospecções (FUNARI, 2010: 56-7). Tal metodologia 

arqueológica serviria para o desenvolvimento de novos conhecimentos sobre a história da 

região e, conseqüentemente, da guerrilha.  

Outro aspecto relevante que pode enriquecer o estudo da guerrilha é a inviabilidade da 

utilização de tropas regulares para reprimi-la. Para levar à cabo a missão de exterminar a 

guerrilha, foram necessárias três investidas oficiais. Entretanto, apenas quando os militares 

utilizaram táticas de guerrilhas e da conhecida “guerra suja” é que se saíram vitoriosos. Este 

aspecto deixa claro que, no contexto do Araguaia, de selva densa, população rarefeita e com 

guerrilheiros adaptados à região, a derrota dos exércitos em suas formações convencionais 

eram iminentes. A destruição da guerrilha adveio apenas quando do abandono dos métodos 

tradicionais, utilizando-se técnicas de guerrilhas que tem origens primitivas, que já ocorreu 

em campanhas de exércitos conhecidos pelo mundo, como indica Lawrence H. Keeley 

(KEELEY, 2011: 181-2). 

O combate primitivo, ou a tática de guerrilha, são superiores à variedade, dos  chamados 

civilizados. Esse último é um combate estilizado, ritualizado e relativamente menos perigoso. 

Nas táticas de combate primitivo os inimigos são todos mortos, na maioria das ocasiões, 

especialmente os homens adultos, estratégia para garantir o mínimo de risco (IDEM). Isto é 

algo que guarda alguma semelhança com o que feito pelos militares no Araguaia, conforme se 
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vê no relato da Srª Maria Madalena, citado anteriormente, quando a camponesa relata que se 

buscou prender e torturar o chefe da família. Outro aspecto de guerra primitiva ou de 

guerrilha, negar-lhes os meios de subsistência, destruindo as suas produções, seja por 

vandalismo ou por roubo, também foram procedimentos desenvolvidos pelos militares na 

região.  

Seqüestros de mulheres e crianças também podem ter incidido segundo apontam os 

depoimentos descritos por Mechi (MECHI, 2012), além de promover o terror na região 

(HEELEY, 2011: 338), para que os camponeses abandonem suas terras. 

Acrescente-se, ainda que os militares, quando de sua atuação na região do Araguaia e 

durante a guerrilha,utilizaram uma tortura pouco conhecida no Brasil, mas que pode guardar 

similaridade com outros episódios de repressão no campo: O “Buraco do Vietnã”, cujo nome 

remete à famosa guerra travada entre os Estados Unidos e o  Vietnã do Sul, entre os anos de 

1955 e 1975. O “Buraco do Vietnã”, portanto, teve vigência na região do Araguaia no mesmo 

período em que se desenvolvia a guerra no sudoeste asiático, marcado pela derrota da grande 

potência e pela utilização de táticas de guerra não convencional pelos combatentes 

vietnamitas, os vietcongs. 

 

2 ARQUEOLOGIA E AS SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A GUERRILHA DO 
ARAGUAIA 

A arqueologia como ciência conhecida e reconhecida internacionalmente tem seu 

nascedouro durante o período imperialista (CARVALHO et al, 2009: 13). Momento em que 

alguns países europeus se lançaram as conquistas brutais, durante os séculos XVIII e XIX. Na 

sua origem essa ciência definia-se como o estudo das coisas antigas (JUSTAMAND et al, No 

prelo). E para suas pesquisas teve íntima colaboração com a construção do mundo burguês, 

com a legitimação da dominação européia sobre os demais povos do mundo. A arqueologia 

também esteve vinculada a posições conservadoras ou reacionárias e não poucas vezes esteve 

a serviço “da opressão de indígenas, mulheres, pobres, minorias diversas e mesmo maioria 

variadas” (FUNARI, 2013: 23).  Além de ter sido manipulada por militares em muitos 

momentos (FUNARI et al, No prelo). Alguns métodos arqueológicos eram baseados em 

formulações de oficiais das forças armadas que fizeram os trabalhos de “campo” 

(ZARANKIN et al, 2009: 33). 
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Entretanto, a partir da segunda metade do século XX, a arqueologia vinculou-se cada 

vez mais às demandas colocadas pelos movimentos sociais, colaborando na afirmação dos 

direitos dos povos, minorias, negros, indígenas, mulheres, atuando em favor dos direitos 

humanos (FUNARI et al, No prelo), no resgate História dos excluídos e dos oprimidos 

(JUSTAMAND et al, No prelo). Exclusão e opressão pelas quais passaram os camponeses e 

os militantes durante a Guerrilha do Araguaia. 

Por meio dos mais variados vestígios, encontrados graças às escavações – muitas vezes 

a partir de indicações e sugestões de pessoas comuns (MECHI, 2012) ou graças a 

empreendimentos imobiliários – podem recuperar-se elementos da História pregressa de uma 

dada região. No caso da região do Araguaia, como já fora observado nos depoimentos 

expostos por Mechi, que claro, muitas vezes contrariam a História oficial (JUSTAMAND et 

al, No prelo). 

A arqueologia tornou-se uma ferramenta muito útil a sociedade, inclusive para sua 

transformação, na medida em que ela possui um potencial para mudar pontos de vista, ao 

trazer à tona aquilo que o documento escrito e os depoimentos não revelam. Estudos feitos, 

por pesquisadores engajados nessa temática, podem apresentar reflexões com relevâncias 

políticas e sociais (SOARES et al, 2009).  

No caso da guerrilha da região do Araguaia, os estudos arqueológicos podem permitir a 

oportunidade de reconstruir a história das pessoas, que até então estão “sem história”, por que  

a repressão militar buscou apagar sua existência. Os vestígios analisados poderão apontar o 

modo pelo qual os mecanismos de repressão política funcionavam (IDEM: 32) e podem 

também encontrar outros vestígios inesperados dos desaparecidos que comporão a memória 

do estado de terror pelo qual passaram os camponeses e militantes do Araguaia. 

Sobre os vestígios encontrados na região do Araguaia a arqueologia tem muito a 

contribuir por que é a ciência responsável pela recuperação, documentação, análise e 

interpretação dos remanescentes e também dos dados ambientais que compõem o contexto 

humano da época (DIAS Filho, 2009: 51).  

Partindo de um viés processualista, fundamentado em novos modos de se ver e também 

dos fazeres da arqueologia, desenvolvidos desde meados do século passado, pode-se incluir a 

interdisciplinaridade nas discussões e nas análises arqueológicas (FUNARI et al, No prelo). 

Assim, arqueologia passou a se preocupar mais os depoimentos das famílias das vítimas como 

eixos fundamentais para as pesquisas. Respeitando os padrões culturais, sociais e religiosos, 
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assim como, evidentemente, o direito de saber mais sobre os vestígios e sobre os resultados 

das pesquisas (IDEM). E também a Antropologia Forense em todos os seus ramos de atuação 

puderam de alguma forma contribuir mais para as análises arqueológicas. No caso da região 

do Araguaia essa nova visão arqueológica possibilitou a intervenção forense com grande 

maestria. 

 

3 ARQUEOLOGIA, DIREITOS HUMANOS E A GUERRILHA DO ARAGUAIA 

A Arqueologia tem se mostrado uma grande aliada dos direitos humanos na América 

Latina, em particular ao oferecer seu aporte teórico e metodológico para desvendar os 

mecanismos de repressão e resistência que vigoraram nos regimes ditatoriais durante as 

décadas entre 1960 e 1980 (JUSTAMAND et al, No prelo). É assim que vemos a importância 

da ciência arqueológica ligada às questões da Guerrilha do Araguaia. 

Tal ciência traz, atualmente, novas dimensões para os estudos sobre as ditaduras 

militares no continente. Contribuindo na elucidação de aspectos que a documentação escrita 

ou oral nem sempre esclarece, especialmente nos casos onde a documentação ainda é muito 

fragmentária.  

Nesses casos, os saberes arqueológicos estabelecem uma interface importante com a 

História, evidenciando outros prismas de análise em que se privilegiam os vestígios materiais, 

contribuindo para esclarecer os procedimentos repressivos dos regimes ditatoriais. 

Nota-se isso por meio do exame das ossadas encontradas, por exemplo; contudo, sua 

contribuição vai além da identificação dos desaparecidos. São importantes também os 

vestígios deixados nos locais onde se praticaram torturas e ou assassinatos (como é, por 

exemplo, os casos dos “buracos do Vietnã”). Além de possíveis análises técnicas dos 

instrumentos abandonados em porões dos centros clandestinos de detenção (ZARANKIN et 

al, 2008), inscrições e marcas deixadas em paredes (S. NAVARRETE et al, 2008), as roupas 

usadas, os mobiliários, entre outros. Assim, a ciência arqueológica ajuda na recuperação da 

História e da memória dos desaparecidos e na compreensão dos sistemas repressivos 

(JUSTAMAND et al, No prelo), especialmente sobre a documentação fragmentária deixada 

pelas ditaduras, na questão da Guerrilha do Araguaia e mais ainda, se espera das investigações 

arqueológicas as contribuições esclarecedoras dos procedimentos repressivos e a recuperação 

da História dos desaparecidos (CARVALHO et al, 2009).  
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O desvendamento dos desaparecimentos provocados pelas ditaduras militares tem sido 

reivindicado por segmentos sociais engajados em movimentos de memória de verdade, 

surgidos em diversos países após o fim das ditaduras (JUSTAMAND et al, No prelo).  

Algumas pesquisas já foram levadas a cabo por equipes de arqueólogos forenses na 

região da Guerrilha. No histórico dos moradores da região está “inscrita”a obrigação de 

trabalhar para os militares durante a ditadura. Recentemente as pesquisas das equipes que 

atuaram na região levantaram que 21 guerrilheiros teriam sido presos pelas Forças Armadas e, 

dentre eles 18 foram vistos circulando pelas bases militares. Todos estão desaparecidos e não 

há registros oficiais sobre essas mortes (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2002).  

Essas pesquisas conseguiram seguir em frente graças à pressão exercida fortemente 

pelos familiares que levou, em 1995, à aprovação da Lei nº 9140, de dezembro de 1995 

(IDEM), dando subsídios para que no ano seguinte fosse montada uma operação na região, 

para a qual se contratou o E. A. A. F. – Equipo Argentino de Antropologia Forense. Na 

ocasião foram localizados os restos mortais de duas pessoas: a de Maria Lucia Petit, 

identificada em 1996, e a ossada de Bergson Gurjão Farias, identificada apenas em 2009 

(JUSTAMAND et al, No prelo). 

Em 2001, a partir das necessidades apontadas pelas ações anteriores, nova investigações 

foram feitas na área da guerrilha do Araguaia, e outros locais foram escavados num trabalho 

realizado pelos arqueólogos do Museu Emílio Goeldi. Entretanto, nessa ocasião não se 

encontraram evidências de que nos locais escavados tivesse havido sepultamento. As 

mudanças na paisagem depois de quarenta anos do início da guerrilha e a necessidade de 

maiores recursos tecnológicos dificultaram os trabalhos. Apesar de terem sido levantadas 

informações sobre nove militantes sepultados ou vistos pela última vez na base militar de 

Bacaba2, outros seis vistos ou enterrados em Xambioá, e quatro militantes em outros locais 

(MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2001).  

Novo fôlego para as investigações dos desaparecidos na guerrilha do Araguaia foi dado 

em 2010, graças à condenação do Estado brasileiro na Corte Interamericana de Direitos 

                                                           
2Bacaba era uma das bases que as Forças Armadas instalaram na região. Funcionando na fazenda de mesmo 
nome lá foram mantidos presos e torturados cerca de 300 moradores da região. o Tenente-Coronel José Vargas 
Gimenez, que admitiu ter torturado prisioneiros, relata que: “As técnicas de interrogatório a que eram 
submetidos os guerrilheiros em Bacaba consistiam em choques com corrente elétrica gerada por baterias de 
telefones de campanha portáteis; telefone, que consistia em dar tapas com força, simultaneamente, nos ouvidos, 
com as mãos abertas; colocá-los em pé, descalços, em cima de duas latas de leite condensado, apoiando-se 
somente com um dedo na parede; dar-lhes socos em pontos vitais como fígado, rins, estômago, pescoço, rosto e 
cabeça; além de fazê-los passar fome e sede.”(JIMÉNEZ, 2007: 56). 
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Humanos, órgão da Organização dos Estados Americanos. O motivo foi por não ter punido os 

responsáveis pela morte e desaparecimento de 62 pessoas. De acordo com Mechi, “a sentença 

determina que o Estado brasileiro realize todos os esforços para determinar o paradeiro das 

vítimas e identificar e entregar os restos mortais aos seus familiares, além de prestar 

atendimento médico, psicológico e psiquiátrico, quando necessário” (MECHI, 2013). 

A partir dessa condenação, foi criado o Grupo de Trabalho Araguaia, GTA, coordenado 

conjuntamente pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) e 

pelos Ministérios da Justiça e Defesa. O grupo conta com o apoio de equipe técnica pericial e 

as expedições são acompanhadas por familiares dos mortos e desaparecidos da guerrilha e 

representantes do Ministério Público Federal (MPF). Ao todo, já foram realizadas cinco 

expedições na região, muitas delas no cemitério de Xambioá (JUSTAMAND et al, No prelo). 

O trabalho ainda inconcluso do GTA já resgatou 25 ossadas que aguardam identificação 

em Brasília. O foco dos trabalhos claro é a identificação das ossadas dos desaparecidos 

políticos. Trabalho que pode ser continuado por algum especialista e ou sua equipe. Esse que 

será de muita valia para os próximos passos da reconstrução da história ainda emudecida da 

região. 

Entre os muitos vestígios passiveis de serem analisados estão: as garrafas, os 

medicamentos, os projéteis, as pilhas, os recipientes de comida vazios, avaliados pelo GTA 

como indicativos da existência de uma base de comunicação militar no local (GRUPO DE 

TRABALHO ARAGUAIA, 2012). Vestígios que aguardam novos interessados no 

desenvolvimento da pesquisa arqueológica e forense do Araguaia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO 

Consideramos que parte importante da história da ditadura civil-militar brasileira ainda 

está encoberta. Estaria encoberta por um véu que esconde as ações de agentes de estado que 

cometeram crimes lesa humanidade, negando às famílias dos desaparecidos o direito de 

sepultar os restos mortais de seus entes queridos. E negando à sociedade brasileira 

compreender, em toda a sua plenitude, este período triste de nosso passado.  

Este quadro tem sido vivamente combatido por entidades ligadas aos direitos humanos. 

Entidades que lutam, entre outras coisas, pela revisão ou revogação da Lei de Anistia de 1979. 

Visto que esta se trata de uma lei de auto-anistia que protege, na verdade, a muitos dos 
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criminosos e que não está em consonância com os tratados internacionais dos quais o Brasil é 

signatário. 

As famílias dos desaparecidos ainda aguardam os corpos para os justos e devidos 

enterros. Esperam também esclarecimentos, indenizações do estado, por ocultação de 

cadáveres, seqüestro, desaparecimentos, assassinatos, etc. Essas mesmas famílias lembram 

que os criminosos não podem continuar impunes. Além dos militantes mortos, há mães desses 

desaparecidos, que também foram mortas, por reivindicarem a volta dos seus filhos ou a 

entrega dos corpos. Esses são vestígios de um estado terrorista. 

O estado brasileiro foi condenado na corte internacional das Américas a dar conta dos 

corpos dos desaparecidos e acertar definitivamente as contas com a sua história e com aqueles 

que perderam a vida, mas deixaram um legado histórico de luta. Sejam os parentes dos 

guerrilheiros do Araguaia, sejam dos camponeses, que por lá atuaram, sejam outros tantos que 

sofreram nos cárceres. Sofreram com diversas formas de tortura, com a repressão política e 

muitos ficaram presos e passaram por todos os tipos de abusos por muitos anos. Alguns tantos 

estão com as lembranças marcadas em seus corpos, ficaram com diversas seqüelas da época.  

Com passos lentos, o estado e a sociedade brasileira avançam, a exemplo de 

sindicâncias promovidas pelas próprias instituições militares, aeronáutica, marinha e exército. 

Segundo o coordenador da CNV – Comissão Nacional da Verdade, Pedro Dallari: 

Essa iniciativa é um fato inédito na história das Forças Armadas, que nunca haviam 
se predisposto a fazer esta investigação. É um gesto de reconhecimento de que 
graves violações de direitos foram uma realidade nesses estabelecimentos. As 
Forças Armadas entenderam que precisam contribuir com a sociedade no 
esclarecimento do que ocorreu3. 

A ditadura agiu com a mesma truculência em outras áreas, sejam sociais, culturais, 

políticas, econômicas e outras. Assim, vários segmentos culturais também arcaram com 

perdas de todas as ordens, inclusive os indígenas. Esses últimos somente agora passaram a 

receber atenção das entidades que investigam os crimes da ditadura e que já revelam o 

barbarismo a que este grupo social foi submetido, presos em campos de concentração. 

Os muitos vestígios deixados na região do Araguaia podem, por meio dos estudos 

arqueológicos, e também da arqueologia forense, contribuírem para elucidar mais e melhor 

parte da nossa história ainda não contada, nem esclarecida. Afinal esse é um dos papeis da 

                                                           
3http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2014/04/01/pela-1-vez-forcas-armadas-reconhecem-
violacoes-na-ditadura-diz-coordenador-da-cnv.htm.  Acesso em: 12 de abril de 2014. 
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Arqueologia como ciência contribuir para a ampliação dos saberes  sobre nosso passado 

comum. 

Os arqueólogos em ação na região da guerrilha, com os vestígios em mãos, podem 

contribuir para os esclarecimentos, a partir das técnicas e interpretações, cooperando para a 

construção da memória social. Dessa forma a ciência arqueológica é colaborativa com as 

praticas dos direitos humanos. Exumar eventos dolorosos também é um fazer arqueológico, 

haja vista toda a produção científica já realizada nessa área, especialmente na América Latina 

(FUNARI et al, 2008). 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O ÍMPETO, CRIMINALIDADE E INTERFERÊNCIAS 

POLÍTICAS NO SISTEMA DE JUSTIÇA. UMA ANÁLISE DA OBRA “AMOR DE 

PERDIÇÃO”, DE CAMILO CASTELO BRANCO.  

 

Pedro de Paula Lopes Almeida1 
Carla Vladiane Alves Leite2 

 
Resumo: As correlações entre direito e arte são inúmeras e imemoriais. Considerando-se a frequente presença de 
elementos relativos à participação política, à afirmação de valores morais ou mesmo às deficiências do sistema 
de justiça em diferentes textos literários, é possível dizer que os influxos recíprocos entre esses dois campos do 
conhecimento humano são extremamente fecundos. O presente trabalho pretende realizar, ainda que de forma 
não exaustiva, uma análise crítica da obra “Amor de Perdição”, de autoria do escritor português Camilo Castelo 
Branco, escrita em 1861 e publicada em 1862. Para além de representar um ícone do Romantismo português, o 
texto trata de questões extremamente atuais e presentes no quotidiano dos sistemas de justiça, especialmente no 
que diz respeito à influência do estado emocional na prática de crimes, à relevância jurídica dos conflitos 
domésticos e a ação ou omissão estatais correlatas, bem como - e talvez sobretudo - aos diferentes termos a que 
uma processo (especialmente de natureza criminal) pode chegar, a depender da inserção social e política das 
partes envolvidas. Este artigo aborda, ainda, a temática relativa à proteção dos direitos da mulher, mostrando a 
atualidade do texto de Castelo Branco, especialmente no que diz respeito à impossibilidade de fixação de falsas 
barreiras à proteção estatal da mulher, como a privacidade familiar.  

 Palavras-chave: Literatura. Direito. Alopoiese. Autopoeise. Interferências.  

 

Abstract: Correlations between law and art are numerous and immemorial. Considering the frequent presence of 
elements relating to political participation, the affirmation of moral values or even the shortcomings of the 
justice system in different literary texts, it is possible to say that the reciprocal inflows between these two fields 
of human knowledge are extremely fertile. The present work aims to achieve, albeit not exhaustive, critical 
analysis of the book "Amor de Perdição", written by Portuguese writer Camilo Castelo Branco in 1861 and 
published in 1862. More than representing only an icon of Romanticism Portuguese, the text is extremely current 
and present in everyday issues of justice systems, especially with regard to the influence of emotional state in the 
commitment of crimes, the legal significance of domestic conflicts and related state action or omission, as well - 
and perhaps especially - the different terms that a process (especially criminal) can reach, depending on the 
social and political integration of the involved parties. This article also discusses the issue concerning the 
protection of women's rights, showing the relevance of the text of Castelo Branco, especially with regard to the 
impossibility of fixing false barriers to state protection of women, such as family privacy. 

Keywords: Literature. Law. Alopoiese. Autopoiese. Interference.  

 
INTRODUÇÃO 

O livro “Amor de Perdição”, de autoria de Camilo Castelo Branco constitui obra 

representativa do Romantismo português. Escrito em 1861 e publicado em 1862, o romance, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1. Mestrando em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas. (UEA). Bacharel em Direito pela 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Defensor Público Federal. E-mail: 
pedrodepaulalopesa@gmai.com.   
2  Mestranda em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) com bolsa pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES). Especialista em Direito Penal e 
Processo pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (CIESA). Especialista em Direito do 
Trabalho e Previdenciário pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (CIESA). Graduada em 
Direito pela Universidade Luterana do Brasil (ULBRA-AM).  
E-mail: carla_vladiane@hotmail.com / cv_advocacia@hotmail.com. 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

793



!

repleto de elementos biográficos e imerso em tragicidade, trata de aspectos relevantes para o 

direito (em particular para o direito penal), especialmente no que diz respeito ao cometimento 

de crimes sob violenta emoção, à interferência do aparelho estatal nas questões privadas e à 

permeabilidade das decisões judiciais por pressões de caráter político e econômico.  

O texto, escrito em terceira pessoa, tem dois personagens centrais, que se apaixonam: 

Simão Antônio Botelho e Teresa de Albuquerque. Simão Botelho, filho de Domingos José 

Correia Botelho de Mesquita (doravante, como no livro, apenas Domingos Botelho) e D. Rita 

Teresa Margarida Preciosa da Veiga Caldeirão Castelo Branco (cujo nome igualmente se 

abreviará daqui para frente para D. Rita Preciosa, como o fez o autor), apresenta 

personalidade forte e destemida. Antes de analisarmos mais a fundo a personalidade e os atos 

do protagonista, porém, cabe tecer algumas palavras sobre a sua genealogia, já relevantes para 

este trabalho.  

A denominação dada à mãe da personagem principal (de sobrenome igualmente Castelo 

Branco), bem demonstra os elementos autobiográficos que permeiam a obra. Na realidade, o 

livro foi escrito no período em que Camilo Castelo Branco esteve preso na cadeia da Relação, 

na cidade do Porto, por suposto adultério.  

O Sr. Domingos Botelho fez seus estudos jurídicos em Coimbra, sem alcançar grandes 

destaques pelos seus méritos acadêmicos. Na realidade, a limitação de sua inteligência lhe 

renderia o epíteto de “Brocas”, palavra por sua vez derivada de broa, em alusão ao pão de 

milho que comia em sua terra natal, Vila Real de Trás-os-Montes.  

Duas observações precisam ser feitas em relação ao Sr. Domingos Botelho, porém. 

Primeiramente, tratava-se de excelente flautista, o que demonstra a possibilidade de que, 

cedendo a pressões familiares ou sociais, tenha a personagem se dedicado à carreira jurídica, 

para a qual era menos vocacionado, por não considerar suficientemente relevante a profissão 

de músico. Por outro lado, apesar das limitações jurídicas por que era conhecido, as aptidões 

musicais de Domingos Botelho possivelmente lhe confeririam maior sensibilidade para o 

ofício da judicatura.  

O segundo aspecto que queremos destacar diz respeito ao fato de que, mesmo sem 

grandes conhecimentos jurídicos, conseguiu se inserir na carreira da magistratura, 

estabelecendo-se como juiz de fora de Cascais, vila portuguesa do distrito de Lisboa. O trecho 

seguinte bem destaca as formas pouco ortodoxas utilizadas pelo pai do protagonista para abrir 

os caminhos do Paço: 
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Já está dito que ele se atreveu aos amores do paço, não poetando como Luís de 
Camões ou Bernardim Ribeiro; mas namorando na sua prosa provinciana, e 
captando a bem querença da rainha para amolecer as durezas da Dama. (CASTELO 
BRANCO, 2013, p. 13, 15).  
 

 Dona Rita Preciosa, por outro lado, apesar de lamentar as saudades da vida opulenta 

que levava antes de se casar, manteve-se ao seu lado, dando-lhe cinco filhos: Manuel, o 

primogênito, Maria, Ana, Simão (personagem de nosso maior interesse) e Rita.   

 
1 INTERFERÊNCIAS RECÍPROCAS ENTRE INTERESSE PÚBLICO E PRIVADO  
 

Como acima já dito, o Sr. Domingos Botelho não era conhecido pela capacidade 

jurídica. Ainda assim, conseguiu progressões e remoções na sua carreira de magistrado, 

sempre motivado por um interesse precípuo: atender aos interesses e angústias da D. Rita 

Preciosa, sua esposa, como já acima dito, mulher sofisticada e habituada ao convívio da 

Corte.  

Sorvido pela preocupação de agradar sua senhora, o Domingos Botelho, que havia se 

transferido para Vila Real, sua terra natal e local detestado por sua esposa, granjeia uma 

nomeação para ser Provedor em Lamego, cidade portuguesa situada no distrito de Viseu, 

região norte de Portugal. Em seguida, novamente em razão das queixas da esposa, esforça-se 

Domingos Botelho para galgar o posto de Corregedor de Viseu, o que efetivamente consegue 

em 1801.  

Nesse ponto, convém lembrar a total incompatibilidade entre esses interferências e os 

princípios da moralidade e impessoalidade, que no direito interno brasileiro têm estatura 

constitucional (art. 37 da CF/88). Bem entendido que se trata de tempo e locais totalmente 

distintos daqueles relativos à vigente constituição brasileira, é certo que a necessidade de 

impessoalidade já se fazia presente em Portugal àquela época, muito embora pouco fosse 

efetivamente realizado para que tal princípio se concretizasse.  

As constantes movimentações e promoções do Sr. Domingos Botelho podem ser 

entendidas como uma manifestação do que se chama de alopoiese jurídica. Esse fenômeno 

pode ser entendido como a  interferência de outros subsistemas, alheios ao Direito, no mundo 

jurídico, opondo-se ao fenômeno da autopoiese, caracterizado pela autonomia do sistema 

jurídico em relação a determinações de caráter social, econômico ou político (NEVES, 1996).  

Trata-se, efetivamente, de realidade extremamente presente nos sistemas jurídicos 

periféricos, sendo descabido imaginar que as estruturas de aplicação do direito vigentes em 

Portugal no Século XIX escapassem a esse fenômeno. Nesse sentido, leciona Marcelo Neves:  

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

795



!

Em estudo anterior (Neves, 1992a), já observei que é intransponível o modelo 
luhmanniano de autopoiese à realidade jurídica da modernidade periférica, 
destacadamente no Brasil. As sobreposições particularistas dos códigos político e 
econômico às questões jurídicas impossibilitam a construção da identidade do 
sistema jurídico. Em vez de autopoiese, caberia falar de alopoiese do direito (Neves, 
1992b; 1992a; 1991). Isso significa que não surge uma esfera de juridicidade apta a, 
de acordo com os seus próprios critérios e de forma congruentemente generalizada, 
reciclar as influências advindas do seu contexto econômico e político, como também 
daquilo que os alemães denominam de “boas relações”. (NEVES, 1996, p. 99) 

Essas interferências, como já acima dito, presentes no mundo jurídico deste tempos 

imemoriais aparecem em diversos momentos da obra. Aquelas relativas aos desdobramentos 

jurídicos do processo penal a que é submetido o personagem Simão Botelho serão exploradas 

em seção adiante.  

É preciso frisar, todavia, que estamos diante de uma obra do período Romântico, 

permeada por uma estória de amor (de Simão Botelho e Teresa de Albuquerque), mas cujos 

caminhos também são determinados por divergência de caráter político-jurídico.  

Descoberto por Tadeu de Albuquerque o incipiente romance existente entre Simão e 

Teresa, decide o patriarca incialmente casar sua filha com um primo, de nome Baltasar 

Coutinho. Não aceitando a moça tal destino, toma o pai mais uma decisão com relação 

destino da filha: encerrá-la em um convento. Observa-se, aí, clara violação da liberdade 

individual, notadamente da mulher. A respeito da ascendência paterna sobre os desígnios da 

filha, são emblemáticas as seguintes palavras do pai de Teresa: 

Vais hoje dar a mão de esposa a teu primo Baltasar; minha filha. É preciso que te 
deixes cegamente levar pela mão de teu pai. Logo que deres este passo difícil, 
conhecerás que a tua felicidade é daquelas que precisam ser impostas pela violência. 
Mas repara, minha querida filha, que a violência dum pai é sempre amor. 
(CASTELO BRANCO, 2013, p. 43).  

Do trecho acima transcrito, dois aspectos despontam. Primeiramente, a convicção do pai 

de Teresa de que sua vontade poderia se substituir à de sua filha, mesmo que para isso tenha 

ele que recorrer à violência. Em segundo lugar, um comportamento encarcerador e doentio de 

um patriarca parece ser juridicamente justificável no Portugal do Século XIX, não havendo 

notícias no romance de repercussões legais negativas ao Sr. Tadeu em razão de sua conduta 

quanto à sua filha.  

Para os adeptos do jusnaturalismo, nesse ponto se observa uma grande desproteção de 

direitos prévios à qualquer positivação, notadamente o direito à vida e à autodeterminação 

individual. Efetivamente, Teresa de Albuquerque, como de resto a maior parte das mulheres 

da época, tem sua vontade anulada e seu destino selado, pelo simples fato de discordar das 

conclusões a que seu pai chegou para o seu próprio futuro.  
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Sob o ponto de vista positivista e tendo em conta uma interpretação em perspectiva, 

podemos observar o total descompasso entre as condutas acima  descritas e os instrumentos 

internacionais protetivos dos direitos das mulheres. Nesse sentido, vale conferir as 

disposições da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher, de 09/06/1994 e denominada “Convenção de Belém do Pará”.  

Inicialmente, os consideranda do texto normativo já indicam a igualdade de direitos entre 

homens e mulheres e a proscrição da violência contra a mulher: 

RECONHECENDO que o respeito irrestrito aos direitos humanos foi 
consagrado na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 
Homem e na Declaração Universal dos Direitos Humanos e reafirmado 
em outros instrumentos internacionais e regionais; 
AFIRMANDO que a violência contra a mulher constitui violação dos 
direitos humanos e liberdades fundamentais e limita total ou 
parcialmente a observância, gozo e exercício de tais direitos e 
liberdades; (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS - 
OEA, 1994).  

Prossegue o texto apresentando uma definição ampla do que seria violência contra a 

mulher, abrangendo condutas não apenas fisicamente danosas, mas também psicologicamente 

traumáticas: 

Art. 1º. Para os efeitos desta Convenção, entender-se-á por violência 
contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause 
morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto 
na esfera pública como na esfera privada. (OEA, 1994).  

Nesse particular, observa-se a clara relevância de que se revestem as questões domésticas 

para a concretização dos direitos da mulher. Efetivamente, a maioria das violações praticadas 

contra seus direitos é perpetrada por pessoas de seu convívio próximo, muitas vezes na 

intimidade do lar. Dessa forma, vedar a atuação do Estado em situações como a descrita no 

romance, ao argumento de que a questão consistiria matéria de interesse unicamente privado, 

significa inviabilizar, na prática, o exercício dos direitos da mulher e fragilizar a sua proteção em 

face de todas as formas de violência.  

Assim, se é certo que o ambiente jurídico vivenciado em Portugal no Século XIX não 

permitia, ainda, o desenvolvimento dos remédios judicias e administrativos necessários à 

proteção dos direitos da mulher, é igualmente correto afirmar que as violações apontadas no 

texto persistem nos dias atuais, ainda que sob novas formas.  

Por outro lado, o ponto mais contundente da obra em questão, no que diz respeito às 

interferências alopoiéticas sobre o sistema de justiça, diz respeito ao desfecho do processo a que 
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respondeu Simão botelho, em razão de ter matado seu rival, Baltasar Coutinho.  

Preso logo após a prática do crime, a notícia da captura do protagonista chega à casa de sua 

família. Seu pai inicialmente se mostra forme e inflexível, determinando  ao juiz de fora que 

cumprisse a lei como deveria, sem conceder qualquer privilégio a seu filho. Processado e 

condenado à forca, Simão Botelho ouve das pessoas que assistiram ao julgamento considerações 

corriqueiras no dia-a-dia da justiça penal, como “matasse ele um pobre e tu verias como ele 

estava em casa!” (CASTELO BRANCO, 2013, p. 139). Novamente graças às interferências 

maternas, Simão livra-se da forca e é enviado ao degredo.  

Observa-se, assim, a mais contundente das interferências estranhas ao sistema jurídico 

fazendo-se presente em questão altamente relevante para o direito: a aplicação da pena. Graças 

às influências de sua família, Simão Botelho livra-se da pena de morte por enforcamento, à qual 

havido sido condenado regularmente, com observância, em tese, das garantias processuais 

vigentes.  

2 PERSONALIDADE E CONDUTA DE SIMÃO BOTELHO.  

O gênio impetuoso de Simão Botelho é assinalado já no início da obra, quando o 

narrador relata as queixas feitas por Manuel Botelho, irmão de Simão, a seu pai: 

O filho mais velho escreveu a seu pai, queixando-se de não poder viver com seu 
irmão, temeroso do gênio sanguinário dele. Conta que a cada passo se vê ameaçado 
na vida, porque Simão emprega em pistolas o dinheiro dos livros, convive com os 
mais famosos perturbadores da academia, e corre de noite as ruas insultando os 
habitantes e provocando-os à luta com assuadas. (CASTELO BRANCO, 2013, p. 
21). 

O temperamento explosivo, embora causador de grande tumulto, tem sempre suas 

consequências minoradas em razão da intervenção paterna, como restou acima dito e como 

fica claro do trecho adiante transcrito:  

Um dia, proclamava o demagogo acadêmico (Simão Botelho) na praça de Sansão 
aos poucos ouvintes que lhe restaram fiéis, uns por medo, outros por analogia de 
bossas. O discurso ia no mais acrisolado da deia regicida, quando uma escolta de 
verdeais lhe aguou a escandescência. Quis o orador resistir, aperrando as pistolas, 
mas de sobra sabiam os braços muscolosos da corte do reitor com quem as haviam. 
O jacobino, desarmado e cercado, entre a escolta dos arqueiros foi levado ao cárcere 
acadêmico, donde saiu seis meses depois, a grandes instâncias dos amigos de seu pai 
e dos parentes de D. Rita Preciosa. (CASTELO BRANCO, 2013, p. 26) 

O narrador deixa entrever, ainda que implicitamente, a relevância dos favores paternos 

para a manutenção do tipo de conduta de Simão. Embora potencialmente se julgue mais 

dotado que valores morais do aqueles que discordam de suas convicções políticas (como a 

necessidade de fim da monarquia em Portugal), o personagem finda por se valer dos favores e 

influências paternas para ver abrandadas as consequências de seus atos.  
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Considerando-se o caráter ficção da obra e, sobretudo, sua atmosfera romântica, é difícil 

traçar um paralelo entre a personalidade de Simão Botelho e os parâmetros utilizados no 

Brasil para a valoração das condutas de pessoas criminalmente processadas. Ainda assim, 

convém, ilustrar o cotejo, através do talvez mais vago - e por isso polêmico - dispositivo penal 

de nossa legislação, o art. 59 do Código Penal, que assevera, in verbis:  

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à 
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do 
crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja 
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:  

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;  

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;  

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;  

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de 
pena, se cabível. (grifou-se) 

No caso concreto, o caráter ficcional e romântico da obra empresta um perfil 

justificador à personalidade de Simão Botelho. Num primeiro momento, o leitor é convidado 

a imaginar que as ideias antiregenciais da personagem e seu senso particular de justiça 

permitiriam os excessos que pratica. Ao mesmo tempo, ficam registradas as interferências 

alopoiéticas envidadas pelos seus pais e companheiros para o livrar das sanções a que em tese 

estaria sujeito, que, de alguma maneira, deslegitimam as atitudes a princípio bravias e 

destemidas do personagem central.   

De fato, numa análise mais cuidadosa, é possível entrever que a obra conduz a uma 

interessante reflexão relativa aos limites do agir e às justificativas invocadas para o proceder 

do personagem. Em mais um paralelismo com a legislação doméstica brasileira, observamos 

as preocupações do autor com a conduta social e a personalidade de Simão Botelho, bem 

como com relação às circunstâncias e consequências de seus atos.  

A despeito da rebeldia inicial, o comportamento e personalidade de Simão Botelho se 

modificam ao longo do romance, por um motivo compreensível: como já dito, ele se apaixona 

Teresa de Albuquerque, uma vizinha sua. Enamorado da jovem, o protagonista adota hábitos 

mais austeros, afastando-se das arruaças em que constantemente se enredava. A jovem, por 

sua vez, também se apaixona, antes mesmo de darem-se as mãos pela primeira vez. 

Como previsível para a natureza da obra - o que não diminui sua grandeza - um 

obstáculo se entrepõe entre Simão e Teresa: suas famílias são rivais, em razão de Domingos 

Botelho ter anteriormente lavrado sentença desfavorável aos interesses do pai de Teresa, Sr. 

Tadeu de Albuquerque. Reforça-se, assim, o mito romântico do amor impossível, e 
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inalcançável. De uma certa maneira, as virtudes e vícios do caráter de Simão Botelho 

aparecem no livro como razão e decorrência desse amor inatingível. Apenas alguém tão 

valente e destemido poderia se apaixonar por uma mulher de família rival, obtendo 

igualmente seu amor. Da mesma forma, os excessos e arroubos de violência de Simão 

parecem se contrapor à supressão de vontade por que passa constantemente Teresa de 

Albuquerque, numa alegoria do herói romântico.  

De alguma maneira, a personalidade e a conduta social de Simão Botelho (utilizando-se 

aqui de linguagem técnica e, portanto, pobre em comparação ao escrito analisado) encontram 

justificativa maior no maior inalcançável que nutria pela filha da família que era rival à sua.  

 

CONCLUSÃO  

A análise do texto em questão demonstra a total atualidade do estudo das interferências 

de outros subsistemas no ambiente jurídico, especialmente no que diz respeito à aplicação da 

justiça criminal. Observa-se, também, uma farta demonstração de episódios violadores dos 

direitos das mulheres, com a representação de atitudes marcadamente sexistas.  

Nota-se que a obra, publicada em 1862, apresenta elementos que estão presentes até os 

dias atuais no quotidiano jurídico dos países periféricos e alerta para total impossibilidade de 

adoção de sistemas jurídicos pretensamente herméticos nessas realidades políticas, como é o 

caso da América Latina.  

Ainda que não seja o maior expoente da literatura portuguesa, a obra aqui brevemente 

analisada muito bem ilustra a realidade dos diferentes termos a que processos judiciais podem 

chegar, a depender das partes envolvidas, bem como ilustra a dificuldade de proteção jurídica 

de certos grupos vulneráveis diante dos sistemas de poder vigentes.  
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RACISMO E CULTURA NO BRASIL: RECONHECIMENTO DE 
DIREITOS  

RACISM AND CULTURE IN BRAZIL: RECOGNITION OF RIGHTS 

Aline Andrighetto1 

 

Resumo: O presente artigo procura explicar a importância do reconhecimento de identidades culturais para o 
papel democrático no Brasil, e sua importância para a perspectiva da concepção liberal de democracia e a 
reconstrução da política, a qual deve atender à sociedade civil no que se refere às intervenções na sociedade. 
Menciona alguns pontos na história do país onde se evidenciam ideais de preconceito contra a sociedade. 
Demonstra o caso mais recente e público de discriminação e preconceito ocorrido na Justiça Federal do Rio de 
Janeiro através de decisão judicial, onde fora proferida sentença sobre vídeos ofensivos, de cunho racista, 
publicados na internet. Procura demonstrar na legislação vigente a proteção dos grupos vulneráveis a estas 
práticas abusivas, no tocante a noções de garantia e proteção para uma sociedade mais justa e solidária. 
Importante também se faz reconhecer que o direito de culto reconhecido pela Constituição Federal se faça valer 
afim de que se possa construir o papel social da religião e compreender de que maneira as noções dos homens, e 
suas disposições as quais induzem a um sentido racional, humano e moral de respeito a todas as culturas étnicas.  

Palavras-Chaves: Identidade. Reconhecimento. Cultura. Racismo. 

Abstract: This paper aims to explain the importance of recognizing cultural identities for the democratic role in 
Brazil, and its importance to the perspective of the liberal conception of democracy and reconstruction policy, 
which must meet the civil society with regard to interventions society. Mentions some points in the history of the 
country where evidence of bias against the ideal society. Demonstrates the latest and public discrimination and 
prejudice occurred in the Federal Court of Rio de Janeiro by a court decision, which had been handed down 
judgment on videos offensive, racist slant, if published on the internet. Seeks to demonstrate the current 
legislation to protect vulnerable groups such abuse, in relation to notions of guarantee and protection for a more 
just and caring society. Is also important to recognize that the right of worship is recognized by the Constitution 
upholds order that we can build the social role of religion and understand how the notions of men, and its 
provisions which induce a rational sense, human and moral concerns of all ethnic cultures. 

Keywords: Identity. Recognition. Culture. Racism. 

 

Introdução  

Em um primeiro momento, faz-se importante mencionar a identidade do ser humano e 

suas diferenças. A tentativa de compreender biológica e socialmente a realidade das coisas e 

dos meios faz parte de uma pré-concepção do processo de efetivação da identidade e da 
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diferença. Identificar, portanto, significa reconhecer um objeto por meio da determinação de 

invariáveis, cujas características determinam a coisa na sua unidade e individualidade durante 

o tempo de sua existência.  

Por outro lado, diferenciar significa estabelecer variações que não são determinantes a 

um objeto como indivíduo, mas que determinam uma mínima lógica que pressupõe um 

preparo de informações, como racionalização primeira e originária da natureza. Por isso, 

torna-se difícil, muitas vezes, situar quem é quem no jogo das diferenças, nas relações 

desiguais de poder, de quem se posiciona na condição de dominante ou de dominado, uma vez 

que em todos os grupos culturais existem os discriminados e os discriminadores.  

Mencionar questões como reconhecimento e diferença é necessário, na perspectiva da 

concepção liberal de democracia, a reconstrução da política deve atender à sociedade civil no 

que se refere às intervenções na sociedade política à qual está subordinada. Dessa forma, o 

pensamento democrático se transformará fortemente. O que o artigo busca é mencionar 

através de sentença proferida em caso recente sobre violação de liberdade a culto religioso a 

necessidade de se rever o aparato judicial existente e o reconhecimento por parte do poder 

judiciário dos grupos minoritários, os quais devem em sua máxima proteção e respeito, 

reconhecendo direitos históricos e legados deixados pelos povos que habitaram o Brasil.  

A religiosidade é de suma importância para a identidade, pois governa a vida espiritual 

do homem e mantém entre eles um conjunto de práticas. No que se refere à população negra é 

importante ressaltar as condições históricas as quais ligam- os a sociedade brasileira. O 

objetivo deste artigo é demonstrar o poder que a influência da religiosidade exerce sobre a 

sociedade através de suas raízes históricas e como a sociedade atual aceita esta cultura.   

 

2. A necessidade de reconhecimento 

O ser humano deve ser visto como alguém que precisamente, por meio da aceitação de 

outros, se sente reconhecido e, consequentemente, em comunhão com estes, possibilitando a 

sua disposição de igualmente reconhecer o outro em sua originalidade e singularidade. “[...] 

movimentos de emancipação também visam a superação de uma cisão ilegítima da sociedade, 
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a autocompreensão da cultura pode não sair ilesa” (HABERMAS, 2002, p.239). Isto porque, a 

compreensão do outro em suas relações e interesses necessita de uma reinterpretação do papel 

do homem.  

Há uma diferenciação quando se trata de reivindicar reconhecimento para identidades 

coletivas ou igualdade de direitos culturais. Isto porque sociedades multiculturais, ou povos 

que no passado lutavam por independência e autonomia, hoje lutam por igualdade de direitos. 

O reconhecimento da forma de vida e das tradições culturais e exige garantias de status ou 

sobrevivência.  

Taylor menciona que “a exigência faz-se sentir, na política de hoje, de determinadas 

formas, em nome dos grupos minoritários ou subalternos, em algumas manifestações de 

feminismo e naquilo que agora na política se designa multiculturalismo” (1994, p.45).  

Há uma necessidade permanente de valorização de igualdade entre os sujeitos, pois 

quando há a interligação entre Estado de Direito e Democracia, é possível que o sistema 

venha a ensejar condições de vida social menos desiguais para as diferentes identidades 

culturais hipossuficientes.  

Honneth afirma ainda que a autocompreensão cultural de uma sociedade determina 

critérios pelos quais se orienta a estima social das pessoas, já que suas capacidades e 

realizações são julgadas intersubjetivamente, à medida que cooperam na implementação de 

valores culturalmente definidos. Por outro lado, a forma de reconhecimento está ligada 

também à pressuposição de um contexto de vida social, cujos membros constituem uma 

comunidade de valores mediante a orientação por concepções de objetivos comuns (2003, 

p.200). 

É nesse sentido que surgem os questionamentos acerca da diversidade de identidades, 

como devem ser definidas, e se devem ser relacionadas especificamente com as culturas. A 

tendência para a consolidação e difusão de uma ou de algumas poucas linhas de força de 

alcance global surge como mais nítida no campo da economia do que no campo da cultura. 

Esse quadro relativo à identidade cultural não se manifesta apenas no chamado mundo 

subdesenvolvido ou em desenvolvimento. Existem alguns parâmetros culturais, os quais 

devem ser observados para se identificar as diferenças a partir de uma economia. D’Adesky 
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menciona neste sentido que se pode identificar a raça, a religião e a língua como fatores 

fundamentais, a história como o epicentro de uma herança cultural comum, de maneira que a 

consciência de pertencimento e a vontade de viver em conjunto tonam-se expressões de 

determinada comunidade cultural (2009, p.38).  

No sentido de verificar identidades culturais há de se falar em vários modos que 

aparecem como reveladores de tempos de crises e de imprevisibilidades. Sem dúvida, o 

nacionalismo assim como o racismo canaliza reações e sentimentos distintos. O retorno às 

origens culturais e suas reações por parte das nações podem traduzir a perda das certezas na 

ideia de progresso, ou seja, o sentimento de perda de um futuro. Hall expressa:  

As identidades nacionais, como vimos, representam vínculos a lugares, eventos, 
símbolos, histórias particulares. Elas representam o que algumas vezes é chamado 
de uma forma particularista de vínculo ou pertencimento. Sempre houve uma tensão 
entre essas identificações e identificações mais universalistas – por exemplo, uma 
identificação maior com a “humanidade” do que com a “inglesidade” (english-ness) 
(2006, p.76). 

O estudo sobre a origem das nações e o retorno às reivindicações culturais dos povos 

teve por consequência a revalorização do paradigma das identidades junto às Ciências 

Humanas. O culto do passado predispôs a própria disciplina de História a se mobilizar na 

construção de memórias e de identidades particulares. Esse fato adquiriu uma dimensão 

inédita no mundo, em que se inventam entidades nacionais encontradas na construção de um 

passado. 

O que se percebe, falando em diversidade, é que as demandas multiculturais vêm 

crescendo cada vez mais e proporcionam uma crescente ampliação nos direitos 

constitucionais na maioria dos Estados. Não bastam, entretanto, as lutas pelo reconhecimento 

serem traduzidas em termos normativos constitucionais, mas também em termos de ações 

políticas no campo institucional mediante a realização de políticas públicas que buscam 

afirmar e administrar as diferenças culturais, e de identidade utilizando estratégias que 

contemplem componentes linguísticos, sociais, econômicos, educativos, entre outros. 

Segundo menciona Geertz:  

[...] a antropologia tem tentado encontrar o seu caminho para um conceito mais 
viável sobre o homem, no qual a cultura e a variabilidade cultural possam ser mais 
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levadas em conta do que concebidas como capricho ou preconceito e, no entanto, ao 
mesmo tempo, um conceito no qual o principio dominante na área, “a unidade 
básica da humanidade”, não seja transformado numa expressão vazia (1989, p.27).  

Nesse sentido, a centralidade do Direito quando relacionada a diversidades 

multiculturais é vista não somente com um mecanismo de regulação social. Torna-se 

necessário destacar que as políticas de reconhecimento, tanto em termos normativos 

constitucionais como em termos de políticas públicas, apresentam alguns problemas, como 

por exemplo, as demandas particulares que transformam direitos em diferenças culturais, 

muitas vezes podendo sobrecarregar o Estado com uma pressão social cuja legitimidade este 

não possa instaurar em função da falta de instrumentos políticos.   

A história cultural substitui a ambígua história das mentalidades. Pode-se dizer que os 

conceitos de cidadania trouxeram realidades diferentes à pessoa que prezam muito mais pelos 

ideais de igualdade e interessa-se por outros níveis de análise, como algumas noções de 

comunicação distintas que implicam: a transmissão, a aquisição, o dito, o pensado, o 

imaginado e o criado.  

No que concerne ao contexto brasileiro, à questão cultural e às interrogações inerentes 

aos efeitos da globalização, tem-se que o fenômeno da globalização acentua o sentimento de 

perda de identidade, ou seja, em um mundo de metamorfoses, se a globalização proporciona 

novas solidariedades planetárias, como ecologia e direitos humanos, elas devem reforçar as 

necessidades de reconhecimento das diferenças. Segundo Geertz:  

Os usos da diversidade cultural, de seu estudo, sua descrição, sua analise e sua 
compreensão, têm menos o sentido de nos separarmos dos outros e separarmos os 
outros de nós, a fim de defender a integridade grupal e manter a lealdade do grupo, 
do que o sentido de definir o campo que a razão precisa atravessar, para que suas 
modestas recompensas sejam alcançadas e se concretizem (2001, p. 81).  

Num mundo sem fronteiras e sem referências, a busca por identidades se acelera, 

favorecendo múltiplas solidariedades, portadoras de identidades de substituição, em níveis 

nacional, local e individual, podendo modificar os modos de vida das pessoas e a própria 

cultura, ou seja, a globalização provoca uma fragmentação e uma uniformização. Desse 

sentimento de instabilidade, que conduz o indivíduo a incessantes tomadas de riscos, resultam 

os “mal-estares” da identidade contemporânea, como bem constata Giddens (1991). 
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Enfim, o que se pode concluir é que o conhecimento é que leva o homem a crescer 

dentro de seu grupo, o que de certo modo faz com que se crie uma integração cultural, 

melhorando as relações e buscando sanar diferenças com respeito às exigências e 

potencialidades de um povo. 

 

3. História e discriminação no Brasil 

A história do Brasil no período Colonial menciona a discriminação e o preconceito 

existentes no país desde o seu início. Em 1822, ao proclamar a independência de Portugal, o 

Brasil ainda mantinha mão de obra escravista baseada na exploração do homem e de sua força 

de trabalho, que era vista como propriedade privada de quem a comprava.  

A sociedade escravocrata era uma ordem social com base na produção e na utilização da 

força de trabalho de afrodescendentes escravos. “Concentrando-se em grandes massas nas 

áreas de atividade mercantil mais intensa, onde o índio escasseava cada vez mais, o negro 

exercia papel decisivo na formação da sociedade local” (RIBEIRO, 1995, p.116).  

Ao longo dos tempos os portugueses povoaram um país com grandes dimensões, o qual 

possuía unidade territorial, idioma próprio, cultura e religião. A herança dessa exploração 

portuguesa foi uma população carente de uma formação cidadã, onde se desconsiderou a 

dignidade da pessoa humana. Não houve a preocupação de construir uma sociedade 

republicana, pois aos conquistadores preponderou a intenção de obter riquezas e retornar ao 

seu país (WILLEMAN 2012).  

Os nativos habitavam o território brasileiro quando aqui aportaram os portugueses. 

Vivendo em grupos, falavam diversas línguas e apresentavam vários estágios de organização. 

Praticavam a agricultura e sua economia era de subsistência. Com o processo de colonização 

foram reduzidos a pequenos grupos e suas terras invadidas/usurpadas. Os portugueses 

atuavam como os novos proprietários, e receberam, por via do tráfego, milhões de africanos 

para o trabalho escravo. Ribeiro menciona que:  

Apesar do seu papel como agente cultural ter sido mais passivo que ativo, o negro 
teve uma importância crucial, tanto na presença como na massa trabalhadora que 
produziu quase tudo que aqui se fez, como por sua introdução sorrateira mas tenaz e 
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continuada, que remarcou o amalgama racial e cultural brasileiro com suas cores 
mais fortes (1995, p.114).  

Os africanos possuíam sua própria cultura, pois eram nações diferentes que aqui se 

faziam representar por meio das suas várias e diversas características, tanto culturais quanto 

religiosas. A religião deste povo foi fundamental para a resistência e conservação de aspectos 

culturais e contribuiu para a construção da identidade e solidariedade. A noção de 

territorialidade como espaço de reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica 

põe em xeque a visão tradicional que associa terra e pura utilidade econômica. São 

comunidades a reivindicar o “pleno exercício dos direitos culturais”, no qual o seu “território” 

é elemento essencial (BALDI, 2010). 

Sabe-se que muito do culto religioso existente hoje no Brasil é fruto da cultura africana. 

No Brasil Colônia, os escravos eram impedidos de cultuar suas divindades, e para exercer 

seus cultos, sua língua e suas práticas, muitas vezes precisavam fingir o culto católico, o que 

garantiu a permanência de sua cultura até a atualidade. Por si só isso já justifica a quebra do 

preconceito do branco contra o negro. Além disso, a proibição do exercício do idioma, bem 

como da autoidentificação por seu próprio nome de batismo foi comum durante toda a 

escravidão, o que provocou a perda de muito das características de identidade deste povo, as 

quais foram cerceadas e até mesmo tornadas crime – como o caso da capoeira (WILLEMAN, 

2012). 

Depois de formalmente abolida a escravatura, iniciaram-se casos de segregação violenta 

com a intervenção policial e de outras autoridades de templos, já que o Brasil racista sempre 

se autoproclamou católico. Percebe-se, então, que a cultura africana se coloca de maneira 

muito importante no que diz respeito às crenças hoje perpetuadas, pois advém de um conjunto 

de mitos e cultos. Segundo Canclini:  

As teorias do étnico e do nacional são, em geral, teorias das diferenças. Por outro 
lado, o marxismo e outras correntes macrossociológicas (tais como as que se 
ocupam do imperialismo e da dependência) dedicam-se à desigualdade. Em alguns 
autores encontram-se combinações de ambos os enfoques, como certos enfoques do 
nacional em estudos sobre o imperialismo ou contribuições à compreensão do 
capitalismo em especialistas da questão indígena. Quanto aos estudos sobre 
conectividade e desconexão, concentram-se nos campos comunicacional e 
informático, com escasso impacto nas teorias socioculturais (2009, p.55). 
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Alguns fatores concorreram para desestabilizar a imagem de paraíso que detinha o 

Brasil, cuja origem provém das elites brancas criadas por cientistas sociais. A democracia 

racial foi um dos maiores e mais poderosos mecanismos de dominação ideológica produzidos 

no mundo (GONÇALVES, 2006, p.67).  

Depreende-se, contudo, que a língua tem oferecido aos negros e mestiços no país uma 

estrutura de inteligência no sentido de compreenderem a própria existência por meio de 

experiências vividas em um momento de confusão entre inclusão e exclusão. Sabe-se que a 

democracia, naquele período, favoreceu àqueles que dela obtiveram vantagens econômicas, 

sociais e políticas. Foram os negros e os mestiços que ao adentrarem na sociedade 

organizaram movimentos de protesto para denunciá-lo. Gohn coloca que:  

A presença dos movimentos sociais é uma constante na história política do país, mas 
ela é cheia de ciclos, com fluxos ascendentes e refluxos (alguns estratégicos, de 
resistência ou rearticulação em face à nova conjuntura e às novas forças 
sociopolíticas em ação) (2010, p.41). 

Na história brasileira percebe-se que organizações negras são muito centradas, lideradas 

por pequenos grupos que se destacaram em projetos políticos a fim de reivindicar melhores 

oportunidades para a sociedade, como: mudanças nos padrões sociais, reivindicando direitos 

iguais e possibilidade de receber o mesmo tratamento de imigrantes europeus 

(GONÇALVES, 2006, p.69). 

Até um passado recente, a necessidade de consciência do problema da discriminação 

não era um fenômeno isolado da estrutura de poder brasileira, mas colocava em questão o 

sistema de representações étnicas em vigor naquele momento, pois o que a elite branca mais 

temia era que negros e mestiços ocupassem cargos de poder.  

Com base na legislação e com tantas preocupações relacionadas às minorias étnicas, 

pode-se dizer que o Brasil possui uma diversidade muito vasta e deve sim preocupar-se em 

preservar e defender as raízes do país que hoje possui uma diversidade de valores. Há de se 

pensar no grande absurdo que se comete transformando esta riqueza em opressão e luta. 

Pode-se mencionar nesse sentido a Lei nº 7.716/1989, a qual refere crimes resultantes 

de preconceito de raça ou de cor, que deve ser divulgada e incorporada na busca pelos direitos 
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das minorias e no combate da discriminação. No Brasil não há respostas sociais e econômicas 

para as desigualdades sociais, tampouco para as diferenças e as agressões, especialmente para 

aquelas que decorrem de condutas ou atitudes preconceituosas e discriminatórias. É preciso 

acabar com os problemas que criminalizam condutas, pois há compulsão em criminalizá-las, 

ao mesmo tempo em que são banalizadas as situações, asseverando que cadeia é a solução 

para todos os males ou ameaças. Como consequência estabelecem-se punições severas, 

fazendo com que os juízes nunca as apliquem às pessoas encontradas em culpa. Essa lei que 

criminaliza as condutas é obtusa, porque não enfrenta a gravidade do problema da 

discriminação e do preconceito no Brasil. 

O Código Penal, em seu art. 140, estabelece a possibilidade de criminalização de 

agressão verbal como injúria. Neste sentido cabe atentar para dois artigos da Constituição 

Federal de 1988, o Art. 215 que menciona 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. Segundo menciona o referido artigo, 

todos são tratados como iguais no sentido da dignidade essencial de sua contribuição cultural, 

incluindo-se aí as minorias. Já o art. 216 determina que o patrimônio cultural brasileiro, os 

bens de natureza material e imaterial, individuais ou e conjunto são formadores da sociedade 

brasileira. A Constituição de 1988, ao contrário das anteriores e ainda que não tenha utilizado 

qualquer terminologia de “multicultural” ou “intercultural”, estabelece premissas e 

coordenadas para pensar a diversidade étnico-racial, social e cultural em patamares 

diferenciados (BALDI, 2010). 

Sua interpretação leva a concluir que uma pedra é uma pedra, mas se for uma pedra 

insculpida, pintada ou lavrada, é um bem cultural. Assim também um tronco de árvore; mas 

se for um tronco trabalhado que se converta em um totem, em uma escultura ou em um 

adereço, passa a ser produto da cultura. Então, todos esses, “individualmente ou em conjunto, 

portadores de referência à identidade, à memória, à ação dos diferentes grupos formadores da 

sociedade”, são patrimônio cultural brasileiro, e devem ser respeitados e tratados de forma 

respeitosa de acordo com sua cultura e costumes.  
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O Estatuto da Igualdade Racial (Lei n. 12.288/2010) foi aprovado para dirimir questões 

e dúvidas sobre igualdade e intolerância étnica. O qual foi designado para garantir a 

população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos 

individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e as demais formas de 

intolerância étnica.  

O referido Estatuto menciona ainda que é dever do Estado e da sociedade garantir a 

igualdade de oportunidades, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, independentemente da 

etnia ou da cor da sua pele, o direito à participação na comunidade, especialmente nas 

atividades políticas, econômicas, empresariais, educacionais, culturais e esportivas, 

defendendo sua dignidade e seus valores religiosos e culturais. Com relação às normas 

constitucionais relativas aos princípios fundamentais, aos direitos, às garantias fundamentais e 

aos direitos sociais, econômicos e culturais, o documento adota uma diretriz política e 

jurídica, bem como orienta a inclusão das vítimas da desigualdade étnico-racial, a valorização 

da igualdade étnica e o fortalecimento da identidade nacional brasileira. Percebe-se, com isso, 

que os direitos das minorias estão sendo reconhecidos de maneira gradativa e com 

instrumentos hábeis e facilitadores. O homem precisa entender a respeitar o semelhante, 

mesmo que seja sob a força normativa.  

Estabelece um repensar do conceito de “comunidade tradicional” (conceito existente na 

Convenção 169-OIT, da qual o Brasil é signatário), rompendo com: a) o pensamento 

eurocêntrico que parte do pressuposto de que o conhecimento tradicional associado (e toda a 

fitoterapia relacionada), as cosmologias étnicas, a associação com a presença indígena ou 

negra, a especificidade cultural, o manejo sustentável da economia são símbolos de que tais 

saberes, temporalidades, diferenças e escalas são inferiores e, portanto, devem manter-se 

ignorados, silenciados, eliminados e/ou condenados à inexistência ou irrelevância; b) o 

etnocentrismo, que entende as culturas como atemporais –ou quando distintas, como “presas 

ao passado”- e, portanto, impossíveis de serem alteradas. As “comunidades tradicionais”- das 

quais os quilombolas, faxinalenses e ribeirinhos são exemplos- não são representantes de um 

passado, nem “vestígio”, nem meros “remanescentes”: são parte da estrutura agrária do 

presente e tão modernas e contemporâneas quanto os agricultores que utilizam transgênicos 

ou os pesquisadores de células-tronco. Mais que isto: a insistência no critério de autodefinição 
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(como previsto na Convenção nº 169- OIT) é outro elemento questionador do etnocentrismo 

da sociedade - os critérios de “classificação social” são, em geral, fruto de “heterodefinição” 

(de que “negro” e “homossexual” são casos clássicos)(BALDI, 2008). 

Ações afirmativas são medidas especiais tomadas com o objetivo de assegurar 

progresso adequado de certos grupos raciais, sociais ou étnicos ou indivíduos que necessitem 

de proteção, e que possam ser necessárias e úteis para proporcionar a tais grupos ou 

indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais, contanto 

que, tais medidas não conduzam, em consequência, à manutenção de direitos separados para 

diferentes grupos raciais, e não prossigam após terem sido alcançados os seus objetivos. “A 

constituição faz valer exatamente os direitos que os cidadãos precisam reconhecer 

mutuamente, caso queiram regular de maneira legítima seu convívio com os meios do direito 

positivo” (HABERMAS, 2002, p.229).  

A possibilidade de adoção de ações afirmativas tem amparo nos artigos. 3º e 5º ambos 

da Constituição Federal/88 e nas normas da Convenção Internacional sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação Racial, integrada ao nosso ordenamento jurídico pelo 

Decreto n. 65.810/69. A forma de implementação de ações afirmativas no seio de 

universidade e, no presente caso, as normas objetivas de acesso às vagas destinadas a tal 

política pública fazem parte da autonomia específica trazida pelo artigo 53 da Lei n. 9.394/96, 

desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Portanto, 

somente em casos extremos a sua autonomia poderá ser mitigada pelo Poder Judiciário, o que 

não se verifica nos presentes autos. Segundo Baldi:  

Existe uma dificuldade de reconhecer a própria diversidade étnico-cultural, 
associado ao padrão de “monoculturas da mente”, ou seja, a reprodução do saber 
científico, da linearidade do tempo, da escala universal, da lógica produtivista e da 
naturalização das diferenças. Ou seja, a produção do “diferente”, do “outro”, como 
“ignorante”, “atrasado”/”arcaico”/”prémoderno”,“local”/”tradicional”,improdutivo” 
e “inferior”(2010). 

O ingresso na instituição de ensino como discente é regulamentado basicamente pelas 

normas jurídicas internas das universidades, logo a fixação de cotas para indivíduos 

pertencentes a grupos étnicos, sociais e raciais afastados compulsoriamente do progresso e do 

desenvolvimento, na forma do artigo 3º da Constituição Federal/88 e da Convenção 
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Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, faz parte, ao 

menos - considerando o nosso ordenamento jurídico atual - da autonomia universitária para 

dispor do processo seletivo vestibular. 

 

4. A violação a liberdade de culto 

O conceito de cultura, segundo Geertz não possui referentes múltiplos nem qualquer 

ambiguidade fora do comum, pois denota um padrão de significados transmitido 

historicamente, incorporado em símbolos, um sistema de concepções herdadas expressas em 

formas simbólicas por meio das quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu 

conhecimento e suas atividades em relação à vida (1989, p.66).  

Em um contexto religioso pode-se mencionar que os símbolos sagrados funcionam 

como referência para determinado povo. Eles objetivam as preferências levando a um senso 

comum nas condições de vida impostas e apoiam crenças, neste sentido, pode-se dizer que a 

religião ajusta as ações humanas.  

O homem possui uma dependência tão grande em relação aos símbolos e sistemas 

simbólicos a ponto de serem eles decisivos para sua viabilidade como criatura, e em função 

disso, sua sensibilidade à indicação e até mesmo a possibilidade de enfrentar um aspecto da 

experiência, provoca ansiedade e intolerância. Em certos momentos estudar a maneira como 

homens e mulheres vivem torna-se complexo, falam-se em estágios evolutivos, ideias e 

práticas. Não apenas os antropólogos, mas todos terão que aprender a compreender as 

diferenças mais sutis de ordem moral, estética, cognitiva, e acima de tudo sobre valores e sua 

justificação.  

Os usos da diversidade cultural, de seu estudo, sua descrição, sua análise e sua 
compreensão, tem menos o sentido de nos separarmos dos outros e separarmos os 
outros de nós, a fim de defender a integridade grupal e manter a lealdade do grupo, 
do que o sentido de definir o campo que razão precisa atravessar, para que suas 
modestas recompensas sejam alcançadas e se concretizem (GEERTZ, 2001, p.80).   

Neste sentido, é importante tocar no assunto violência, pois a concentração de violência 

(tumultos, assassinatos, rebeliões e guerras civis), nos mostra o quanto se torna importante 
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como tudo acontece e o que pode ser feito para impedir, bem como para mostrar que os 

conflitos em si, cegam os seus demandantes e da uma imagem enganosa ao conflito. “Existem 

questões mais profundas em ação do que a mera desrazão, a qual, afinal de contas, todas as 

iniciativas humanas estão sujeitas, e não apenas as que dizem respeito ao Sentido de tudo” 

(GEERTZ, 2001, p.156). Há uma busca pela identidade e seu reconhecimento, o que obriga o 

homem a tomar uma causa para si, para ser identificado em determinado grupo.  

Não foram apenas identidades religiosas, mas também étnicas, linguísticas, raciais e 

difusamente culturais que ganharam maior destaque político nos anos decorridos desde que a 

descolonização destroçou os impérios de além- mar, da queda do Muro de Berlim, do colapso 

da União Soviética, e o fim da Guerra Fria, estas destroçaram as grandes relações de poder. A 

proliferação de identidades políticas autônomas estimula identidades específicas e 

intensamente sentidas. A projeção de grupos e lealdades religiosas definidos em todos os 

aspectos da vida coletiva faz parte de um movimento de construção de um novo mundo, 

diverso e irregular. Falando de um campo internacional, o contato de diferentes religiões, 

onde há crenças diferentes, a convivência é tensa. 

As diferenças de crenças, às vezes muito radicais, são mais diretamente visíveis, 
com frequência crescente, e mais diretamente encontradas: prontas para a suspeita, a 
preocupação, a repugnância e a alteração. Ou, supondo eu, para a tolerância e a 
reconciliação, ou até para atração e a convenção – ainda que estas, no momento, não 
sejam exatamente comuns (GEERTZ, 2001, p.158). 

A religião, sem interioridade, sem uma sensação banhada em sentimento de que a 

crença importa, e importa tremendamente, de que a fé sustenta, cura, consola, corrige as 

injustiças, melhora a sorte, garante recompensas, explica, impõe obrigações, abençoa, 

esclarece, reconcilia, regenera, redime ou salva, faz-se por uma dose de convencionalismo. 

Será que algum credo chega a ser suficiente para seus fins? Será que a visão religiosa dá 

poder a pessoa que busca, para qualquer fim? Acredita-se que o fim é político, econômico, há 

um intuito de ambição dentro deste imaginário. Há uma distância entre as convenções 

religiosas e suas práticas, entre crença e comportamento, há uma separação entre o social e o 

cotidiano. “A religião é, portanto, um sistema gerador de sociabilidade e de comunidade” 

(2009, p.52).  
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No caso do Brasil, onde as identidades étnicas e suas heranças culturais confrontam-se 

em relações desiguais, suas raízes remontam o período colonial. A identidade brasileira 

continua tendo como referência a identificação do poder monárquico. Segundo menciona 

D’Adesky, em sua chegada ao novo território, os negros africanos foram imediatamente 

inseridos num diferente quadro simbólico religioso, numa ruptura total com a realidade 

anterior as sociedades africanas. A relação dos negros com a sociedade colonial fora marcada 

no plano religioso pela conversão obrigatória à religião do senhor e por um passado de 

perseguição aqueles que tentaram se manter fiéis às práticas de seus ancestrais (D’ADESKY, 

2009, p.51). A proliferação de cultos de origem negra no Brasil mostra que as origens estão 

presentes, constituem elementos das camadas populares da sociedade as quais afirmam sua 

cultura e apesar de todo o preconceito e discriminação os quais fora submetida, a religião 

africana conseguiu sobreviver no novo território. “Terreiros de candomblé, a umbanda e o 

espiritismo continuam sendo fonte de afirmação existencial étnica” (D’ADESKY, 2009, 

p.53).  

O que se observa é que mesmo assim, atitudes discriminatórias continuam presentes, 

como se pode verificar em recente matéria publicada no site Carta Capital (2014), onde 

Willys escreve sobre fato ocorrido recentemente onde a liberdade religiosa e seus preceitos 

foram violados, neste contexto especificamente sobre o candomblé e a umbanda, foram alvo 

de questionamento via sentença judicial, a qual violou princípios constitucionais, os quais 

pretendem o Estado laico. Fatos como este ocorrem pelo fato deste debate ter sido sempre 

negligenciado, porque a parcela da sociedade ofendida se cala frente as imposições  da cultura 

ocidental e seus efeitos nocivos a identidade de determinado grupo étnico. A sentença 

proferida na Justiça Federal do Rio de Janeiro2 (Processo nº 0004747-33.2014.4.02.5101) 

define que umbanda e candomblé "não são religiões".  A decisão cita que estas celebrações 

não estão previstas em determinados livros como a Bíblia (cristã) e Alcorão (livro sagrado do 

Islã). Tal definição mostra a incapacidade de definição por parte do magistrado, a partir de 

resposta a uma decisão em primeira instância do Ministério Público Federal a qual solicitou a 

retirada, do site de vídeos Youtube, alguns vídeos de cultos evangélicos os quais promovem a 

discriminação e intolerância contra as religiões de matriz africana e seus adeptos, já que o 
                                                           
2 Decisão na íntegra em:< http://procweb.jfrj.jus.br/portal/consulta/resconsproc.asp>  
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Código Penal, em seu artigo 208, estabelece como conduta criminosa, escarnecer de alguém 

publicamente, por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou 

prática de culto religioso, ou ainda vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso.  

A qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que 
assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 
desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma 
vida saudável, além de propiciar e propiciar e promover sua participação ativa e co-
responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 
demais seres humanos, mediante o devido respeito aos demais seres que integram a 
rede da vida (SARLET, 2012).  

 
Resta dúvida com relação ao conhecimento de determinado magistrado sobre religiões 

específicas para o julgamento, o que ora faz-se questionar pelo reconhecimento da existência 

da ofensa, pois na sentença a Justiça Federal do Rio de Janeiro desqualificou os ofendidos; 

considerando que não "há crime se não há religião ofendida". Para tanto, a Justiça Federal do 

Rio conceituou umbanda e candomblé como cultos a partir de dois motivos cheios de 

preconceito: segundo a decisão, candomblé e umbanda deveriam ter um texto sagrado como 

fundamento, onde foi totalmente ignorado que religiões de matriz africana são fundadas nos 

princípios da transmissão oral do conhecimento, do tempo circular, e do culto aos ancestrais e 

ainda, que candomblé e umbanda deveriam venerar a uma só divindade suprema e ter uma 

estrutura hierárquica. Esta decisão cheia de preconceito é perceptível que não apresenta 

nenhum amparo de cunho antropológico, humanitário e de respeito a cultura de outro grupo. 

Percebe-se a necessidade de reconhecimento destes povos, os quais deixaram um legado 

histórico para o país, para a cultura brasileira.  

 

A decisão judicial fere dispositivos constitucionais (art. 5º VI), e também tratados 

internacionais como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecida como Pacto 

de San Jose da Costa Rica, ratificada pelo Brasil em 1992, a qual dispõe sobre a garantia de 

não discriminação por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões, políticas ou de 

qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou 

qualquer outra condição social. O pacto menciona que o direito à liberdade de consciência e 
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de religião implica na garantia de que todos são livres para conservar sua religião ou suas 

crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, bem como na liberdade de professar e 

divulgar sua religião ou suas crenças, individual ou coletivamente, tanto em âmbito público 

como em âmbito privado. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, outro 

documento de suma importância afirma que ninguém pode ser objeto de medidas restritivas 

que possam limitar sua liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de 

religião ou de crenças. Ou seja, a liberdade de manifestar a própria religião e as próprias 

crenças está sujeita unicamente às limitações existentes em leis e que se mostrem necessárias 

à proteção da segurança, da ordem, da saúde ou da liberdade, não apresentando limitações ou 

condicionamentos como menciona o magistrado. 

Ao ratificar esse Pacto, o Brasil assumiu desde 1992 o papel de reconhecer as diferenças 

étnicas e protegê-las de maneira a não deixar que a liberdade de culto seja violada. É visível o 

despreparo do Poder Judiciário, o qual tem a função de ordem e fazer valer a legislação 

vigente, não o fazer, o que sugere até em se tratando de linhas hermenêuticas carência de 

compreensão da lei. Se há decisão conforme a consciência, usando as palavras do professor 

Lênio Streck, faz-se necessária uma nova compreensão acerca de direitos fundamentais e da 

legislação internacional ratificada pelo Brasil.  

O ataque aos cultos de umbanda e candomblé é um ataque de viés racista 

principalmente por se tratar de religiões praticadas sobretudo por pobres e negros, o que não é 

reconhecido é a herança histórica, o legado que estes povos deixaram e deixam na construção 

do Brasil, Jessé de Souza menciona  

Essa hierarquia valorativa implícita e ancorada institucionalmente de forma invisível 
enquanto tal é que define quem é ou não ‘gente’, sempre segundo seus critérios 
contingentes e culturalmente determinados e, por consequência quem é ou não 
cidadão, na medida em que a eficácia da regra da igualdade, que constitui a noção de 
cidadania precisa estar efetivamente internalizada e incorporada pré- reflexivamente, 
também nesta dimensão subpolítica da opacidade cotidiana, para ter validade efetiva 
(2003, p.180). 

A violência contra classes populares já existia durante este período e se estende até a 

atualidade, um exemplo de violência contra a classe pobre no Brasil, foram execuções e 

castigos feitos aos negros e índios que ocorreram há um século. Estas relações devem ser 
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compreendidas não apenas pelo lado violento, mas do conteúdo dos direitos sociais e 

econômicos que se relacionam aos movimentos populares.  

Segundo Lopes, 

 

“[...] ocorre uma ampliação da pauta dos direitos humanos que passa a abranger as 
condições de sobrevivência (reprodução), isto é, os direitos econômicos. Como o 
ordenamento jurídico não garante o direito de quem não tem, as reivindicações são 
mais políticas do que jurídicas”(2006, p.38).  

 
Nota-se que direitos sociais neste período, passam a ser conquistado mediando 

reivindicações sociais e movimentos coletivos. A partir daí passa-se a um nível em que os 

direitos humanos tornam-se direitos de cidadania, pois são instrumentos criados para defender 

a pessoa humana não de um indivíduo qualquer, mas do exercício abusivo do poder político. 

A vítima desta violação é quase sempre subordinada ao autor o qual acaba por violar sua 

dignidade. Como exemplo tem-se o abuso de poder do Estado, que é ameaça permanente, na 

maioria das vezes abuso de poder econômico.  

Espera-se do poder Judiciário é que saiba reconhecer a importância destes povos e que 

faça-se justiça para que episódios como este de  intolerância e ganância contra cultos e igrejas 

não ocorra, e que se possa assegurar a pluralidade religiosa pautada no respeito e dignidade 

sobre as religiões. 

[...] concretizações da dignidade da pessoa humana, mas também pelo fato de que da 
dignidade decorrem, simultaneamente, obrigações de respeito e consideração (isto é, 
de sua não violação) mas também um dever de promoção e proteção, a ser 
implementado inclusive- consoante já referido relativamente aos assim designados 
direitos sociais- por medidas positivas não estritamente vinculadas ao mínimo 
existencial [...] (SARLET, 2012, p.118).  

A busca de padrões abrangentes deve ser simplesmente abandonada, como um resto da 

busca antiquada do eterno, do real, do essencial e do absoluto. Não existem, segundo se 

afirma, narrativas mestras sobre a identidade, a tradição, a cultura ou qualquer outra. O que 

há, são acontecimentos, pessoas e fórmulas incoerentes (GEERTZ, 2001, p.194).  

Fora noticiado que o Ministério Público Federal recorreu dessa decisão e que houve 

uma retificação por parte do magistrado, o que ocorreu devido a intensa repercussão do caso, 
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segundo noticiado, o juiz da 17ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Eugênio Rosa de Araújo, 

reviu a sentença em que havia declarado que candomblé e umbanda não eram religiões e sim 

cultos. A mudança foi divulgada em nota, pela assessoria de imprensa da Justiça Federal do 

Rio de Janeiro. No documento o juiz admite o erro e modifica parte do conteúdo da sentença. 

Ele afirma ainda que “o forte apoio dado pela mídia e pela sociedade civil, demonstra, por si 

só, e de forma inquestionável, a crença no culto de tais religiões” 3. 

A Carta Constitucional, em harmonia com a concepção contemporânea de Direitos 

Humanos, demonstra sua universalidade e indivisibilidade de direitos. Ela consagra a 

universalidade de direitos à medida que estabelece dignidade da pessoa humana como valor 

primordial para o Estado Democrático de Direito e a indivisibilidade ao colocar ao lado da 

categoria de direitos civis e políticos a categoria de direitos econômicos, sociais e culturais 

como direitos e garantias fundamentais (BARROSO, 2009, p.430).  

Construir o papel social e psicológico da religião não está relacionado ao fato de 

encontrar relações entre os rituais específicos e os laços sociais seculares específicos. Trata-se 

de compreender de que maneira as noções dos homens, e as disposições as quais estas 

induzem neles, dão um colorido a seu sentido do racional, do pratico, do humano e do moral. 

E mais, até onde isso alcança e quais são os resultados efetivos para a compreensão da 

religião. Discutir o papel do culto dos ancestrais na regulamentação da política, dos festins, da 

adoração, da divinização para reforço do controle social ou dos ritos de iniciação, não 

constituem uma análise de crenças, pois há necessidade de uma análise teórica no campo 

simbólico, o que demanda um conhecimento profundo sobre determinada religião. 

 

Conclusão 

O estudo sobre a origem das culturas e dos povos teve por consequência a 

revalorização do paradigma das identidades junto às Ciências Humanas. Tivemos antes 

mudanças maciças, continentais, na sensibilidade religiosa, cujo impacto na vida humana, 

                                                           
3 Notícia disponível no site: <http://negrobelchior.cartacapital.com.br/2014/05/21/juiz-reconsidera-e-diz-que-
candomble-e-umbanda-sao-religioes/>. Acesso em 25 de maio de 2014. 
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como pode- se perceber, apesar do caráter maltrapilho que elas tiveram, foi radical e 

profundo, constituindo uma vasta reformulação do julgamento e da paixão.  

A proliferação de cultos de origem negra no Brasil mostra que as origens estão 

presentes, constituem elementos das camadas populares da sociedade as quais afirmam sua 

cultura e apesar de todo o preconceito e discriminação os quais fora submetida, a religião 

africana conseguiu sobreviver no novo território. Neste sentido, é importante reconhecer que 

o direito de culto reconhecido pela Constituição Federal se faça valer e que construir o papel 

social da religião não está relacionado ao fato de encontrar relações entre os rituais 

específicos e os laços sociais seculares específicos, mas se trata de compreender de que 

maneira as noções dos homens, e as disposições as quais estas induzem neles dá-se um 

sentido do racional, humano e moral. 
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O DIREITO À TERRA COMO EXPRESSÃO DA ALTERIDADE E 
POSSIBILIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO E REPRODUÇÃO 

SOCIAL  

Aline Luciane Lopes Rangel1 
Tupiara Guareschi Ykegaya2 

 

Resumo: O presente artigo se propõe a uma discussão interdisciplinar acerca do direito às terras tradicionais dos 
povos indígenas, estas entendidas como direito humano fundamental para o desenvolvimento da identidade, da 
cultura, dos usos e costumes dos povos indígenas, direito este garantido constitucionalmente. O artigo se propõe 
também a elucidar a etnicidade, a elação historicamente desigual entre o índio e o não índio e a importância do 
território para a construção da identidade étnica, ou seja, a construção da identidade de um grupo perpassa pelo 
território que dá sentido ao pertencimento. 

Palavras-chave: Direito Indígenas. Alteridade. Terras Tradicionais. Autodeterminação. Reprodução Social. 

Resumen: En este trabajo se propone una discusión interdisciplinaria sobre el derecho a las tierras tradicionales 
de los pueblos indígenas, aquí entendida como fundamental para el desarrollo de la identidad, la cultura, las 
costumbres y prácticas de los pueblos indígenas, un derecho garantizado por la Constitución derecho humano. El 
artículo también propone que se aclare el origen étnico, la euforia históricamente desiguales entre el indio y no 
indígena y la importancia del territorio para la construcción de la identidad étnica, es decir, la construcción de la 
identidad de un grupo se mueve a través del territorio que da sentido a pertenencia. 

Palabras clave: Derecho Indígena. Alteridad. Tradicional de la tierra. La libre determinación. Reproducción 
Social.  

 

1 INTRODUÇÃO  

O presente artigo se propõe a uma discussão interdisciplinar acerca dos direitos dos 

povos indígenas, sejam eles os direitos originários sobre as terras, seja o direito a identidade 

cultural com alteridade. O suporte para a reflexão é oriundo de dois grandes eixos: da ciência 

jurídica, que permite o entendimento do direito as terras tradicionais enquanto desdobramento 

dos direitos humanos, a própria concepção de terras tradicionais e a proteção do Estado frente 

a um direito constitucionalmente válido; e a outra contribuição é das ciências sociais, 

especialmente da Antropologia, que colaboram na elucidação sobre etnicidade, a elação 
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historicamente desigual entre o índio e o não índio, e a importância do território para a 

construção desta identidade étnica.  

As culturas nacionais são formadas por instituições, símbolos e representações, 

formando um discurso sobre a nação, dando sentido a ela e com o qual se pode identificar e 

construir identidades. Este sentido constrói a história da nação, conecta o passado e o seu 

presente, por isso a identidade nacional é uma comunidade imaginada, uma narrativa. Nesta, 

geralmente formal ou oficial, o discurso do patriotismo aliado à ideia de 

progresso/desenvolvimento tendem a nivelar as desigualdades socioculturais em prol de uma 

concepção hegemônica da nação (por meio da qual o Estado moderno se realiza). A origem 

do Estado-nação presume a consolidação de um arcabouço identitário unísono, o que de fato, 

se traduz no não reconhecimento ou a subalternação de determinadas identidades minoritárias 

(HALL, 2000). Historicamente, como se sabe, este processo também se efetiva na história do 

Brasil. No que se refere às populações tradicionais, de forma marcadamente violenta, o 

espraiamento do Estado nacional e a ocupação dos espaços (base também para o exercício do 

poder do Estado) significou a dizimação de grupos sociais inteiros. 

O processo de construção do estado-nacional não dá conta de agregar a diversidade 

cultural em torno desta pretensa identidade. Pelo contrário, com o processo da globalização e 

por consequência da ascensão da problemática da diferença, o que se verifica é a mobilização 

e valorização desta, inclusive na esfera da política e dos direitos (MONTIEL, 2003). Então, a 

identidade étnica diversa a oficial agora é reconhecida enquanto existência legítima, e o deve 

ser pelo próprio Estado. No caso do Brasil, a Constituição Federal de 1988 assegura inclusive 

alguns mecanismos de reprodução destas identidades, como é o caso das terras tradicionais 

das comunidades indígenas. É neste contexto que se insere a preocupação desta reflexão: 

como o estado brasileiro lida historicamente com as lutas sociais pela terra (estas entendidas 

como espaço apropriado e locus de disputa) e como estas lutas significam, antes de tudo, a 

busca pela consolidação do direito constitucional legítimo às terras tradicionais, lócus e 

expressão da alteridade das comunidades indígenas. 

Assim, para além do texto da lei, o que alimenta esta reflexão, é o próprio devir da 

história brasileira, permeada por conflitos pela terra, pela luta entre desiguais por estas terras 
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(inclusive com o aporte do Estado) em prol de um ideal de progresso e o solapamento desta 

condição pela definição da terra tradicional enquanto direito adquirido. Este último, por fim, 

produz no tecido social a luta política pelo uso não só da terra, elemento central nesta 

discussão, mas pelo direito ao seu uso (historicamente recusado ao índio, assim como sua 

própria existência e identidade – visto que por muito tempo se entendeu que a aculturação 

seria seu único destino possível). Tal discussão sobre a alteridade e suas inserções que se dá 

na esfera local ainda, é pensada para além das fronteiras nacionais, pois é um dilema que se 

apresenta ao contexto do Estado-nação em sua existência e se põe como um dilema político.  

As diferenças culturais constituem um forte argumento favorável à liberdade, devido às 

amplas formas de movimentos para alcançar os objetivos dos direitos humanos. Uma 

expressão do deslocamento deste paradigma é a própria Declaração Universal Sobre a 

Diversidade Cultural (UNESCO), documento que se preocupa em estabelecer, em planos 

gerais, definições e orientações para assegurar a diversidade cultural como um direito e 

patrimônio humano a ser protegido. Assim, a finalidade do documento é de estabelecer algo 

que possa beneficiar todas as culturas e abrir um espaço para a discussão política e jurídica 

sobre as garantias dos direitos. 

Embora mecanismo internacional, os direitos humanos também apresentam seu limite, 

pois constituem orientadores ou fornecedores de princípios para organização da vida social 

que é marcada, em sua origem e dinâmica, pelas relações de poder, pelas tradições e por 

outras tantas lógicas que não coadunam com o ideal de liberdade e autonomia requerido pelo 

discurso contemporâneo ocidental (do qual os Direitos Humanos também são produto). O 

repertório sobre os direitos humanos, típico da sociedade ocidental capitalista, presume em 

sua concepção, a universalidade do ser humano em sua humanidade e os direitos inalienáveis 

a esta condição. Contudo, esta concepção é constantemente solapada não por discursos, mas 

por realidades que desconhecem e por vezes ignoram tal compreensão (diversidade cultural 

versus tentativa de forjar uma interpretação hegemônica sobre a as relações sociais).  

Este artigo se constitui numa pesquisa bibliográfica, ou seja, elaborado a partir de fontes 

secundárias. Ainda, de acordo com Gil (2007) o presente trabalho pode ser considerado 

quanto aos objetivos como descritivo, na medida em que há a necessidade da abordagem 

minuciosa da relação entre a alteridade, a terra como elemento da construção desta alteridade 
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e o embate que se dá no plano político/ideológico/jurídico traduzido pelos processos de 

demarcações de terra. Por fim, em termos metodológicos, na perspectiva de Richardson “A 

abordagem qualitativa de um problema, além de ser uma opção do investigador, justifica-se, 

sobretudo, por ser uma forma adequada para entender a natureza de um fenômeno social.” 

(2007, p. 79). A análise qualitativa permite compreender como de fato, historicamente,  assim, 

delineiam-se os procedimentos metodológicos adotados neste trabalho. 

 

2 ALTERIDADE, TERRITÓRIO E PRODUÇÃO DA IDENTIDADE 

 A antropologia, inicialmente, vai estudar as representações e práticas de sociedades 

não-modernas, que dizer, associações humanas não organizadas pelo modo de produção 

capitalista (as chamadas atualmente sociedades tradicionais). Contudo, com o espraiamento 

do capitalismo pelo globo, a condição de isolamento (inicialmente vista como essencial para a 

manutenção das identidades) destas sociedades passa a inexistir, o que permitiu contatos entre 

as organizações sociais específicas (deve-se enfatizar que este contato tem a marca da 

desigualdade cultural, ideológica e política). Tal condição permitiu à Antropologia maior 

clareza quanto ao seu objeto, definindo também as conexões metodológicas e de abordagem. 

Portanto a Antropologia debruça na diferença.  

O diferente é o outro, e o reconhecimento da diferença é a consciência de alteridade: 
a descoberta do sentimento que se arma dos símbolos da cultura para dizer que nem 
tudo é o que eu sou e nem todos são como eu sou. [...] O outro é um diferente e por 
isso atraia e atemoriza. É preciso doma-lo e, depois, é preciso domar no espírito do 
dominador o seu fantasma: traduzi-lo, explica-lo, ou seja, reduzi-lo, enquanto, 
realidade viva, ao poder da realidade eficaz dos símbolos e valores de quem pode 
dizer quem são as pessoas e o que valem, umas diante das outras, umas através das 
outras. [...] O outro sugere ser decifrado, para que os lados mais difíceis do meu eu, 
do meu mundo, de minha cultura sejam traduzidos também através dele, de seu 
mundo e de sua cultura. (BRANDÃO, 1986, p. 07) 

Para se compreender este processo é preciso o entendimento da noção de cultura e como 

esta repercute nos relacionamentos sociais e nas concepções de mundo.  A cultura pode ser 

entendida como um sistema simbólico de acordo com Geertz (LARAIA, 1996), e é a partir 

deste sistema que se tem a possibilidade de definir o próprio homem, em oposição à noção de 

universalidade do homem projetada pelo iluminismo. De acordo com Laraia (1996), Geertz 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

825



 
 

 

 

percebe a cultura como um programa, estudá-la é se debruçar sobre um complexo conjunto de 

símbolos e códigos socialmente construídos. Assim, a cultura para ele pode ser entendida 

como um texto a ser traduzido, e só a partir da tradução ele pode ser interpretado. A palavra-

chave para Geertz é interpretação e o seu exercício necessita um trabalho de suspensão, ou 

seja, de colocar-se no lugar de outro para que se possa compreendê-lo. Entender o diferente 

como sujeito de direito é um dos grandes problemas enfrentados pelo Estado-nação.  

A ideia de Estado-nação como veículo da unicidade, da racionalidade e progresso da 

humanidade, é um conceito em consonância com os propósitos da revolução francesa. O 

Estado deve refletir a vontade geral, o que denota um destino cruel às minorias (MAYBURY-

LEWIS, 1985). Ou seja, há a tendência do pensamento ocidental da racionalização e 

modernização em prol do Estado moderno e contra a diversidade expressa pelos grupos 

étnicos. 

Os diferentes grupos sociais evocam seus referentes simbólicos e suas práticas culturais 

enquanto possibilidade de sua afirmação e de distinção dos outros. Barth (1969) pressupõe o 

contato cultural e problematiza a emergência e a persistência dos grupos étnicos como 

unidades identificáveis pela manutenção de suas fronteiras. O problema central da etnicidade, 

expressa o autor, é o das condições generativas de emergência das distinções étnicas e da 

articulação destas distinções com a variabilidade cultural. Portanto, a constituição de grupos 

étnicos implica, então, um estatuto que tem como finalidade reger um grupo a partir de suas 

características definidoras atribuídas. A identidade étnica é definida pelo entorno de um 

grupo, o conjunto de traços, práticas e valores que o definem e distinguem dos demais. Assim, 

as possibilidades dos sujeitos sociais compartilharem de determinados códigos, símbolos e 

representações implicam na construção de fronteiras culturais. Os elementos que compõem a 

identidade étnica são, portanto, localizados num determinado espaço significado 

coletivamente. Freitag (2001), na tentativa de reconstruir as relações sociais dadas num 

determinado território, se apropria da definição de espaço de Rolnik.  

Porque o espaço, a configuração física, essa materialidade [...] pode ser uma fonte, 
da mesma forma que um arquivo, um registro [pois] Ele funciona como uma fonte, à 
medida em que se lê na história da organização do espaço, [...] as formas de 
organização de trabalho, as formas de organização social (ROLNIK apud 
FREITAG, 2001, p. 21). 
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Parte-se aqui, da dimensão construída coletivamente do espaço, de sua apropriação e 

significação pelos sujeitos sociais. O território é o local em que o grupo produziu 

historicamente toda sua referencialidade, construiu coletivamente seus valores e sua tradição. 

A identidade pode ser construída numa relação dos sujeitos com o espaço compartilhado, 

então, o processo de construção identitária se dá à sua (re)significação no território, 

apropriando-se dele no devir histórico das lutas sociais. Para Pujals (2008, p. 41), a identidade 

dada no âmbito de valores, também se constitui num território moral, numa articulação 

complexa das relações sociais dada num espaço perpassado por representações e 

significações. Assim, a própria concepção de Estado-nação colapsada não dá elementos 

consistentes para a construção de identidade (principalmente a partir do atravessamento da 

globalização e seus efeitos sobre o local). As vivências são, antes de qualquer coisa, inscritas 

no tempo e no espaço (retomando Kant) e captadas pelo entendimento, como possibilidades 

de representação e orientação. Aqui, então, o lugar (enquanto possibilitador de organização da 

experiência humana individual e coletiva) novamente se torna essencial.   

A identidade étnica é referida um material empírico definido, aqui mediado pelo 

território. Ela presume o reconhecimento da diferença, destacando-se aqui a importância dada 

ao seu caráter público. Contudo, enquanto comunidade de compartilhamento construída 

relacionalmente (na perspectiva de Barth), necessita ser entendida (subjetivamente) e também 

reconhecida publicamente, já que ela é um vínculo consistente entre o “eu” e o “nós”.  

Cardoso de Oliveira, em referência a Honneth, ressalta a diferença e, portanto, a importância 

para a construção e significação da identidade, entre conhecimento e reconhecimento. 

A diferença entre “conhecer” (Erkennen) e “reconhecer” (Anerkennen) torna-se mais 
clara. Se por “conhecimento” de uma pessoa entendemos exprimir sua identificação 
enquanto indivíduo (“identificação que pode ser gradualmente melhorada), por 
“reconhecimento” entendemos um ato expressivo pelo qual este conhecimento está 
confirmado pelo sentido positivo de uma afirmação. Contrariamente ao 
conhecimento que é um ato cognitivo não público, o reconhecimento depende dos 
meios de comunicação que exprimem o fato de que outra pessoa é considerada 
detentora de um valor social (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2006, p. 31) 

A preocupação com a reflexão acerca das etnias indígenas se justifica pela grande 

distância cultural entre a sociedade hegemônica/envolvente e as sociedades tribais. A 

construção da identidade étnica dos povos indígenas teve a sua guinada a partir de 70 com o 
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movimento indígena e que depois gerou a União das Nações Indígenas e outras tantas 

articulações. Nos primeiros contatos interétnicos, o índio foi culturalmente dizimado pela 

assimilação, processo que só mais tarde foi revertido pela reconstrução da autoestima e da 

afirmação da dignidade de ser índio. Assim, a identidade do índio era a identidade alienada, 

chamada de consciência infeliz por Cardoso de Oliveira, consciência essa fruto não da 

produção do modo de vida do indígena, mas produto do confronto étnico a que foram 

submetidos e alijados.  

Ainda, o autor trabalha com as categorias nativas de bugre e caboclo, que traduzem a 

exploração econômica e dominação política encontradas no entremeio dos conflitos, ou áreas 

de fricção interétnica, baseado no não reconhecimento do outro.  

O caboclo pode ser visto [...] como o resultado da interiorização do mundo do 
branco pelo Tükuna [...] O caboclo é assim, o Tükuna vendo-se a si mesmo com os 
olhos do branco, isto é, como intruso, indolente, traiçoeiro, enfim, como alguém 
cujo único destino é trabalhar para o branco. Parafraseando Hegel, poder-se-ia dizer 
que o caboclo é a própria “consciência infeliz”. Fracionada sua personalidade em 
duas, ela bem retrata a ambigüidade de sua situação total (CARDOSO DE 
OLIVEIRA, 2006, p. 43). 

O não reconhecimento do outro traz sérias implicações na seara dos direitos, pois viola 

o disposto na Constituição de 1988 que reconhece aos índios o direito de seguirem sendo o 

que são, povos etnicamente diferenciados, cabendo ao Estado não mais legislar sobre sua 

integração, mas garantir-lhes o direito à diferença. Todavia, o direito à diferença é 

reconhecido no âmbito constitucional, mas ignorado em suas implementações, ou seja, na 

execução de políticas públicas. Não se demarcam os territórios necessários a sua vida e 

ignora-se a especificidade da cultura indígena.  

 

2.1 Território, produção do pertencimento e desmantelamento de si 

Little (2002, p. 03) define “[...] a territorialidade como o esforço coletivo de um grupo 

social para ocupar, usar, controlar e se identificar com uma parcela específica de seu ambiente 

biofísico, convertendo-a assim em seu ‘território’”. Quer dizer, o território só é possível 

quando ele é palco da história humana, de processos sociais e políticos. Para se compreender 
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o território de qualquer grupo, se faz pertinente a  reconstrução da dinâmica histórica de um 

grupo social e sua (re)produção em seu território. Outro aspecto fundamental da 

territorialidade humana é a cosmografia, entendida pelo autor como os saberes ambientais, 

ideologias e identidades − coletivamente criados e historicamente situados − que um grupo 

social utiliza para estabelecer e manter seu território. A cosmografia de um grupo se refere 

então, a um regime de propriedade, os vínculos afetivos estabelecidos com um território 

específico, a história da sua ocupação guardada preservada na memória coletiva, o uso social 

do território, bem como sua defesa. Portanto, todas estas reflexões levam a uma outra 

problemática: a construção da identidade de um grupo atravessada pelo território e seu 

desdobramento, o pertencimento. 

Contudo, a definição acima se refere a processos outros que correm à margem da 

racionalização do uso território pelo Estado-nação (FABREGAT, 1996). Há por este a 

construção de uma “ideologia territorial” que se relaciona ao nacionalismo (uso do espaço 

geográfico para o uso exclusivo dos “membros” de sua comunidade nacional) e ao próprio 

conceito legal de soberania (a exclusividade do controle de seu território pelo Estado). Outras 

territorialidades solapam tal soberania (em sua acepção ampla) do Estado-nação, do que 

decorreu, no caso brasileiro, dificuldade em reconhecer os territórios sociais dos povos 

tradicionais como parte da sua problemática fundiária.  

Portanto, a concepção do território enquanto espaço apropriado e como possibilidade de 

enraizamento pode ser referida como “a mais importante e desconhecida das necessidades 

humanas” (PUJALS, 2008, p. 51), podendo-se afirmar que a identidade construída é uma 

possibilidade de sentir-se. A noção de pertencimento, em muito passa pela territorialidade 

enquanto seu palco, articulação necessária das histórias individuais num mesmo universo 

simbólico profundamente significante. Tendo como pressuposto a identidade étnica e a sua 

construção a partir das construções/interações dadas num território apropriado, Cardoso de 

Oliveira atribui a Lévi-Strauss contribuição importante no sentido de sugerir que: “o etnônimo 

é essencial no exterior e secundário no interior [dos territórios próprios de tais ou quais 

etnias]” (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2006, p. 25). Assim, o contexto é importante para se 

entender a identidade étnica: no próprio território a etnicidade não se aplica, embora possa ser 

considerada. Quer dizer, a etnicidade, conforme entendida aqui, deixa de ser algo de caráter 
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essencialista para dar lugar à outra perspectiva: enquanto conteúdo a ser afirmado nas 

interações sociais, na relação com o diferente. No caso das comunidades indígenas, estas 

trocas historicamente aconteceram pelo contato com o não índio numa relação desigual e de 

expansão das fronteiras da sociedade nacional e do capital.  

Martins (1997) delimita o espaço da fronteira (espacial e simbólica) como privilegiado e 

específico, com componentes marcantes desde sua ocupação até o confronto com o Outro e 

tudo que desta relação decorre. Também, a fronteira se manifesta como local de diversas 

disputas (desencontro étnico e social), e, segundo o autor, onde “o homem se desencontra”, 

tornando-se ela a fronteira do humano. Sua história mescla destruição, resistência, protesto, 

sonho, esperança. No Brasil sua história é a história das lutas étnicas e sociais, sua 

característica é o conflito e é neste que a fronteira se constitui um lugar de alteridade.  

“Mas o conflito faz com que a fronteira seja essencialmente, a um só tempo, um lugar 

de descoberta do outro e de desencontro. [...] O desencontro na fronteira é o desencontro de 

temporalidades históricas, pois cada um desses grupos está situado diversamente no tempo da 

História.” (MARTINS, 1997, p. 150-1). A fronteira não existirá mais quando não existir o 

conflito, quando o outro se tornar parte antagônica do nós. Historiadores e geógrafos 

nomearam frente pioneira a sucessão de fatos na fronteira, os antropólogos denominam frente 

de expansão. “Ela [frente de expansão] expressa à concepção de ocupação de espaço de quem 

tem como referência as populações indígenas, enquanto a concepção de frente pioneira não 

leva em conta os índios e tem como referência o empresário, o fazendeiro, o comerciante e o 

pequeno agricultor moderno e empreendedor.” (MARTINS, 1997, p.152).  

No mesmo espaço de fronteira econômica e demográfica, se percebe a 

contemporaneidade da diversidade histórica, estão juntos na complexidade de um tempo 

histórico composto pela mediação do capital, que junta sem destruir totalmente a diversidade 

de situações. “A categoria mais rica e apropriada para a reflexão sociológica é a da frente de 

expansão porque ela se refere a lugar e tempo de conflito e de alteridade” (MARTINS, 1997, 

p. 162). A frente de expansão obriga ao índio um rearranjo da construção de si pelo seu 

território, o que permite pensar a luta indígena por seu território (entendimento que o nativo 

tem de território, em oposição à categoria jurídica “terras indígenas”).  
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Destarte, a frente de expansão, a política estatal de ocupação do território e seu caráter 

desenvolvimentista, o uso da tecnologia no campo, a inserção do Brasil no cenário capitalista 

internacional (inclusive no agrobusiness) e o caráter neoliberal da política econômica 

acirraram o conflito no campo. Frente a essas novas pressões, os povos tradicionais se 

sentiram obrigados a constituir uma organização política em prol de seus direitos e para  

defender suas áreas. Tal condição se verifica nas várias associações de indígenas constituídas 

para além dos órgãos estatais de representação que buscam entre a garantia de outros direitos, 

a demarcação das terras tradicionais, lócus da (re)produção cultural/social do grupo em sua 

totalidade.  

A partir da década de 1980, os povos indígenas ganharam força política quando a 

constituição garante a demarcação de terras tradicionais. A incorporação dessa novidade no 

texto constitucional de 1988 foi resultado de uma intensa mobilização dos próprios povos 

indígenas. Todavia, passados mais de vinte anos, está cada vez mais claro a não disposição de 

cumprir com o disposto na constituição.  

O caminho para a consolidação da cidadania indígena está na garantia de suas terras, na 

consolidação de seu crescimento demográfico, na integração social e, principalmente, na 

participação política com autonomia cultural. 

 

3 O DESDOBRAMENTO JURÍDICO-POLÍTICO SOBRE A ALTERIDADE E O 
TERRITÓRIO 

A Constituição de 1988 representa um verdadeiro marco no tratamento político-jurídico 

da temática indígena ao explicitar que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil 

é o respeito à dignidade da pessoa humana e que dentre os objetivos fundamentais da 

República está à promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação. Seu art. 5º consagra esses enunciados de 

forma bem detalhada. Segundo o art.1º, inciso III, a promoção da dignidade da pessoa 

humana constitui um dos fundamentos da República e do Estado Democrático de Direito. 

Essa normatização da Constituição brasileira de 1988 se coaduna perfeitamente com a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, cujo art. 1º afirma: “Todas as pessoas nascem 
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livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em 

relação umas às outras com espírito de fraternidade.” Tem-se com isso que a dignidade da 

pessoa designa um atributo inalienável dos seres humanos, homens e mulheres, uma essência 

ético-espiritual de que todos são portadores e que os qualifica, per se, como sujeitos de 

direitos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 pode ser invocada como um 

importante instrumento na proteção dos direitos indígenas, tornando-se um marco histórico ao 

declarar que todos têm direito a um conjunto de benefícios econômicos, políticos, sociais, 

culturais e ambientais. O mérito desse documento de cidadania está em repudiar qualquer 

forma de discriminação por motivo de raça, sexo, religião, cultura e outros atributos. 

No caso brasileiro, a atuação das forças democráticas permitiu a elaboração de uma 

Constituição que consagra o respeito aos direitos humanos como um dos princípios da 

República Federativa do Brasil e reconhece a vigência, em nosso país, dos Tratados e 

Convenções internacionais de proteção a esses direitos, desde que assinados e ratificados pelo 

Estado Brasileiro. Tanto a Constituição de 1988 quanto alguns Acordos e Tratados 

internacionais visam assegurar direitos e garantias para alguns segmentos da sociedade que 

fazem parte dos chamados grupos vulneráveis. Os povos indígenas são considerados minorias 

étnicas e estão inseridos neste grupo. Quanto ao significado de minoria étnica, Bauman (2003, 

p. 83), por exemplo, assim se expressa: 

é uma rubrica sob a qual se escondem ou são escondidas entidades sociais de tipos 
diferentes, e o que as faz diferente raramente é explicitado. As diferenças não 
derivam dos atributos da minoria em questão, e ainda menos de qualquer estratégia 
que os membros da minoria possam assumir. As diferenças derivam do contexto 
social em que se constituíram como tais: da natureza daquela atribuição forçada que 
levou à imposição de limites. A natureza da “sociedade maior” deixa sua marca 
indelével em cada uma de suas partes. 

La Fuente (2005, p.229), por sua vez, contextualiza minoria da seguinte forma: 

Um primeiro traço da terminologia minoria é que se contrapõe à maioria como uma 
questão quantitativa, os poucos frente aos muitos. [...] Outro traço de minoria é a 
referência a características comuns que identificam seus membros. Uma minoria é 
um grupo social que se define em função de elementos que seus integrantes 
compartilham, como a religião, a língua ou a etnia. [...] Um terceiro traço sobre a 
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noção de minoria é a discriminação do grupo numericamente reduzido frente 
maioria que se identifica por algumas características comuns3. 

Voltando a Bauman, o autor (2003, p. 83-84), em seu livro “Comunidade: a busca por 

segurança no mundo atual”, nos proporciona uma clara explicação sobre os estágios dos 

Estados-nação e a negação da diversificação étnica, com a pretensa intenção de se alcançar a 

unificação política e a homogeneização cultural: 

Pode-se argumentar que a mais crucial das diferenças que separam os fenômenos 
reunidos sob o nome genérico de “minorias étnicas” se correlaciona com a passagem 
do estágio moderno de construção da nação para o estágio pós-Estado-nação. A 
construção da nação significava a busca do princípio “um Estado, uma Nação”, e, 
portanto, em última análise, a negação da diversificação étnica entre os súditos. Da 
perspectiva da “Nação Estado” culturalmente unificada e homogênea, as diferenças 
de língua ou costume encontradas no território da jurisdição do Estado não 
passavam de relíquias quase extintas do passado. Os processos esclarecedores e 
civilizadores presididos e monitorados pelo poder do Estado já unificado foram 
concebidos para assegurar que tais traços residuais do passado não sobreviveriam 
por muito tempo. A nacionalidade compartilhada deveria desempenhar um papel 
crucial de legitimação na unificação política do Estado, e a invocação das raízes 
comuns e de um caráter comum deveria ser importante instrumento de mobilização 
ideológica – a produção de lealdade e obediência patrióticas. Esse postulado se 
chocava com a realidade de diversas línguas (agora redefinidas como dialetos tribais 
ou locais, e destinados a serem substituídos por uma língua nacional padrão), 
tradições e hábitos (agora redefinidos como paroquialismos e destinados a serem 
substituídos por uma narrativa histórica padrão e por um calendário padrão de rituais 
de memória). “Local” e “Tribal” significavam atraso; o esclarecimento significava 
processo, e o progresso significava a elevação do mosaico dos modos de vida a um 
nível superior e comum a todos. Na prática significava homogeneidade nacional – e 
dentro das fronteiras do Estado só havia lugar para uma língua, uma cultura, uma 
memória histórica e um sentimento patriótico. 

Assim, as minorias étnicas nunca se encaixaram nesse projeto de um Estado unificado, 

homogêneo, pois são grupos que sempre se diferenciaram justamente por serem portadores de 

uma língua, de costumes e de tradições próprias, e por não se encaixarem nesse projeto é que 

são discriminados e excluídos. Dessa forma, nascem as lutas para a conquista de direitos e a 

busca de cidadania plena. Um referencial importante para os direitos das minorias foi 

estabelecido no art. 27 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966: “Nos 

Estados em que existam minorias étnicas, religiosas ou linguísticas, as pessoas pertencentes a 
                                                           
3  A tradução da citação em espanhol foi feita pelas autoras do presente artigo. 
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essas minorias não devem ser privadas do direito de terem em comum com os outros 

membros do seu grupo a sua própria vida cultural, de professar e de praticar a sua própria 

religião ou de empregar a sua própria língua” (apud LA FUENTE, 2005, p. 234-235). 

O Brasil aderiu em 1992 ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966, 

determinando mais uma vez, pelo menos formalmente, que os povos indígenas devem ter seus 

direitos garantidos, podendo manifestar suas crenças, tradições e costumes. Apesar disso, 

restam ainda muitas medidas concretas a serem adotadas pelo Estado brasileiro para corrigir 

as desigualdades que sofrem essas minorias étnicas, uma vez que persiste a discriminação e a 

desvalorização por parte da população não índia. 

Embora com toda uma legislação de proteção aos direitos indígenas, as barreiras são 

intransponíveis para afirmar seus direitos sobre os territórios, haja vista que não se demarcam 

os territórios necessários para a sua vida, e ignora-se a especificidade da cultura indígena. 

Assim, não há como falar em respeito à diferença enquanto seguimos atropelando os direitos 

indígenas, em especial o direito à terra. E não há também como pensar em futuro para esses 

povos sem os territórios.  

As populações indígenas concebem conceitos distintos de natureza, sendo que suas 

cosmologias explicitam como homens, plantas e animais interagem e se articulam. Nesse 

ínterim, o papel desempenhado na gestão do meio-ambiente, demonstram o conhecimento da 

natureza, por isso a questão de fundo dos territórios e a luta pela preservação da 

biodiversidade é tão importante para o futuro destes povos. 

O art. 231 da Constituição Federal de 1988 formaliza essa garantia nos seguintes 

termos: 

§ 1º: “São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em 
caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis 
à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem estar e as necessárias a 
sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições”; § 2º: “As 
terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, 
cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nela 
existente”; § 3º: “O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais 
energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem 
ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvida as comunidades 
afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da 
lei”. 
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Do anteriormente analisado conclui-se que somente no século XX as minorias indígenas 

brasileiras alcançaram o reconhecimento de sua cidadania, tanto pelo texto constitucional 

quanto pelos Acordos e Convenções Internacionais dos quais o Brasil é signatário. Mesmo 

assim, há um longo caminho a trilhar no sentido de transformar a teoria em prática efetiva, 

uma vez que existem significativas lacunas e deficiências na administração da Justiça e na 

aplicação dos instrumentos jurídicos que consagram seus direitos. No Brasil, os dados 

estatísticos apontam para uma imensa desigualdade social, que se amplia quando são 

considerados os indicadores de raça/etnia e sexo. Como expressam Corrêa e Oliveira (2007, 

p.59), “o enraizado preconceito para com a comunidade indígena é uma realidade que 

distancia a perspectiva de igualdade sinalizada pela cidadania. A discriminação daí decorrente 

cria uma barreira entre os dois mundos: o do índio e o do branco, como se fizessem parte de 

realidades diversas”. O grande desafio brasileiro, na questão em análise, é conseguir 

equacionar desenvolvimento nacional e diversidade cultural, deixando definitivamente de 

lado as políticas públicas de caráter colonizador, bem como a mentalidade discriminatória 

ainda profundamente enraizada em grande parte da população brasileira. Sob este ângulo, a 

afirmação da diferença é uma via emancipatória para esses povos e um caminho para uma 

democracia mais inclusiva. 

A não demarcação das terras indígenas tem gerado muitos conflitos e violência, o 

empenho das elites econômicas e políticas e do próprio judiciário em dificultar a demarcação 

das terras indígenas ao arrepio das leis, têm dificultado na autonomia deste povos, 

principalmente no controle do território. Pois, o reconhecimento de território próprio e 

delimitado é que dá sustentabilidade à identidade e à preservação de seus usos e costumes. O 

território para os indígenas tem um significado real, simbólico e místico, determinando sua 

continuidade no tempo, sua dinâmica cultural e os sentimentos subjetivos de pertença. Sobre 

o contexto territorial indígena Stavenhagen (2002, p. 203) assim se expressa: 

A autonomia territorial é em todo momento um dos principais impulsos de toda 
reclamação pela autonomia. Os povos indígenas reclamam seu direito à autonomia 
territorial: ao reconhecimento, respeito e demarcação de seus territórios, dentro dos 
conjuntos estatais mais amplos. Mas como os territórios e suas fronteiras vão 
mudando com o vaivém da história, com as modificações administrativas e as 
mudanças econômicas, demográficas e políticas, torna-se numa tarefa complicada e 
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delicada conseguir acordos necessários para determinar as características e os limites 
territoriais que formam parte de um regime de autonomia4. 

Os povos indígenas têm ocupado territórios devastados, explorados e saqueados por 

agentes econômicos e por elites dominantes, motivo pelo qual eles já não possuem mais um 

território com riquezas que permitam satisfazer as necessidades básicas individuais e 

coletivas. Expulsa de seu território, uma sociedade indígena tem poucas chances de 

sobreviver como grupo cultural autônomo, pois no território estão inseridas as vivências e as 

crenças religiosas indígenas, bem como a própria existência física do grupo. A constante 

redução histórica das terras indígenas tem representado privações de ordem cultural, social, 

religiosa, moral, econômica e ecológica para as sociedades indígenas. 

A negação da identidade dos povos indígenas leva ao não reconhecimento de sua 

autonomia e de sua forma de organização social e jurídica, ou seja, ao não reconhecimento de 

seus usos e costumes. No entendimento de Stavenhagen (2002, p. 205), para que seja 

reconhecida a autonomia indígena deve-se ter clareza sobre quatro temas fundamentais: a) a 

identidade dos sujeitos da autonomia; b) o âmbito e os limites da mesma; c) as competências 

que corresponderam à entidade autônoma; d) o marco jurídico que norteará as relações entre o 

Estado e as entidades autônomas. 

A dificuldade de se alcançar a autonomia indígena no Brasil reside na própria 

Constituição de 1988 e na concepção de soberania nacional, pois a teoria política clássica 

estabelece o povo, o território e a soberania como elementos próprios da formação do Estado. 

A questão pode ser assim formulada: quem irá garantir aos povos indígenas o exercício de 

seus direitos frente a interesses hegemônicos no campo da economia e da política, seja na 

esfera nacional ou internacional? 

A convenção 169 da OIT, por exemplo, ao proteger os direitos humanos, não estabelece 

de maneira explícita a autodeterminação, embora em seu preâmbulo afirme a necessidade de 

que os povos indígenas controlem suas instituições internas próprias dentro do Estado em que 

                                                           
4 A tradução da citação em espanhol foi feita pelas autoras do presente artigo. 
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vivem e estabeleça princípios de participação e consulta na tomada de decisões sobre o seu 

desenvolvimento social e cultural. Magdalena Gómez (2002, p 263) comenta a respeito: 

Dentro das possibilidades que oferece a Convenção 169 da OIT encontramos que 
sua ratificação produz efeitos jurídicos imediatos para a ordem interna em quase 
todo o sistema constitucional latino-americano. Esta implicação em termos do 
processo de juridicidade significa um avanço porque [...] neste instrumento se 
assumem conceitos básicos relativos ao âmbito dos direitos coletivos frente à 
hegemonia dos direitos individuais. Desta natureza é o sujeito de direito. O povo 
indígena se define em função de sua origem histórica e da persistência de todas ou 
parte das instituições sociais, culturais e políticas, destacando neste conceito o 
princípio básico da auto-identificação. Assim mesmo, estabelece que o conceito de 
terras deve compreender o de território entendido como habitat. Suas limitações 
estão dadas pela natureza de um convênio que, sendo internacional, deve perfilar 
critérios tão gerais que permitam sua adaptação às diversas situações dos países 
integrantes da OIT5. 

Gómez (2002, p. 252-253) elenca um conjunto de elementos importantes para o 

reconhecimento dos povos indígenas, fazendo uma abordagem da questão indígena no 

México, na qual se enquadra perfeitamente a questão indígena no Brasil, principalmente no 

que diz respeito aos direitos coletivos desses povos, pois cresce a conexão do Direito 

Internacional com o Direito interno, principalmente no reconhecimento do direito indígena 

como parte do sistema de direitos humanos. Ela enfatiza a importância dos povos indígenas 

exercerem seus direitos, a fim de desenvolverem plenamente sua organização social, cultural, 

política e econômica. Para tanto, os sistemas normativos internos indígenas devem ser 

reconhecidos, desde que, claro, não contrariem as garantias individuais e os direitos humanos, 

e isso como condição para que possam desfrutar dos recursos naturais e desenvolver os 

diversos componentes de sua identidade cultural. 

A autonomia indígena não implica de forma alguma separar-se do Brasil, pois o índio é 

brasileiro e quer permanecer como tal, mas não pode continuar sendo sacrificado por sua 

condição, uma vez que a garantia de livre determinação significa a inclusão, a participação 

nos âmbitos político, econômico, social e cultural. 

Ramos (1988, p. 76) ressalta que nas comunidades indígenas não há superioridade entre 

uma e outra comunidade, uma não exerce o poder sobre a outra. Nisso as relações entre as 
                                                           
5 A tradução da citação em espanhol foi feita pelas autoras do presente artigo. 
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comunidades indígenas difere muito das relações interétnicas que envolvem índios e brancos, 

caracterizada pela dominação dos índios pelos brancos. A sociedade branca é intolerante ao 

sistema de vida indígena, sob a pretensão de assimilá-los à sociedade nacional ao mesmo 

tempo em que lhes nega o acesso a ela por meio de medidas discriminatórias e de barreiras 

étnicas, como preconceitos, estereótipos, além da privação econômica, educacional, médica, 

etc. Para esta autora, está justamente na inexistência de uma organização política centralizada 

um dos principais fatores pela ausência de dominação entre as comunidades indígenas. 

É necessário enfatizar que os povos indígenas do Brasil estão se mobilizando frente ao 

processo político e reivindicando reconhecimento de seus direitos anteriores à formação do 

Estado. Por outro lado, cabe também à sociedade brasileira uma profunda transformação ética 

e ideológica, a fim de se combaterem as múltiplas caras da discriminação que afetam os povos 

indígenas, pois só será possível um diálogo étnico-cultural quando houver o reconhecimento 

do outro, no caso, do índio como interlocutor legítimo, embasando a interação no respeito a 

esse outro com o qual nos dispomos a dialogar. O respeito aos povos indígenas supõe 

conhecê-los, a fim de reconhecê-los nos seus modos de viver. Esses povos querem dialogar 

com as sociedades envolventes, seja para vender seu artesanato, seja para usufruir as políticas 

públicas a eles dirigidas, como acesso à saúde, a terra e aos demais bens.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Das análises até aqui feitas depreende-se que não bastam os direitos indígenas estarem 

positivados no plano interno dos Estados, e até mesmo garantidos internacionalmente, pois o 

que efetiva o reconhecimento e a autodeterminação é sua concretização na prática. É 

necessário assegurar a liberdade e expressão cultural como direito garantido, visto que 

“símbolos, marcas, representações estéticas, formas de expressão e condutas são referentes 

cognitivos que aproximam os indivíduos em torno de uma unidade de estilo e que, para 

Giddens (2002, p. 54), são, ao mesmo tempo, reflexo dos laços sociais e expressão da 

autoconsciência.”(SCHALLENBERGER, 2010, p. 92).  Para Honneth (2003, apud 

SCHALLENBERGER, 2010) é a partir o momento em que os sujeitos sociais se percebem 
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inseridos e integrados nos seus vínculos socioculturais que a identidade étnica se revela e 

assim, enquanto autoconsciência do grupo, passam a buscar ações afirmativas de 

reconhecimento do seu valor social.  

A política, enquanto articulação dentro da nação, deve privilegiar o diálogo intercultural 

para que possa ser preservada a diversidade interna à nação e assim, criar condições efetivas 

para a diversidade cultural planetária. Como fim último, é necessário criar meios de 

consolidar uma consciência de humanidade, e que esta não é uniforme, mas que compartilha 

com o Outro/diferente elementos comuns, como os valores humanos, por exemplo. Se faz 

importante discutir a questão da ética enquanto mediadora não de civilizações mas de 

diferenças culturais.  

  É necessário que a preocupação expressa nos grandes documentos históricos faça 

sentido no cotidiano e que para que a sociedade se torne mais tolerante, primeiro deve-se 

permitir que este sentimento nasça em esferas menores, como a nação, por exemplo. “A 

humanidade é uma, mas as culturas são numerosas.” 

O acesso desigual ao novo panorama social (espraiamento do capitalismo globalizado) 

instiga novas injustiças, pois cria-se duplamente excluídos: do sistema econômico e do 

universo cultural (além do desdobramento nefasto da transformação do bem cultural em bem 

de consumo).  As políticas culturais nacionais agregadas a movimentos sociais amplos são o 

que pode unir e minimizar as diferenças sociais e os prejuízos oriundos delas. 

Assim, portanto, os indígenas estão se tornando importantes atores na busca da 

efetivação da cidadania e que, embora tenham sofrido gigantescas pressões que vão desde a 

transmissão de doenças, a usurpação das terras e o extermínio étnico, resistem valentemente 

às mazelas que continuam a lhes ser impostas. Gradativamente, sua consciência se agiganta na 

árdua luta pela preservação de sua diversidade cultural e étnica. 
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ANÁLISE ACERCA DAS VARIADAS FORMAS DE LABOR DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES  

ABOUT ANALYSIS OF SEVERAL FORMS OF LABOR FOR TEENS 

Antônia Gabrielly Araújo dos Santos1 
 Emanuelle de Castro Moreira2 

 
Resumo: A exploração do trabalho infanto-juvenil é um tema de grande contestação, tido por alguns como um 
mal eliminado, muito embora, o presente estudo busca demonstrar o contrário. Em pleno século XXI, onde um 
rol de medidas protetivas e assecuratórias dos direitos das crianças e adolescentes já são escopo de normas 
específicas, inclusive no aspecto da profissionalização, contidos em legislações internacionais e nacionais, 
percebe-se a não efetivação destes preceitos legais. O fato a ser averiguado neste estudo, é a inserção de seres 
humanos, em desenvolvimento físico e psíquico, precocemente nas novas formas de exploração do trabalho, 
vindo assim a usurpar as fases naturais de seu crescimento, acarretando prejuízos que em muitos casos, não 
poderão ser revertidos. A pesquisa tem em seu objetivo, a percepção de quem são as crianças e jovens 
subalternizados que compõem esta nova e irregular “classe trabalhadora”, buscando averiguar os principais 
motivos para a entrada e permanência neste labor exploratório. O estudo, ainda em andamento, utiliza-se de 
pesquisas bibliográfica/documental, através de materiais impressos e digitalizados de forma qualitativa para o 
consequente desague nos resultados. Estes, parcialmente obtidos, sinalizam aos jovens e crianças das classes 
sociais menos abastadas, sendo mais contundente nas grandes cidades. Percebe-se, ademais, a inércia por parte 
do Poder Público em não priorizar a execução de políticas sociais voltadas a essa problemática. Consoante 
exposto é de suma importância à luta pela efetivação dos direitos das crianças e adolescentes, de forma que as 
garantias inerentes à pessoa humana possam ser concretizadas e a classe infanto-juvenil possa ter um 
desenvolvimento digno.  
Palavras-Chaves: Exploração. Direito das Crianças e adolescentes. Efetividade. 
 
Abstract: The exploitation of child labor is a matter of great dispute, regarded by some as an evil eliminated, 
though, this study seeks to demonstrate the opposite. In the XXI century, where a list of protective measures and 
assecuratórias the rights of children and adolescents are already scope of specific rules, including the aspect of 
professionalization, contained in international and national laws, we do not realize the effectiveness of these 
legal precepts. The fact to be ascertained in this study is the inclusion of humans in physical and mental 
development, being inserted early in the new forms of labor exploitation, which comes to usurp the natural 
phases of its growth causing damage in many cases, not may be reversed. The research is in its objective, the 
perception of who are children and young people who comprise this new subordinate and irregular "working 
class", seeking to ascertain the main reasons for entry and stay in this exploratory work. The study, still in 
progress, is used for bibliographic / documentary research, through printed and digitized materials qualitatively 
desague for consequent results. These partially obtained, configure individuals from less affluent social classes, 
being more forceful in big cities. It is perceived inaction by the Government not to prioritize the implementation 
of social policies. Depending exposed is of paramount importance to the struggle for realization of the rights of 
children and adolescents, so that the guarantees inherent in the human person can be achieved and the juvenile 
class can have a decent development. 
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INTRODUÇÃO 
O estudo a respeito dos direitos das crianças e dos adolescentes é bastante pertinente, 

principalmente no que diz respeito ao trabalho infanto-juvenil na nossa sociedade Apesar de 

grande parte da população ainda acreditar que essa forma de trabalho está erradicada, através 

deste estudo iremos examinar e apontar verdadeiramente a realidade. 

 A priori, abordaremos o arcabouço jurídico das principais legislações internacionais e 

nacionais que reprimem o trabalho na infância e regulamenta o trabalho na adolescência.  A 

lei deixa bastante claro a partir de que idade e em quais condições poderá o adolescente 

iniciar a profissionalização como trabalhador aprendiz. Por fim, demonstraremos as várias 

influências internacionais para a promulgação de uma legislação a garantir os direitos dos 

seres em peculiar forma de desenvolvimento. 

 Estas influências internacionais, portanto, trazem a quebra de um paradigma que 

partindo do princípio da proteção irregular para o princípio da proteção integral serão 

recepcionadas tanto na Constituição Federal de 1988 como no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). 

Ademais, investigando as novas formas de trabalho na infância e juventude percebe-se 

que não é de hoje que existe a exploração do trabalho dos seres em peculiar forma de 

desenvolvimento. Desde o regime escravocrata até os dias atuais, permanece a integridade 

física e moral de muitas crianças e adolescentes das classes populares sendo agredida, em que 

são as maiores vítimas dessa usurpação de direitos e garantias. 

Nesse sentido, em relação à questão do desenvolvimento das crianças e adolescentes 

que trabalham, necessário se faz a ciência do quão prejudicial é o trabalho nessa fase da vida 

do ser humano. Grande parte da população infantil que trabalha, não estuda; o que prejudica a 

formação educacional e a formação enquanto ser social, pois enquanto deixam de brincar e 

desfrutar de toda uma infância para se dedicar a uma responsabilidade como se adultos 

fossem, estarão submetidas a uma situação de maior vulnerabilidade em todos os sentidos que 

se possa conceber, por causa de sua condição de ainda estar em desenvolvimento físico e 

mental.  
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1. NORMAS QUE INIBEM O TRABALHO INFANTO-JUVENIL 
Trabalho infanto-juvenil é toda forma de trabalho exercida por crianças e adolescentes, 

abaixo da idade mínima legal permitida. Antes de falar a respeito das legislações brasileira é 

preciso fazer uma explanação em torno das normas internacionais que impulsionaram o Brasil 

a promulgar regras em relação ao direito das crianças e adolescentes. 

Primeiramente, temos o nascimento da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

em 1919, uma organização permanente para regular as relações de trabalho com atribuição de 

estabelecer garantias mínimas ao trabalhador e, também, evitar a exploração do trabalho de 

crianças. Em 1948 a ONU – Organização das Nações Unidas promulga a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem logo após a Segunda Guerra Mundial, em que há referência 

ao direito das crianças e adolescentes no art. XXV, 2, que a infância terá direito a cuidados e 

assistência especiais ( VIEIRA,1993 apud KÜMMEL, 2010). 

Em 1959, surge a Declaração Universal dos Direitos das Crianças que não tem força 

jurídica de tratado internacional, só representando valores fundamentais para as nações 

adotarem. Em 1989 a ONU adota a Convenção sobre os Direitos da Criança. Diferente da 

Declaração a Convenção tem natureza jurídica diversa, assim confirma Kummel: 
Ao contrário da Declaração Universal dos Direitos da Criança, que sugere princípios 
de natureza moral, sem nenhuma obrigação, representando basicamente sugestões 
de que os Estados poderiam se servir ou não, a Convenção tem natureza coercitiva e 
exige de cada Estado Parte que a subscreve e ratifica um determinado 
posicionamento (VERONESE, 1999, apud KÜMMEL, 2010). 

 
No Brasil é editado a nova Carta Magna que recepcionou essas medidas em seus 

artigos, apesar da Convenção ser de 1989 e a Constituição Federal de 1988, aquela vinha de 

um processo de discussão em nível internacional desde 1979, o que permitiu ao legislador 

brasileiro abeberar-se de sua fonte como se vê em seu art.227, “litteris”: 
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 
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.  

 
É com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) da Lei n. 8.069/90 que a criança e 

o adolescente passam a gozar de proteção integral, princípio esse que considera a criança e os 
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adolescentes sujeitos de direitos. O que antes existia na nossa legislação era o Código de 

Menores do Brasil de 1927 que não estabeleceu uma idade mínima para o trabalho, mas 

superou concepções obsoletas, passando a assistência à infância da esfera punitiva para a 

educacional (VERONESE, 1997, apud KUMMEL, 2010). Existia, também, o Código de 

Menores de 1979 em que prevalecia o princípio da proteção irregular, onde a criança e o 

adolescente se encontravam em uma “situação irregular” e o Estado deveria normalizá-los. 

Acerca disso observa a Profa. Ângela Pinheiro: 
Ora, considerar integrantes de um segmento populacional em situação irregular 
significa contrapô-los aos demais, que, por oposição, encontram-se em situação 
regular. Trata-se de uma classificação discriminatória. E à lei cabe, portanto, 
“regularizar” aqueles ditos em situação irregular. Cabe à lei, por meio do Juiz de 
Menores, normatizar a vida daqueles considerados em situação irregular. 
(PINHEIRO, 2010, pág. 120) 
 

Com a superação desses códigos discriminatórios e de tolhimento com os direitos das 

crianças e adolescentes tanto a Constituição Federal como o ECA trazem normas referentes à 

que tipo de trabalho pode o adolescente exercer, por exemplo, o trabalho aprendiz, que pode 

ser exercido por adolescente a partir dos 14 anos de idade. Sendo contrato de trabalho 

especial, regulado pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) em que o empregador se 

compromete a assegurar ao maior de quatorze anos e menor de dezoito anos, inscrito em 

programa de aprendizagem, formação técnica-profissional metódica, compatível com o seu 

desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar, com zelo e diligência, 

as tarefas necessárias a essa formação. A formação técnico-profissional mencionada 

caracteriza-se por atividades teóricas e práticas, organizadas em tarefas de complexidade 

progressiva desenvolvidas no ambiente de trabalho. 

Percebe-se a sintonia dos instrumentos jurídicos, que influencia de forma a combater e 

eliminar a exploração do trabalho infanto-juvenil em âmbito mundial e nacional. Apresentam-

se, igualmente, como formas de priorizar a criança e o adolescente, através dos mecanismos 

jurídicos, no que tange à proteção e proibição dessa forma de trabalho. 

 

2. O TRABALHO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SÉCULO XXI 
Apesar da existência do sistema de garantias de direitos estabelecidos nos mecanismos 

específicos de proteção e defesa de direitos, tais como: a criação de Conselhos Tutelares, de 
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Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, bem como, a garantia de tutela judicial 

aos interesses difusos e coletivos da criança e do adolescente, valorizando a participação do 

Ministério Público e das Organizações Não Governamentais (Ong’s), constituídas há mais de 

1(um) ano, visando a efetiva defesa contra a violação de todos os direitos infanto-juvenis, 

mesmo assim ainda é constante o trabalho de crianças e adolescentes no Brasil.  Estes, na 

maioria das vezes, oriundos das zonas periféricas e subúrbios das cidades, das classes 

populares, são assim, as principais vítimas do trabalho nesta época da vida.   

Não é de hoje que à classe oprimida e pobre é explorada pelos tomadores dos meios de 

produção e que possuem maior poder aquisitivo. De acordo com Ana Lúcia Kassouf: 
Os primeiros relatos do trabalho infantil no Brasil ocorrem na época da escravidão, 
que perdurou por quase quatro séculos no país. Os filhos de escravos 
acompanhavam seus pais nas mais diversas atividades em que se empregava mão-
de-obra escrava e exerciam tarefas que exigiam esforços muito superiores às suas 
possibilidades físicas. O início do processo de industrialização, no final do século 
XIX, não foi muito diferente de outros países no tocante ao trabalho infantil. Em 
1890, do total de empregados em estabelecimentos industriais de São Paulo, 15% 
era formado por crianças e adolescentes. (KASSOUF, 2002, p.230) 
 

 Desde o inicio da colonização brasileira que os filhos dos índios e dos escravos que 

foram forçados a trabalharem nas lavouras, nos engenhos e nas atividades domésticas, que o 

trabalho de crianças e adolescentes existe no país. De lá para cá muita coisa não mudou, em 

relação à exploração do trabalho infanto-juvenil, pois, com a evolução do sistema econômico 

capitalista novas formas de exploração desse trabalho foram surgindo e tomando a forma da 

“naturalidade”. 

Segundo Rosa Angela, 
Para muitos, pode parecer fácil erradicar o trabalho infantil. Entretanto, convém 
lembrar que já está arraigado no modo de pensar dos brasileiros "que criança 
também tem que contribuir no sustento da casa", que "o ócio é o pai de todos os 
vícios" ou "antes trabalhar do que roubar". De fato, é uma questão cultural, e por 
isso mesmo difícil de ser neutralizado. (ANGELA, 2009 , p.85) 
 

 A respeito das novas formas de trabalho, podemos citar o caso das crianças que 

trabalham para o tráfico de drogas, os “fogueteiros”, que soltam fogos de artifício para avisar 

que a polícia chegou; os “soldados”, que fazem a segurança dos pontos de venda, e os 

“aviões”, que vendem cocaína e maconha. Essas crianças e adolescentes que estão sendo 

inseridas no tráfico de drogas, fenômeno social das grandes cidades, apresentam índices 

enormes de dependência em relação à droga. Muitos desses jovens que trabalham com a 
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comercialização de drogas ilícitas acabam por muito cedo experimentando e tornando-se 

dependentes, chegando tal ponto de muitos trabalharem agora, para sustentar um vício. 

Além disso, há a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes em sua maioria 

do sexo feminino. Estes são crianças/adolescentes de origens pobres, em sua maioria, como já 

mencionados anteriormente, que acabam sendo recrutadas e aliciadas pelos exploradores, haja 

vista o abandono dos pais, que muitas vezes se encontram envolvidos com a drogadição e 

alcoolismo. 

Desta forma, essas crianças e adolescentes submetem-se a ordem perversa de trabalho, 

seja para necessidades fundamentais de sobrevivência ou para seus desejos materiais impostos 

pela sociedade capitalista consumista, em que para fortalecer as relações sociais e até mesmo 

inserção social se impõe uma necessidade fictícia ao consumo de roupas de marcas, de meios 

tecnológicos de comunicação e informação dentre outras. É, portanto, na maior parte das 

vezes que a venda de serviços sexuais pela classe infanto-juvenil vai facilitar a obtenção de 

recursos e propiciar a aquisição de produtos impostos pelo mercantilismo, seja para afirmação 

de “liberdade” ou “inclusão social”. 

 Nesse sentido a Professora Maria Lúcia assevera 
É da natureza do mercado construir estratégias de disponibilizar ao consumidor, 
através do comércio, uma variedade de produtos e bens de consumo, elaborados pela 
força de trabalho humano (seja assalariada/explorada ou escravizada) e plo 
recrutamento forçado do trabalho infantil. Também disponibiliza a venda de 
prestação de serviços, inclusive os sexuais, e, de acordo com as transformações do 
capital, o mercado expande-se e se diversifica. (LUCIA, 2010, p. 135) 
 

Em 2000, o país ratificou a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), que define as piores formas de trabalho infantil e declara urgência na sua proibição e 

eliminação. Como piores formas de trabalho, a Convenção considera todas as formas de 

escravidão ou práticas análogas a ela; a exploração sexual; o exercício de atividades ilícitas 

(como tráfico de drogas) e de trabalhos que são suscetíveis de prejudicar a saúde, à segurança 

e a moral da criança e do adolescente. Nesse mesmo âmbito foi editado o Decreto 6.481 de 12 

de junho de 2008, em que o Brasil tem de erradicar até 2015 as piores formas de trabalho 

infantil e até 2020 as demais formas. 
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3. TRABALHO X DESENVOLVIMENTO HUMANO 
O trabalho na infância e juventude prejudica e muito o adulto do futuro. Em grande 

parcela da sociedade brasileira são as crianças filhas da pobreza as submetidas à exploração 

do trabalho desde já. Entende-se que a premente necessidade de ajudar na renda familiar, 

levam crianças e adolescentes das classes pobres à este infeliz destino do trabalho precoce.  

O último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em sua 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2009  no país, mostrou que o número 

de trabalhadores na faixa etária entre 5 e 17 anos recuou de 4,452 milhões para 4,250 milhões 

de 2008 para 2009, o que representou a retirada de cerca de 202 mil jovens do mercado de 

trabalho, uma queda de 4,5% no período. Nesse mesmo período entre 2008 e 2009, o número 

de crianças e adolescentes (de 5 a 17 anos) em situação de trabalho no Ceará foi reduzido em 

apenas 115, saindo dos 293.783 (13,58% da população nesta faixa etária) para 293.668 

(equivalente a 13,46%).  

Percebe-se que tanto em âmbito federal como estadual apesar de a incidência de 

trabalho infantil estar diminuindo, um grande número de crianças continuam trabalhando e 

por um período longo de horas. Além de prejudicar na formação física-psiquíca, há o prejuízo 

profissional, pois muitos que trabalham não estudam e permanecerão na exclusão da 

sociedade por não terem uma perspectiva profissionalizante, tendo em vista que não houve 

tempo para se dedicar a tal formação. 

De acordo com o estudo elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego o trabalho 

precoce gera sérios prejuízos ao desenvolvimento psicológico e físico da criança e do 

adolescente de longo prazo. 
Como conseqüência das condições de vida extremamente insatisfatórias, as crianças 
e adolescentes que trabalham têm como características o retardo no desenvolvimento 
pondero-estatural, desnutrição proteico-calórica, fadiga precoce, maior ocorrência de 
doenças infecciosas (gastrointestinais e respiratórias) e parasitárias. Estes prejuízos 
são agravados pelas condições de trabalho, que leva à formação de adultos de menor 
capacidade de trabalho e aumentando o contingente de trabalhadores incapazes, 
parcial ou totalmente, para o trabalho. (BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. 
Secretaria de Inspeção no Trabalho. Departamento de Segurança e Saúde do 
Trabalhador. Nota Técnica à Portaria MTE/SIT/DSST n 06 de 18/02/2000. Brasília: 
MTE, 2000. p.2.) 
 

Além desses riscos, segundo os dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância  

(UNICEF) existem 171 milhões de crianças que trabalham em condições ou situações 
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perigosas: em contato com produtos químicos, ou pesticidas na agricultura, manipulando 

equipamentos perigosos ou nas minas. Dessas, 73 milhões têm menos de 10 anos de idade. 

Esse aviltamento aos direitos humanos das crianças e adolescentes é costumeiro e é a 

população infanto-juvenil que vive à margem da sociedade e precisa trabalhar para garantir a 

sua sobrevivência que corre o risco de sérios problemas, principalmente, de saúde. Além, de 

que a utilização de mão-de-obra infantil tem relação direta com baixos índices de 

aproveitamento escolar e atividades lúdicas e reforça a condição de pobreza das famílias e 

reproduz as desigualdades no seio da sociedade.  

Não é com o trabalho na infância que terá a criança uma melhor profissionalização 

quando adulta. . A maioria da população brasileira ainda considera que o trabalho na infância 

e juventude é necessário para algumas classes. Percebemos até aqui, que é a classe 

pobre/oprimida que poderá/deverá ter seus filhos sujeitos a subordinação e exploração do 

trabalho, pois isso dignifica a pessoa humana. Já para a classe rica e burguesa seus filhos terão 

todo o direito de ser criança podendo brincar, estudar e ter acesso à cultura, pois não são 

“suspeitos” de entrarem na criminalidade. 

 

CONCLUSÕES 
Os direitos e garantias das crianças e adolescentes estão no aprofundamento de 

inefetividade. Pois, apesar da existência do ordenamento jurídico que dispõe em especial do 

trabalho na infância e juventude percebemos que ainda existem dezenas de seres em peculiar 

forma de desenvolvimento tendo seus direitos vilipendiados. 

São as crianças e adolescentes das classes populares que sofrem com a não garantia de 

seus direitos, com a existência de uma sociedade dividida em classes sociais, afinal os 

oprimidos como não possuem os meios de produção são inseridos nessa exploração de 

trabalho. 

 Desde o período colonial brasileiro que o trabalho de crianças e adolescentes existe. 

Esse mesmo trabalho foi ao longo da história se modificando e se adequando, porém não 

deixou de ser trabalho eminentemente das classes desfavorecidas. Vale também destacar, que 

hodiernamente ocorre mais cedo esta inserção de crianças nas novas formas de trabalho, seja 

no tráfico ou na exploração sexual comercial, principalmente nas grandes cidades. 
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O trabalho se mostra, destarte, prejudicial para o desenvolvimento da criança e do 

adolescente, cuja integridade física e moral é atingidas.  Estes indivíduos, nesta etapa da vida, 

devem estar se dedicando ao estudo, ao lazer, ao desenvolvimento cultural e artístico, bem 

como, exercendo o direito de se desenvolver com dignidade, e não sendo explorados nas mais 

variadas formas de trabalho, substituindo etapas indispensáveis ao seu desenvolvimento. 

Percebemos que não é por falta de normas jurídicas que persiste o trabalho infanto-

juvenil, pois o que ocorre é a falta de efetividade dos direitos e garantias das crianças e 

adolescentes. Apesar de terem prioridades referente à formulação e execução das políticas 

sociais públicas, atendimento nos serviços, proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, a 

realidade nos mostra que essas garantias não são concretizadas. 

Por fim, é de suma importância a luta pelos direitos humanos principalmente da 

categoria infância e juventude, para que o princípio da Dignidade do Ser Humano seja 

efetivado e em direção a um projeto societário que se articule com a liberdade dos seres em 

desenvolvimento que possam ser livres da exploração do trabalho. 
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CENOTÉCNICOS NO BRASIL – UMA BREVE REFLEXÃO SOBRE OS 
INVISÍVEIS PROFISSIONAIS DAS ARTES CÊNICAS1 

THEATRICAL TECHNICIANS IN BRAZIL – A DIRECT REFLECTION ON THE INVISIBLE SCENIC 
ARTS PROFESSIONALS 

Antônio Victor Rodrigues Lopes2 
Eliene Rodrigues de Oliveira3 

 
Resumo: Muito embora a cenotécnica brasileira seja uma das mais desenvolvidas da América Latina, muitas 
carências ainda existem, a exemplo da escassez de literatura em língua portuguesa e de formação técnica. É 
sobre o despertar de uma consciência para a importância dos profissionais cenotécnicos que a presente 
comunicação pretende tecer algumas reflexões a partir de entrevistas pessoais concedidas por Raul Belém 
Machado (2008) e de uma seleção de textos transcritos das gravações da mesa redonda do “I Encontro Nacional 
de Profissionais Arquitetos Cênicos, Cenógrafos e Cenotécnicos” no Centro Técnico – Oficina Pernambuco de 
Oliveira - FUNDACEN-MinC (RJ), momento da história do teatro brasileiro (1987) em que conviveram durante 
um mês, profissionais das artes cênicas, para uma organização metodológica da nomenclatura de termos do 
campo da cenotécnica. 
Palavras-Chaves: Cenotecnia. Artes cênicas. Valorização profissional. 

Abstract: Although the Brazilian theatrical technician is one of the most developed in Latin America, many 
deficiencies still exist, such as the scarcity of literature in Portuguese language and technical training. It is about 
the awakening of a consciousness of the importance of professional theatrical technicians that this 
communication is intended to make some reflections from face to face interviews by Raul Machado Bethlehem 
(2008), also a selection of recorded transcripts of texts roundtable "First National Encounter of Scenic Architects 
Professionals, Scenographers and theatrical technicians" in Technical Center - Office of Pernambuco Oliveira - 
FUNDACEN-MinC (RJ), time in the history of brazilian theater (1987) who lived togther for a month 
performing arts professionals, for a methodological terms organization of the theatrical technician 
nomenclatures. 
Keywords: Theatrical technician. Performing arts. Professional development. 

 

 

 

                                                           
1 Trabalho escrito em 2011 e apresentado ao Curso de Mestrado em Artes do Programa de Pós-Graduação em 
Artes da Universidade Federal de Uberlândia-MG, junto à disciplina Arte, Cultura e Sociedade. Em 2014, o 
artigo ganhou o tópico “2.3”, de autoria de Antônio Victor Rodrigues Lopes. A ideia para este trabalho surgiu 
em 2006, quando do I Curso de Iniciação em Cenotécnica ministrado por Raul Belém Machado no Centro 
Técnico de Produções da Fundação Clóvis Salgado, o Espaço Marzagão, localizado no município de Sabará-
MG. Lá, descortinando novos saberes do mundo teatral e observando a generosidade do mestre Raul em doar 
conhecimento e incentivar pesquisas de assuntos pouco explorados, nasceu o desejo de compartilhar com outros, 
fragmentos desse assunto ainda adormecido e que merece ser inventariado: o da Cenotécnica. 
2 Graduando em Direito (4º Período) pelo Centro Universitário de Patos de Minas-MG. 
3 Mestre em Artes, especialista em Interpretação Teatral e em Direito Constitucional pela Universidade Federal 
de Uberlândia-MG, com pesquisa sobre Direito & Artes.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A profissão que tenho hoje é um somatório de 
conhecimentos organizados? Não sei. É o resultado de 
várias áreas de atuação? Talvez [...] Também sou 
professor e gosto de repassar o conhecimento. É muito 
bom. Faz parte do meu caráter, eu não guardo a 
receita. Acho que o conhecimento deve ser repassado. 
Quanto mais pessoas souberem o que sei, melhor terei 
sido e a vida não terá sido em vão. (Raul Belém 
Machado)  

 

Assistir a um trabalho artístico é uma experiência de conhecimento. É um momento de 

aprendizado, porque, normalmente, as manifestações artísticas possibilitam ao espectador a 

percepção da humanidade num determinado tempo. Em se tratando de trabalhos cênicos e 

audiovisuais, o olhar do espectador é quase sempre para o momento da cena, para o “fazer 

acontecer” que ganha significado pela interação do corpo do artista com o espaço (muitas 

vezes, com os objetos em cena). 

Envolvido com a emoção por conta do “fazer ver” que alguma linguagem artística 

propicia, nem sempre a plateia observa (ou pensa) que aquele cenário, elemento integrante da 

cena, ali se compõe por conta de um cenotécnico que o executou. Um profissional que deu 

forma e materializou as ideias do cenógrafo. Muito raro há compreensão dos próprios 

cenotécnicos acerca da grandeza do seu trabalho para o “fazer acontecer” de diversos 

trabalhos artísticos. Sendo cenotecnica4 a técnica de executar e fazer funcionar cenários e 

demais dispositivos cênicos para espetáculos teatrais, operísticos, shows e eventos, é de 

extrema importância a interação do cenotécnico com o grupo artístico envolvido. Quanto mais 

engrenado ao processo de criação, ao grupo artístico, mais “cor” o trabalho artístico terá. 

Muito embora a cenotécnica brasileira seja uma das mais desenvolvidas da América 

Latina, pouco se discute sobre esse ofício no país. A falta de formação técnica, a escassez de 

                                                           
4
 Conhecimento intermediário entre os saberes da arquitetura e da cenografia. Apresenta importância 

tamanha para a constituição de um espetáculo, na mesma medida em que o texto e o ator. 
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literatura em língua portuguesa, o não reconhecimento dos profissionais, a falta de políticas 

públicas voltadas para tal ofício, dentre outros fatores, revela um quadro bastante amplo que 

merece ser inventariado, compartilhado e discutido para que os holofotes alcancem 

profissionais ainda escondidos nos bastidores.  

Observar o espetáculo por esse ângulo propicia uma consciência mais profunda e 

apartada sobre essa profissão artística. E é por esse caminho que o presente trabalho pretende 

pensar sobre a importância do cenotécnico para as artes cênicas e tentar buscar sinais que 

possibilitem um despertar de consciência para a sua valorização e auto-valoração profissional. 

O despertar de uma consciência que valorize a classe profissional e consequentemente, um 

aprimoramento do fazer artístico, do fazer cultural de uma temática que percorre várias áreas 

do conhecimento: arquitetura cênica, cenografia, gestão cultural e, agora, direitos culturais. 

Assim, a sua comunicação junto ao Grupo de Trabalho Direitos Culturais e 

Transversalidades do III Encontro de Direitos Culturais do Programa de Pós-Graduação em 

Direito Constitucional da UNIFOR representa um convite para outros pares pensarem sobre o 

assunto: quem é cenotécnico hoje no Brasil? Qual o perfil desse profissional? Onde buscar 

informações sobre cenotécnica? Como está sendo repassado tal saber? São perguntas que não 

serão respondidas nesta comunicação, mas apenas “perguntas-convite” ao leitor para uma 

reflexão sobre a importância do reconhecimento do saber-fazer profissional cenotécnico no 

âmbito das artes, da cultura e da sociedade. 

O desenvolvimento deste trabalho está pautado no texto transcrito da Mesa Redonda do 

I Encontro Nacional de Profissionais Arquitetos Cênicos, Cenógrafos e Cenotécnicos (Rio de 

Janeiro - 1987), bem como em registros escritos das conversas da autora com Raul Belém - 

aqui denominadas de entrevistas – do período de 2006 a 20085. 

 

 

                                                           
5 Durante a elaboração do projeto cultural “Diagnóstico da Cenoténica no Brasil – uma consciência para a auto-
valoração e valorização do profissional das artes cênicas”, sob orientação de Raul Belém Machado, junto ao 
Curso de Pós-Graduação lato-sensu em Gestão Cultural pelo Centro Universitário UNA-BH.  
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2 CENOTÉCNICA: NOMENCLATURA, FUNÇÕES E REGULAMENTAÇÃO 

2.1 Sistematização de nomenclatura 

Em novembro de 1987, o Centro Técnico de Artes Cênicas, da FUNDACEN-MinC, no 

Rio de Janeiro, reuniu, durante um mês, profissionais arquitetos teatrais, cenotécnicos e 

cenógrafos para a organização do conhecimento da cenotécnica no Brasil. Trata-se do I 

Encontro Nacional de Profissionais Arquitetos Cênicos, Cenógrafos e Cenotécnicos. 

Pela primeira vez no Brasil, a reunião de cinquenta profissionais representantes de 

quinze Estados brasileiros6 configurou em discussões teóricas acerca das diversas 

problemáticas sobre a interação do Teatro, Dança, Ópera e Circo, dentre as quais, os ofícios 

da arquitetura-cenografia-cenotécnica em relação às tecnologias e formações metodológicas 

distintas e específicas. 

Até o I Encontro Nacional de Profissionais Arquitetos Cênicos, Cenógrafos e 

Cenotécnicos (1987) não havia uma linguagem comum de nomenclatura e de identificação 

dos recursos técnicos e operacionais, no domínio da aludida seara. Este acontecimento, 

momento histórico do teatro brasileiro reuniu diferentes profissionais em atividades afins na 

organização do conhecimento do campo de atuação das três categorias que sempre 

trabalharam juntas (mas que nunca tinham se reunido formalmente), foi determinante na 

transição da Oficina Pernambuco de Oliveira para Centro Técnico Nacional de Artes e na 

estruturação da nomenclatura de termos técnicos. É o que diz Carlos Ripper (1987) na 

abertura do evento: 

Acho que, incialmente, devemos falar da importância histórica deste Encontro. Pela 
primeira vez,  estamos, em nível nacional, num encontro de técnicos, com cerca de 
50% dos Estados dos Brasil. Histórico, não só pelo quórum, mas porque reflete e 
integra diferentes profissionais em atividades comuns na “organização do 
conhecimento” do campo de atuação de três categorias, que sempre trabalharam 
juntas, mas que nunca se reuniram formalmente: arquitetos teatrais, cenógrafos e 
cenotécnicos. Isto é inédito e inaugural de uma estrutura inteiramente livre, 
desvinculada de imposições, determinações de outra ordem, que não seja o próprio 
estágio atual do nosso desenvolvimento técnico. A possibilidade de nos entendermos 
em torno de denominadores comuns, é, portanto fundamental, na medida em que 

                                                           
6 Pará, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de 
Janeiro, Paraná, Santa Catariana e Rio Grande do Sul (I ENCONTRO, 1987, p. 01). 
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alicerça a feição da Oficina Pernambuco de Oliveira, na sua transição para Centro 
Técnico Nacional de Artes Cênicas, na metodologia deste Encontro, como 
semeadura e colheita de substâncias, ainda extremamente concentradas em 
desempenhos individuais. (RIPPER apud I ENCONTRO, 1987, p. 02). 

Também, tal evento lançou bases em nome da própria sobrevivência do teatro (que é 

arte coletiva) para que o conhecimento da caixa cênica não continuasse a ser privilégio de 

uma única categoria e/ou de uma única pessoa. Naquele ensejo, juntamente com o cenógrafo 

italiano Giuseppe Pastore, participaram da mesa redonda: Luiz Carlos Ripper (diretor do 

Centro Técnico Nacional de Artes Cênicas-RJ); Robson Jorge Gonçalves da Silva (arquiteto-

RJ); Maria Carmen Alves Pereira de Souza (cenógrafa, figurinista-RJ); Mauro Luiz Prata 

Garcia (cenógrafo-BA); Ewal Hacker (cenógrafo, professor-BA); Eliane Le Brun de 

Vielmond (arquiteta-Al); Raul Belém Machado (cenógrafo, arquiteto, diretor teatral-MG); 

Emanuel José Franco Ferreira (arquiteto, artista plástico-PA). 

Desse encontro, a leitura de uma seleção de textos, resultado da transcrição das 

gravações da Mesa Redonda, provoca inúmeras indagações e um despertar sobre os técnicos 

que também contribuem para o “fazer acontecer teatral”. Quem é cenotécnico hoje no Brasil? 

Onde buscar informações sobre cenotécnica? Como está sendo repassado tal saber? Qual o 

perfil desse profissional? É considerado artista?  Como está de fato o cenotécnico envolvido 

para com a contemporaneidade da cena artística brasileira? Faz parte de algum grupo 

artístico? Até que ponto participa juntamente com o cenógrafo e o diretor no processo de 

criação? Qual a sua interação com os textos teatrais? Tem conhecimento teórico das artes 

cênicas? O que se tem feito em termos de políticas culturais para a classe? 

 

2.2 Funções da cenotécnica 

A cenotécnica é a finalidade última da cenografia. Se esta não existe sem aquela, se são 

um só campo, se a consciência material da cenografia é a cenotécnica, pode-se comparar o 

cenotécnico ao artista intérprete tal como acontece com atores, cantores. São os cenotécnicos 

que dão vida às ideias do cenógrafo, são eles que materializam aquilo que fica no campo das 

ideias (sob criação dos cenógrafos). Poucos cenógrafos são cenotécnicos, ou seja, raros tem o 

traquejo de darem forma, vida e cor de verdade às ideias. Do contrário, cenário não existiria. 
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Em outras palavras, o cenário não se materializa sem conhecimentos técnicos e habilidades 

inerentes ao cenotécnico. Desnecessário se faz destacar que a cenotécnica interfere 

diretamente no teatro. Não há que se falar num fazer teatral, sem fechar os olhos para o fazer 

cenotécnico.  

José Carlos Serroni (2011) ensina que a cenotecnia dá vida aos cenários. Nos seus 

dizeres, “normalmente, é a cenotecnia que abriga todos os equipamentos cênicos. A luz, os 

elevadores, os pisos móveis, alçapões, varas para içar cenários, etc.” (SERRONI, 2011), 

possibilitam a mágica no palco e as surpresas durante as apresentações. 

Ensina Raul Belém Machado (2008)7 que a cenotécnica8 brasileira é uma das mais 

desenvolvidas da América Latina, o que se deve às nossas raízes culturais tão bem reveladas 

no carnaval. Nos seus dizeres, Parintins-MA, com técnicas próprias, criadora de novas 

percepções das alegorias se fez descoberta por Rio de Janeiro que por sua vez, bebeu dessa 

fonte e movimentou os carros alegóricos quando de seus desfiles. Criando escolas de 

cenotécnica e aprimorando seu saber-fazer, Rio de Janeiro, gerou profissionais que 

possibilitaram a São Paulo uma nova estética (MACHADO, 2008). 

Jerzy Grotowski em seus famosos escritos Em busca de um teatro pobre, sobre o 

trabalho do ator, não nega os objetos cênicos, mas propõe, dentre tantos princípios para o 

trabalho do ator, a independência com relação aos objetos. Para o teórico é inconcebível a 

inserção de objetos que já não esteja desde o início da criação (ou da peça). O número de 

objetos e pessoas, o autor pontua, deve ser suficientes para a situação da peça, para uma 

motivação concreta: “cada objeto deve contribuir, não para o significado, mas para a dinâmica 

da peça; seu valor está na sua variada utilização. [...] Quando os atores deixam o teatro, 

deixam atrás os canos que forneceram uma motivação concreta para a peça.” (GROTOVSKI, 

1987, p.58) 

                                                           
7 Raul Belém Machado (Araguari/MG 1942 – Belo Horizonte/MG 2012) foi um consagrado cenógrafo, 
figurinista, arquiteto cênico e professor. Considerado o principal cenógrafo mineiro, acumulou trabalhos 
importantes no teatro, na dança e na ópera. Destaca-se pelo trabalho à frente do Centro Técnico de Produção da 
Fundação Clóvis Salgado, tendo sido responsável pela reforma e construção dos principais teatros de Belo 
Horizonte (ITÁU CULTURAL) 
8 Conhecimento intermediário entre os saberes da arquitetura e da cenografia. Apresenta importância tamanha 
para a constituição de um espetáculo, na mesma medida em que o texto e o ator. 
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É o cenotécnico que utiliza os mecanismos para causar as ilusões no espectador, é ele 

quem prepara o “terreno” para o ator pisar no palco, é ele quem bate o prego, costura o tecido, 

constrói a vestimenta tanto para o palco quanto para o ator. E isso é belo! É belo saber que o 

“tido carpinteiro” é quem dá o chão para a leveza do ator em cena. É ele quem dá segurança 

para que um pássaro voe no teto sem cair na cabeça do ator-personagem. É ele quem esconde 

os microfones que não podem ser vistos pela plateia, quem faz tudo a tempo e hora para o 

espetáculo acontecer. Mas ele não é visto! Não é aplaudido, tampouco reconhecido. Ele deve 

ser remunerado à altura, compreender e saber dos elementos teatrais. Ele pode, se quiser, 

estudar teatro, conceitos de arquitetura, ter tempo para isso. Ele pode também visitar as 

exposições. Isso não tem acontecido com os cenotécnicos vindos da prática, com aqueles que 

vieram das obras.  É chegada a hora de os bastidores serem escancarados e revelados para a 

plateia, a exemplo de Bertold Brecht, que tentou levar a consciência do fato para os 

espectadores. Nos bastidores também há magia, há o coração batendo acelerado para saber se 

tudo vai dar certo. O cenotécnico também faz parte do time. É através de suas mãos de artista 

que surge, nos dizeres de Pastore (1987), o “fazer-aconter-coisas-que-maravilham”. 

[...] Existe um texto muito bonito de Nicole Sabbatini da cidade de Pesaro, que 
possivelmente, foi o primeiro a escrever um tratado sobre cenotécnica. Ele se refere 
à possibilidade de se organizar a forma de fazer surgir o verdadeiro, e suscitar a 
maravilha nos espectadores, isto é, não tanto com a intenção de representar, mas de 
fazer acontecer “fatos-que-maravilhem”. Isso nos aproxima muito da arte do bruxo: 
o desempenho de uma organização, que “faz-acontecer-coisas-que-maravilhem”. 
Acredito que esta seja uma grande lição. Pois, se renunciarmos a isso, renunciamos 
ao teatro. Teatro é justamente a criação dessas ilusões, a sugestão desta “maravilha”. 
Se tomarmos uma direção que elimine, que retire o mistério do acontecimento 
teatral, creio que seguiremos uma direção diferente daquela que o teatro manteve até 
hoje. Caso contrário, o teatro se torna vida, e se é vida não é teatro, é morte do 
teatro. (PASTORE apud I ENCONTRO, 1987, p. 13) 

E é essa consciência da importância desse “bruxo cenotécnico” que se faz necessária. A 

partir da tomada de consciência, seja ela qual for, num plano individual, ela se passará para o 

plano coletivo, aumentando as possibilidades do fortalecimento da classe profissional em 

voga. Consciência para que o potencial se torne desenvolvimento. Na medida em que 

qualquer manifestação é compartilhada, a responsabilidade se torna coletiva. As 

responsabilidades dos estudantes de arquitetura, cenografia, cenotécnica e áreas afins, não 

somente com o seu trabalho específico, mas com a cenografia brasileira.  
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O próprio I Encontro Nacional de Profissionais Arquitetos Cênicos, Cenógrafos e 

Cenotécnicos nos revela esse saber coletivo, quando a reunião se deu com profissionais dos 

vários cantos do Brasil e não somente de um único Estado.  

A conhecida lacuna do ofício cenotécnico tem sido enfrentada de forma bastante 

competente pelo Centro Técnico de Produção da Fundação Clóvis Salgado-MG.  Nos dizeres 

de Raul Belém Machado (2008), o tão conhecido “Palácio das Artes” é um dos equipamentos 

culturais mais completos da América Latina, oferecendo condições de estudos teóricos e 

práticos para tal ofício. Não é divulgado pelos meios de comunicação de massa, entretanto, no 

intervalo de 2006 a 2008, foi crescente, notória e acelerada a possibilidade de formação para o 

setor oferecida por este Centro Técnico.  

 

2.3 Regulamentação 

A profissão dos cenotécnicos no Brasil está regulamentada pela Lei n° 6.533, de 24 de 

maio de 1978. De acordo com o art. 6º do referido dispositivo legal, para exercer a profissão, 

o cenotécnico depende de habilitação profissional junto a Delegacia Regional do Trabalho do 

Ministério do Trabalho, cujo registro, nos termos do art.7º, requer a apresentação de: 

[...]  I - diploma de curso superior de Diretor de Teatro, Coreógrafo, Professor de 
Arte Dramática, ou outros cursos semelhantes, reconhecidos na forma da Lei; ou  

II - diploma ou certificado correspondentes às habilitações profissionais de 2º Grau 
de Ator, Contra-regra, Cenotécnico, Sonoplasta, ou outras semelhantes, 
reconhecidas na forma da Lei; ou 

III - atestado de capacitação profissional fornecido pelo Sindicato representativo das 
categorias  profissionais e, subsidiariamente, pela Federação respectiva. 

Face aos apontamentos já expostos, especialmente sobre a carência de formação técnica 

e um saber repassado de mestre para aprendiz, muitas são as indagações sobre a formalização 

da profissão. Se faltam cadeiras de cenotecnia nos cursos superiores de artes cênicas e 

arquitetura, possivelmente, poucos são os profissionais cenotécnicos com registros a partir de 

diplomas de curso superior. Profissionais amadores tem exercido a profissão? Mas o que 

configura um cenotécnico amador? Sem a pretensão e respondê-las, porque não houve uma 

pesquisa empírica para tal, tais perguntas servem apenas para reflexões.  
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Assim, é oportuno convidar os pesquisadores Gyl Giffony Araújo Moura e Francimara 

Nogueira Teixeira que, no texto A regulamentação do exercício artístico no Brasil: o caso de 

atores e atrizes, explicam que a referida legislação  

[...] não traz qualquer referência ao considerado exercício amador, restringindo-se 
somente a abordar relações de emprego, limitação que vem suscitando uma série de 
questionamentos quando os referidos dispositivos são analisados de forma conjunta 
e sistêmica com o direito à livre manifestação da atividade artística, que, por sua 
vez, apresenta conflito com o direito à liberdade profissional, ambos contemplados 
pelo artigo 5°, de nossa Constituição (MOURA; TEIXEIRA; 2010, p. 14). 

 

Ensinam os pesquisadores que, com a inserção da radiodifusão, ascensão de grandes 

companhias teatrais e advento dos mecanismos de audiovisual (cinema, televisão, dentre 

outros), houve grande releve da profissionalização dos atores e atrizes (MOURA; TEIXEIRA; 

2010, p. 14). A partir disso, é possível pensar que os trabalhadores cenotécnicos 

acompanham/acompanhavam esses trabalhos da cena e, que, questões semelhantes surgem 

quanto à profissionalização da área. 

Segundo Raul Belém Machado (2008), muitos cenotécnicos vieram das obras 

(construção dos teatros) sem nenhuma formação técnico-teatral e por isso, são ainda 

considerados meros artesãos. Existem poucos Centros Técnicos de Produção que oportunizam 

aos cenotécnicos aprenderem esse ofício e trabalharem desse ofício. Existe, portanto, pouca 

mão-de-obra especializada, restando poucos profissionais da cenotécnica. Nas suas palavras, 

“um número pequeno de discípulos, frutos da época do Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), 

para os quais, o conhecimento foi repassado, ficando mobilizado nas mãos de poucos” 

(MACHADO, 2008). 

Para Mora e Teixeira (2010, p.22), no que se refere aos profissionais artísticos 

(especialmente atores e atrizes), inexistem motivos para a distinção entre amadores e 

profissionais, vez que a Constituição Federal de 1998, em seu artigo 5º, garante a livre 

manifestação da atividade artística. Trata-se de direito fundamental. E prosseguem os autores 

defendendo a reformulação da referida lei para que os cidadãos-artistas efetivem seus direitos 

de liberdade de criação e produção de símbolos e significados: 
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[...] Defendemos a urgente necessidade de reformulação ou substituição da lei que 
regulamenta a atividade dos artistas e técnicos em espetáculos de diversões, não só 
no que tange ao registro profissional, mas em todo o seu teor. Esta postura visa 
compreender as complexidades e especificidades do exercício artístico não só na sua 
atuação em âmbito privatista, de mercado, mas no seu viés público, na consolidação 
de uma contundente democracia cultural, na qual cidadãos e cidadãs portem-se não 
somente como consumidores do que um determinado grupo social realiza, mas 
sejam livres para criar e produzir seus símbolos e significados (MOURA; 
TEIXEIRA; 2010, p. 14). 

Tendo em vista que a referida lei considera os cenotécnicos como artistas executores, a 

eles não são concedidos os direitos conexos de autor. Indaga-se: e aqueles cenotecnicos, a 

exemplo de Raul Belém Machado, José Carlos Serroni e tantos outros que são artistas 

consagrados e, que, no exercício da sua arte cenotécnica imprimem seu espírito criativo, sua 

própria criação e não apenas executam um projeto criativo de um cenógrafo? Há que se 

pensar que o trabalho artístico é dotado de peculiaridades que a legislação brasileira, ainda, 

não conseguiu abarcar. 

 

3 REFLEXÕES SOBRE O FAZER TEATRAL & CENOTECNIA 

No teatro a relação entre o “espaço de representação” e o “espaço do público” é 

determinante para a participação da plateia (por contemplação ou integração). Essa relação 

que, nos dizeres de José Carlos Serroni, variou na história do teatro ocidental e culminou nas 

várias concepções do espaço cênico, foi objeto de novas experiências do século XX. 

(SERRONI, 2011) 

É oportuno lembrar que na Europa, no final da Idade Média, começa o movimento de 

busca de organização de uma nova maneira de fazer teatro. Do final do século XIV até o 

século XVI, ensina Giuseppe Pastore (1987) que persiste “o movimento para definir o palco 

italiano, a caixa cênica, antes de entendê-lo instrumento”. Nas palavras do pensador: 

[...] o nascimento de uma nova dramaturgia europeia é filha desse movimento: só 
depois da construção do espaço teatral, isto é, do fazer acontecer o fato teatral, 
começa-se a organizar os outros componentes como a escrita dramatúrgica ou 
dramática e a formação de um novo tipo de ator livre da estrutura da representação 
sacra. Naturalmente é também uma necessidade estimulada pela sociedade, por parte 
do público, pelos outros trabalham no teatro e pelos colegas diretores. Porém, esse 
novo estímulo deve encontrar um momento de organização de maneira do fazer. 
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Simplificando, poder-se-ia dizer que uma nova dramaturgia só pode nascer através 
de uma nova cenotécnica. E essa nova cenotécnica só pode nascer através da 
digestão do velho, da nossa história. Todos aqueles que acreditam encontrar um 
caminho curto, passando por “não me interessa a velha maneira de fazer teatro, 
quero fazer o novo”, aqueles que partem do deserto, não dão um passo à frente, nos 
nos levam para trás 3.500 anos. Nesse ponto, sabemos que a caixa cênica italiana 
nasceu durante a busca da redescoberta, da compreensão do teatro grego. Nasceu 
como uma contribuição europeia. (PASTORE apud I ENCONTRO, 1987, p. 04) 

Como bem aponta Pastore, para que aconteça novos tipos de trabalho, a utilização de 

novos teatros (aqui considerados os novos espaços cênicos ou espaços alternativos), é preciso 

o retorno à tradição. No caso, o conhecimento dos aparatos técnicos que compõem a caixa 

cênica. Um saber técnico teatral que deságua na realização do espaço. Um saber que de 

acordo com a evolução do conhecimento humano, demanda também o uso de novas 

tecnologias. A caixa cênica é um importante em prol do fazer técnico teatral. Nos dizeres do 

arquiteto Robson Jorge Gonçalves da Silva, “para ultrapassar esse conhecimento, é preciso 

que se domine aquele primeiro.” (SILVA apud I ENCONTRO, 1987, p. 04) 

A utilização de novos espaços não elimina a ilusão teatral. Hoje, no Brasil, outras 

formas de trabalhos teatrais existem valendo-se de espaços alternativos. Saem dos edifícios 

teatrais para hospitais, presídios, rios, prédios. Mas a “ilusão”, a “magia” teatral não se 

rompem. Emblemático exemplo dessas novas experiências de conhecimento teatral é a 

montagem do espetáculo BR-3, concebido pelo Grupo Vertigem (Brasil), agraciada pelo 

Prêmio da Quadrienal de Praga (2011), referência mundial em cenografia, por ter sido 

considerada a melhor produção teatral do mundo nos últimos anos ao utilizar a cidade como 

espaço cênico. 

Essa “identidade” do Grupo Vertigem (da utilização de espaços outros que não o 

edifício teatral) decorre da busca pela interação (integração) com a plateia. Tal construção 

artística, por certo, teve a contribuição de um artista (e/ou cenotécnico) que deteve, além da 

sensibilidade, o conhecimento técnico e o domínio não só da construção dos elementos 

cênicos, mas da garantia mínima que estes fossem seguros na condução dos atores em cena. É 

sabido que tanto o trabalho do cenotécnico, quanto do cenógrafo e do figurinista é próximo ao 

trabalho do diretor (e atores), para saber quais os materiais adequados para a movimentação 

dos atores em cena, para certificar qual o material adequado para que a segurança dos atores. 
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Cenários e figurinos não são objetos para serem adquiridos em lojas, em boutiques 

(SERRONI, 2011). São objetos a serem projetados e construídos em paralelo ao trabalho de 

criação dos atores e diretor. 

Nesse sentido, não basta colocar objetos em cena. Os objetos precisam estar inscritos de 

significados no espaço. O ato de colocar objetos em cena é um ato gráfico. Um objeto em 

cena é ato de significação, ato de linguagem. Ripper ensina que “a organização do espaço é 

ato de “inscrever” significados em cena.” (RIPPER apud I ENCONTRO, 1987, p. 26). Assim, 

cenotécnica é a base da linguagem, é a parte significante do espetáculo teatral. Os objetos são 

a grafia da linguagem cênica. 

É possível pensar que a análise de um espetáculo não é feita sem levar em conta o 

espaço e o lugar teatral. É no arranjo do espaço cênico para constituição de um espetáculo que 

a cenotécnica se apresenta. Observar o espetáculo por esse viés, possibilita-nos uma 

consciência mais profunda e apartada desse ofício escondido nos bastidores – da classe 

profissional que não se apresenta ao público, mas que apresenta ao público a “magia do ver”. 

As palavras de Raul Belém Machado (1987), bem revelam a importância da organização e 

socialização do conhecimento cenotécnico: 

[...] Por que caixa cênica e por que sua maquete? Só para saber como ela precisa 
funcionar? Não. Mas, como se precisa projetar uma referência, um sistema 
tridimensional de análise da especificação operacional da cenotécnica, de seus 
conjuntos de disposições, de seus mecanismos. O campo evolutivo da cenotécnica se 
estabiliza no século XIX, e a sua dimensão contemporânea, para nós, ainda 
permanece lá nesse século, ou talvez até no século XVIII [...]. Deveríamos 
considerar seu conhecimento encerrado aí? Como fazer causar evolução da técnica 
sem se conhecer profundamente “caixa cênica/cenotécnica”? Quer dizer, esse 
conhecimento não pode ficar organizado eternamente no Brasil em língua 
estrangeira, em livros estrangeiros, ou nos desempenhos, puramente individuais e 
estanques, dos poucos cenotécnicos que ainda existem. [...] teatro é arte ecumênica 
das artes, e, assim, sendo, expressão/linguagem grupal. Ora, se teatro é arte coletiva, 
como não “coletivizar” seu conhecimento para atingir um desempenho mais 
integrado da função cenotécnica. E como promover o conhecimento da cenotécnica 
no desempenho do ultra-jovem cenógrafo brasileiro? [...] O conhecimento dessa 
caixa não pode continuar a ser privilégio de uma única categoria e/ou de uma única 
pessoa. É inútil uma só pessoa, uns poucos, num Brasil desse tamanho, conhecerem 
profundamente a caixa cênica; é importante que qualquer conhecimento seja fator de 
discussão e fator de democratização, de desenvolvimento. A caixa cênica é um dos 
corações do teatro; é vital sua sanidade. (MACHADO apud I ENCONTRO, 1987, p. 
03). 
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De muitas questões acima apontadas, é possível observar a atualidade de tais falas e 

‘falhas’, a exemplo da carência de publicações em língua portuguesa, da falta de registros e de 

um saber perdido nas mãos de poucos, de um discurso do senso comum de que, com a 

utilização de novos espaços teatrais não é preciso conhecer a caixa cênica. Já é algo cultural, 

quase cristalizado (ou sedimentada) a ideia de que os cenotécnicos (especialmente aqueles 

tidos como peões) não precisam de teoria teatral. Engano! O conhecimento teórico estimula 

novas descobertas práticas e amplia a maneira de pensar/questionar. Nos dizeres de Belém 

(2008), faz parte da formação humana, especialmente com a introdução da tecnologia, já 

discutida em 1987 e refletida nos dias atuais. Com a tecnologia, os equipamentos vão se 

modificando e abrindo caminho para novas possibilidades de criações artísticas. O homem 

precisa se relacionar com a tecnologia. E o que se requer não é apenas aperfeiçoamento, mas 

formação de técnicos, cursos de motivação para que, se gostarem, eles próprios sigam em 

frente. Mas, para isso, é preciso que tenham eles aparato, possibilidades de escolha. Que 

tenham conhecimento para não ficarem à mercê das tecnologias. Como bem aponta Pastore, 

O teatro é presença, é realização da presença humana. E se o ator, o homem, é 
lançado somente em meio à máquinas, pode-se chegar a uniões nem sempre felizes. 
O ator impõe ritmos ao espetáculo, distintos a cada noite. Ritmos, aos quais o 
programador eletrônico é totalmente surdo. O bom iluminador que, no entanto, 
controle essa técnica, estabelece com o ator a relação de dar e receber, ou seja, de 
fazer nascer o estímulo recíproco, que fazer acontecer o fato teatro. [...] Que neste 
momento, não precisa de uma tecnologia, que não seja completamente controlada 
pela mão humana. (PASTORE apud I ENCONTRO, 1987, p. 09). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por esses motivos, é este um assunto que não é conhecimento a ser encerrado apenas 

naquela sistematização de nomenclatura datada de 1987, tampouco deve ficar embutido no 

conhecimento e publicações de cenografias, o que é raro! É possível extrair conhecimentos e 

fazer paralelo nessas escrituras sempre voltando o olhar para a cenotécnica no Brasil. E isso 

precisa ser destrinchado, tal qual os elementos teatrais (texto, ator, espaço) são analisados por 

vários pensadores.  
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O conhecimento da cenotécnica é um saber/fazer coletivo que não se dissocia. É um 

conhecimento coletivo que precisa ganhar registros e espaço para publicações em português 

para atingir um número maior de pessoas envolvidas no meio cultural: gestores, produtores, 

agentes culturais, pensadores de políticas culturais, arquitetos, estudantes, artistas, dentre 

outros. Os grandes nomes da cenografia, com formação na arquitetura cênica permanecem 

interligados entre si na troca de conhecimentos e informações. O próprio Encontro de 1987 

nos revela esse saber coletivo, quando a reunião se deu com profissionais dos vários cantos do 

Brasil e não somente de um único Estado. Pensa-se que essa necessidade de provocar 

discussões sobre o assunto está calcada na crença de que existem importantes cenotécnicos 

que merecem ser entrevistados para levantarem as problemáticas que envolvem o seu ofício, 

bem como um panorama do crescimento da área até então. Profissionais entrevistados que 

colaborarão para formatação de um material a serviço não só dos cenotécnicos, mas do novo 

público da área cultural.  

Assim, o conhecimento da cenotécnica precisa tomar nortes outros além dos 

desempenhos puramente individuais e estanques dos poucos cenotécnicos que ainda existem.  

O Encontro dos Técnicos, desde o seu nascedouro, no ano de 1987, persegue esta meta. 

Estudos dessa natureza são atualmente considerados uma questão estratégica de cidadania. E 

contribuem especialmente para dar subsídios à formulação de políticas públicas para a 

cenotécnica.  

Os poucos herdeiros restam poucos, a exemplo de José Carlos Serroni, Felício Alves, 

Robson Jorge Gonçalves da Silva, dentre outros. Cumpriram/cumprem seu legado com a 

cultura brasileira. Levantaram bandeira, construíram “edifícios seguros” e permanecem à 

nossa disposição para nos ensinar, nos repassar conhecimento e informações. A missão é 

nossa! para arregaçarmos as mangas, procurá-los, bebermos dessa fonte, fortalecermos a 

produção cultural brasileira, e cumprirmos, em parte, com os direitos culturais. A nós, a 

fermentação de mais perguntas como motivações para que as “sementes invisíveis” 

fortaleçam, saiam dos bastidores, sejam regadas e vinguem frutos. Fortes. A colheita? Se por 

acaso não fortalecer o fazer artístico (e contribuir para o enriquecimento cultural brasileiro), 

no mínimo, pulverizará os ensinamentos deixados pelo grande mestre que disse: 
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[...] a profissão que tenho hoje é um somatório de conhecimentos organizados? Não 
sei. É o resultado de várias áreas de atuação? Talvez [...] Também sou professor e 
gosto de repassar o conhecimento. É muito bom. Faz parte do meu caráter, eu não 
guardo a receita. Acho que o conhecimento deve ser repassado. Quanto mais pessoas 
souberem o que sei, melhor terei sido e a vida não terá sido em vão. (MACHADO 
apud PALCO BH, 2003) 

Para além de um convite sobre reflexões, esta comunicação é uma celebração da 

memória de Raul Belém Machado (1942-2012), um dos poucos herdeiros do conhecimento 

cenotécnico que, antes de “bater asas” buscou o aprimoramento do conhecimento para a auto-

valoração e valorização dos profissionais das artes cênicas e nos despertou para a consciência 

de que nos bastidores das cenas estão profissionais, ainda invisíveis pela plateia e, que, no 

entanto, contribuem para o fazer-acontecer da cena cultural brasileira. 
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CRIATIVIDADE E IMAGINAÇÃO NO TEATRO-ESPORTE 

CREATIVITY AND IMAGINATION THEATRE-SPORT 

Brenno Jadvas Soares Ferreira1 
 

Resumo: Criado no final dos anos cinqüenta e estruturado na década seguinte, o método de improvisação do 
inglês, e até então pedagogo, Keith Johnstone e suas publicações deram origem ao que é nomeado hoje como 
IMPRO, inclusive no Brasil. Com essa proposta como fundamentação prática do improviso ele elabora uma 
estrutura de trabalho junto ao Grupo de Autores do Royal Court Theatre, que resulta no surgimento do Theatre 
Machine, que se transformará no TEATRO-ESPORTE. Como parte de minha pesquisa de Mestrado no 
Programa de Pós-Graduação em Artes – Sub-área em Teatro, da Universidade Federal de Uberlândia proponho a 
análise na construção de um ‘ repertório criativo’2 no processo de treinamento e prática do ator/jogador de 
Teatro-Esporte. E é sobre esse enfoque que pretendo oferecer neste trabalho um diálogo entre as referências que 
possuo até o presente momento e as vivências em andamento como professor/treinador em um Grupo de 
Pesquisa de improvisação com base nas técnicas do Teatro-Esporte de Keith Johnstone e do Match de 
Improvisação (modalidade de competição teatral criada a partir do Teatro-Esporte). 

Palavras-Chaves: Teatro-Esporte. Criatividade. Imaginação. 

Abstract: Created in fifties last years and structured in the following decade, the improvisation method of 
english, and even then pedagogue, Keith Johnstone and his publications gave rise to what is today named as 
IMPRO, including in Brazil. With this proposal as a practical foundation of improvisation he elaborates a 
framework with the Group of Authors Royal CourtTheatre, which results in the emergence of TheatreMachine, 
which will become the THEATRE-SPORT. As a part of my research in Master’s degree programme of post-
graduation in Arts - sub-area theater, of Federal University of Uberlândia, i propose the analysis in the 
construction of a 'creative repertoire' in the process of training and practice of Theatre-Sport actor/player. And is 
about this focus I intend to offer a dialogue between the references that I have to date and ongoing experiences 
as a teacher/coach at a improvisation research group based on the techniques of the Theatre-Sport of Keith 
Johnstone and Improvisation Match (mode of theatrical competition created from the Theatre-Sport). 

Keywords: Theatre-Sport. Creativity. Imagination. 

 

INTRODUÇÃO  

Normalmente as pessoas querem mostrar que são criativas e, quanto mais se 
esforçam para tal, mais a sua produção corre o risco de se tornar aborrecida. Então, 
ele pedia o contrário. Queria que os alunos se esforçassem para fazerem cenas chatas 

                                                           
1 Licenciado e Bacharel em Artes Cênicas com Habilitação em Direção Teatral pela Universidade Federal de 
Uberlândia. Especialista em Gerontologia e Geriatria pela Universidade Federal do Tocantins. Professor Efetivo 
no Curso de Licenciatura em Artes Cênicas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Tocantins. Atualmente em afastamento para capacitação, onde cursa o Mestrado em Artes na Universidade 
Federal de Uberlândia. E-mail: jadvas@mestrado.ufu.br 
2 Trato como ‘repertório criativo’ as potencialidades de criação desenvolvidas pelo ator durante sua constante 
formação e que se tornam parte de sua natureza orgânica em seus processos criativos. 
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e, com isso, eles acabavam produzindo material criativo. (Cena Chata tornou-se um 
dos jogos clássicos do Teatro-Esporte). (ACHATIKIN, 2010. p. 30) 

 

Nesta citação inicial da tese de doutorado de Vera Achatikin sobre o tratamento de 

Keith Johnstone acerca da criatividade no trabalho improvisacional, já observamos a 

importância da espontaneidade e da valorização da primeira ideia surgida, além da perda do 

receio do ator em ser obvio em uma cena improvisada. 

O britânico recém-formado em magistério, Keith Johnstone, percebe em seu primeiro 

trabalho como docente em uma turma de alfabetização infantil e enorme pressão que as 

crianças sofriam entre si em busca do acerto, logo não se permitindo ao erro. Ou seja, a 

espontaneidade era lá tolhida pelas próprias crianças e não pelo professor. Num experimento 

de datilografar em sala de aula as imagens que as crianças lhe descreviam dos livros e até 

mesmo de seus sonhos, Keith se via às vezes corrigido pelas próprias crianças, percebendo 

que já eram alfabetizadas. Sua proposta metodológica de incentivar a descrição do imaginário 

das crianças não foi bem vista pela direção da escola, ocasionando seu afastamento. As 

inquietações de Keith quanto aos seus professores na época escolar e a forma como via os 

educandos de então, também sendo condicionados a regras e condutas de pensamento que 

desestimulavam quaisquer manifestações de espontaneidade criativa, estão presentes nas 

obras de Keith, como formas que devem ser abolidas do pensamento pedagógico abordado 

nas escolas. 

Após essa frustrante experiência, Keith integra-se ao Royal Court Theatre, tornando-se, 

mais tarde, um dos diretores das peças de lá. George Devine, então diretor artístico do Royal 

Court Theatre levanta ao grupo a importância de que todos seus diretores fossem também 

professores. E então com o recém inaugurado Court’s Actors Studio, Keith começou a 

lecionar Habilidade Narrativa, com o objeto principal de fazer com que seus alunos se soltem 

e manifestem sua criatividade. 

E com essa perspectiva de trabalho focado na criatividade do ator com a improvisação 

teatral Keith fundou em 1958 o Theatre Machine, versão que deu origem ao atual Teatro-

Esporte. 
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O FLUXO ESPONTÂNEO NA CRIAÇÃO DE IDEIAS 

Quando se inicia um treinamento no método de Keith Johnstone, é comum que os 
atores que vêm de outras experiências no campo da improvisação manifestem 
inicialmente estranheza, primeiro com relação à terminologia adotada, e segundo 
porque acham curioso como ponto de partida para a criação de cenas apenas eles 
próprios e suas primeiras ideias. Também estranham que o trabalho não envolva 
grandes aquecimentos musculares e sim de âmbito mental. (ACHATIKIN, 2010. p. 
43) 

Com base no sucesso do trabalho de Keith, surge também no Canadá o “Match de 

Improvisação”, uma modalidade específica, porém com regras mais rígidas, semelhante ao 

TEATRO-ESPORTE. Criado em 1977 por Robert Gravel e Yvon Leduc, na cidade de 

Montreal, Canadá, o “Match de Improvisação” tem sua estrutura de quadra inspirada no 

hóquei sobre o gelo. 

Uma diferença é a não utilização de objetos reais nas cenas improvisadas que se faz 

obrigatória nas partidas de Match de Improvisação, onde o ator deve criar toda a 

caracterização e espacialidade com o próprio corpo. Nem mesmo seu uniforme do time que 

veste pode ser utilizado como objeto. Por exemplo, se na cena o jogador quer tirar a camisa, 

deve fazê-lo apenas com o uso de ação, sem tocar na camisa real, como se houvesse uma 

camisa por cima da que veste. Caso contrário lhe é imposto como falta pelo árbitro da partida. 

No Match de Improvisação clichês, bordões e frases prontas conhecidas popularmente 

ou difundidas pela mídia também não são permitidas nas improvisações. Isso também gera 

um estado de busca de alternativas de respostas na cena que saem do óbvio, enriquecendo 

assim a dramaturgia da cena. Isso não quer dizer que proposições simples sejam mal vistas, 

mas sim as já prontas. Como dito na citação anterior de Achatikin, as primeiras ideais 

propostas para e no momento da cena são as que melhor funcionam, independentemente de 

sua simplicidade. Elas são propostas vivas e espontâneas, que surgem sem grande reflexão e 

escolhas, levando a cena para esse estado vivo, onde os demais jogadores compartilham e 

trocam com essas ideias. 
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Dijo que las personas no-creativas “se avergüenzan de la loucura momentânea por la 
atraviesan los verdadeiros creadores... una idea puede ser bastante insignificante y 
aventurada en extremo si se la mira em forma aislada, pero puede adquirir 
importância a partir de la idea que la sigue; quizás en conjunto con otras ideas que 
parecen igualmente absurdas, puede proporcionar una conexión muy útil” 
(JOHNSTONE, 1979. p. 71) 

É nessa perspectiva de uma criatividade espontânea que os jogos de treinamento do 

Teatro-Esporte se baseiam. A preparação corporal, é claro, está presente, mas sempre 

associada a jogos de perguntas e respostas de ideias entre os participantes. Como não se tem a 

preocupação com a construção específica de personagens, os atores-jogadores não fazem um 

trabalho individual de preparação para a cena, mas sempre coletivo, pois o foco é o jogo e 

situações propostos e surgidos nas cenas, dentro das regras e estrutura exigidas pelo Teatro-

Esporte. 

Buscamos sempre um fluxo espontâneo na criação de ideias nos jogos de preparação e 

treinamento no Teatro-Esporte e suas vertentes, como o Match de Improvisação. Como 

exemplo temo o jogo do ‘Vulcão’: Jogadores em roda fazem um movimento ascendente em 

forma de balanço contínuo com um dos braços. Cada vez que os braços chegam ao alto um 

jogador lança uma palavra qualquer, como a erupção de um vulcão. Na próxima vez que os 

braços atingem o ponto máximo, o jogador à direita do primeiro a lançar a palavra, lança 

outra palavra em associação (seja em significado, fonética ou própria para sí) à palavra 

anterior. E assim segue-se com os demais jogadores em roda, formando um fluxo contínuo de 

palavras surgidas de associações lógicas ou não. 

Deleuze ao citar Hume diz: 

“uma conexão ou associação de idéias. Quando uma qualidade vem a ser mais geral 
e é comum a uma grande quantidade de indivíduos, a nenhum destes ela conduz 
diretamente o espírito; mas, por apresentar de pronto uma escolha muito grande, 
ela impede que a imaginação se fixe em algum objeto em particular”. (Hume IN: 
DELEUZE, 2008) 

O processamento desse fluxo espontâneo na geração de ideias e logo a aceitação do 

coletivo por estas é fundamental na construção da dramaturgia das cenas improvisadas. A 

‘Aceitação’ é um elemento imprescindível nas cenas construídas no Teatro-Esporte. É por ela 

que a cena se inicia e desenvolve. Imaginemos que um jogador responda com uma ‘negação’ 
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a proposta lançada por outro. Há uma enorme chance da cena ter seu desenvolvimento 

interrompido. Principalmente se o jogador que ‘negar’ a primeira proposta não lançar uma 

contraproposta, a qual em si também já é arriscada, por ter rompido com o que os demais 

jogadores já estavam desenvolvendo na cena. Para piorar, só se o primeiro jogador que lançou 

a proposta começar a debater com o segundo que a negou. Daí sim, com certeza o 

desenvolvimento da cena estará interrompido, até que haja a ‘Aceitação’ de um dos jogadores 

ou surja uma nova proposta que todos aceitem. Essa negação também pode ser caracterizada 

como ‘Bloqueio’, considerado como falta no Match de Improvisação. 

Atualmente oriento um projeto de extensão de Prática e Pesquisa em Teatro-Esporte 

com alunos da UFU. A maior parte, graduandos de Teatro, mas também graduandos de 

Música, História, Informática e mestrando em Artes. Em um dos encontros, alertei dois 

alunos para que escutassem mais as propostas dos colegas em cena. Eles tomavam a frente da 

cena com grandes falas, que por muitas vezes não davam brechas a propostas dos demais 

colegas. Na cena seguinte estes dois alunos desenvolviam uma situação entre vendedor de 

sorvete e seu cliente, onde em determinado momento derrama-se o sorvete no chão. Quando 

eles partem para outra ação, um terceiro aluno entra em cena escorregando no sorvete e 

retomando aquela situação. Por um instante todos ‘paralisam’ em cena e só após uma longa 

pausa retomam a cena. Questionei ao final o motivo daquela trava coletiva. Os dois primeiros 

atores justificaram esperar uma fala do terceiro ator que escorregou no sorvete, dando a este a 

oportunidade de propor em cena. O que não se atentaram foi que a proposta foi dada com a 

ação do escorregão no sorvete, já dando um novo estímulo para continuação da cena. 

Assim como no jogo do ‘Vulcão’, que faz uso da palavra, também existem jogos de 

associação de ideias por meio de ações. A ação é um dos ‘motores’ que devem ser acionados 

para início da cena ou como elemento de ‘quebra de rotina’, termo adotado por Keith, que 

propicia a adição de novos elementos, a partir das ações desenvolvidas no momento, que 

manterão a atenção do público e fornecerá possibilidades para o desenrolar da cena. Por 

‘motores’, termo adotado no Match de Improvisação, temos como exemplos: 

¾ Estado de ânimo – estado emocional que define e justifica as 

ações da personagem. Ex.: triste, zangado, alegre, etc; 
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¾ Espaço – local onde se passa a ação. Este definido através de 

ações e/ou utilização de objetos imaginários. Ex.: campo de futebol, 

hospital, praça pública, etc; 

¾ Gesto – sinais manuais que possuem o mesmo significado para 

quem faz e quem assiste. Ex.: aceno de mão para despedidas, sinal de 

positivo, etc; 

Tipo3 – personagens partidos de um tipo físico ou social. Ex.: político, 
aleijado, criança, etc; 

¾ Ação – uma ação concreta que possa ser identificada facilmente 

por quem assiste. Ex.: lavar roupa, ler um livro, jogar bola, etc. 

 

El improvisador debe darse quenta que mientras más obvio sea, más original 
parecerá. Yo constantemente señalo lo mucho que desfruta el público cuando 
alguien es directo y el placer con que ríe cuando una idea es realmente “obvia”. Si a 
uma persona común y corriente se le pide que improvise, buscará alguna idea 
“original” porque desea parecer inteligente Dirá y hará todo tipo de cosas 
inadecuadas. Si alguien dice: “?Qué hay de cenar?”, un mal improvisador tratará 
desesperadamente de pensar em algo original. Lo que diga saldrá demasiado lento. 
Finalmente presentará con esfuerzo alguna idea como “sirena frita”. Se simplemente 
hubiera dicho “pescado”, el público habría estado fascinado. No existen dos 
personas exactamente iguales, y mientras más obvio sea un improvisador, más 
auténtico parecerá. Si desea impresionarmos con su originalidad, buscará ideas que 
sean realmente más comunes y menos interesantes. (JOHNSTONE, 1979. p. 79 e 
80) 

A busca incessante por ser original e criativo é o que bloqueia muitas vezes a 

espontaneidade do ator e não o permite ao erro e se arriscar no ‘jogar’ com a  primeira ideia, 

buscando sempre soluções estéticas e de grande potência cênica que se perdem na cena, que 

exige um imediatismo espontâneo só atingido pelo primeiro pela ação diante do primeiro 

estímulo percebido pelo ator naquela situação. Hoje mesmo ouvi o depoimento de um colega 

diretor, que dizia ter experimentado uma vivência teatral primeiramente com seus alunos pré-

adolescentes antes de levá-lo a seus atores de um processo de montagem e percebeu que seus 

                                                           
3 Alguns grupos no Brasil tem questionado a terminologia ‘Tipo’, optando pela adotar o termo ‘Função’. Visto 
que a escolha parte da Função que essa figura vai desempenhar na cena. 
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alunos atingiram um estado corporal que ele buscava, diferente de seus atores, que trouxeram 

resultados mais estéticos e com menos potência orgânica. Foi aí que intervi e concordamos 

que isso ocorreu justamente pela não preocupação de seus alunos em apresentarem resultados 

e soluções cênicas, se permitindo apenas a vivenciar o experimento, o que levou a esse estado 

de potência criativa espontânea, não atingida pelos atores ‘abraçados’ a suas técnicas e pré-

formatações cênicas. 

Mesmo não se tratando de um espetáculo que necessite de ensaios para aperfeiçoamento 

das necessidades da cena, construção de personagens e fixação desses elementos, o 

treinamento para um espetáculo/partida de Teatro-Esporte deve ser tão assíduo como o ensaio 

de uma peça que já possui um texto e/ou concepção já estabelecida. Assim como o ator de um 

espetáculo teatral agrega suas experiências pessoais e de observação para construção de um 

repertório físico, traçado psicológico da personagem e da linha contínua da cena aos 

experimentos e repetições praticados nos ensaios, o ator/jogador de Teatro-Esporte também 

constrói com o treinamento por meio de jogos e improvisação de cenas um repertório 

orgânico de ações e respostas para as situações solicitadas pelo jogo. A grande questão é que 

essas ações e respostas não podem ser pré-formatadas, visto que a todo o momento é 

solicitado algo novo na cena e nunca há repetição do que foi experimentado. Há sim regras 

pré-definidas para cada jogo, onde o ator deve se posicionar e estar alerta para propor e 

intervir nos momentos exatos em que a cena solicite de algo para seu desenvolvimento. As 

vivencias individuais e coletivas dos jogadores são de extrema importância, pois a 

espontaneidade necessária para a cena parte delas. O obvio e o familiar são bem vindos, pois 

surgem da primeira ideia do ator diante da cena, dando a esta a espontaneidade necessária e 

gera um arsenal de possibilidades criativas que serão levadas adiante pelos demais jogadores 

participantes. 

Cuando un artista se inspira, está siendo obvio. No está tomando ninguna decisión, 
no está sopesando ideas. Está acptando sus primeros pensamientos. (JOHNSTONE, 
1979. p. 80) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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“(...) Nada é mais admirável do que a rapidez com que a imaginação sugere suas 
idéias e as apresenta no próprio instante em que elas vêm a ser necessárias ou 
úteis.” (Hume IN: DELEUZE, 2008) 

 
É na apropriação consciente desse fluxo de formação de ideias a partir de imagens 

trazidas pelo jogador ou associadas às propostas em cena que o ator/jogador potencializa sua 

atuação nas partidas de Teatro-Esporte e outras vertentes de competições de improvisação 

como o Match de Improvisação. Bachelard aponta a riqueza da simplicidade na formação de 

uma primeira imagem: 

Melhor receber a imagem como dádiva, no despojamento de quem se defronta com 
algo inteiramente original, principal, primeiro – no despojamento e na fruição 
prazerosa de quem bebe direto na fonte. (BACHELARD, 1986) 

 
Por esta razão a dinâmica de treinamento para os jogadores do Teatro-Esporte é 

composta por jogos que exigem ações e respostas rápidas, não deixando o jogador parar para 

refletir ou elaborar propostas fixas para a cena. O jogo é uma criação ininterrupta, como em 

um espetáculo ensaiado apresentado ao público. No segundo caso o ator já tem um desenho 

nítido em sua mente de tudo que acontecerá na apresentação, bastando ‘rechear’ o espetáculo 

com suas intenções, previamente trabalhadas. Já no Teatro-Esporte, o jogador tem consciência 

dos jogos que serão propostos, mas não tem a mínima ideia do teor das cenas que serão 

apresentadas, que em geral vem de temas propostos na hora pelo público. Sem contar os jogos 

onde o público tem uma participação ativa, chegando até a entrar em cena com os atores. 

O ator/jogador deve estar sempre livre e em alerta para que possa saber aproveitar o 

maior número possível de estímulos criadores das imagens que surgirão ao longo da partida. 

Fazendo assim uma adaptação instantânea e de pronto a executando em cena. Ele está 

presente e vivo durante toda a partida, movido não apenas pela adrenalina comum a uma 

apresentação teatral, mas também pelo espírito de competição e vibração da plateia, durante e 

ao final de cada jogo ou cena. 

O prazer e vontade que movem o jogador em uma partida de Teatro-Esporte, associados 

à sua espontaneidade em se apropriar sem pudor das ideias surgidas, por mais simples ou 

estranhas que sejam é o que torna fluido e orgânico o seu jogo. 
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“Quando o espírito não atinge seus objetos com comodidade e facilidade, os 
mesmos princípios não têm o mesmo efeito que teriam se o espírito concebesse mais 
naturalmente suas ideias; a imaginação não experimenta uma sensação que seja 
comparável àquela que nasce de suas opiniões e juízos correntes”. (Hume IN: 
DELEUZE, 2008). 
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JUSTIÇA SOCIAL NAS ATIVIDADES DE MINERAÇÃO: 
MECANISMO SOCIAL DE PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS 

CULTURAIS 

SOCIAL JUSTICE IN THE MINING ACTIVITY: SOCIAL MECHANISM OF 
PRESERVATION OF CULTURAL RIGHTS 

Daniela Silva Araújo1 
Claudia Lúcio de Medeiros2 

 

Resumo: Após a constatação de recorrentes conflitos socioambientais entre as atividades de mineração no país e 
as populações residentes no entorno afetadas pelas extrações minerarias, este projeto propõe investigar os 
mecanismos sociais de proteção ao patrimônio cultural, associadas a representação popular. Assumir que suas 
atividades reclamam responsabilidades sobre os impactos em face de seus processos produtivos, obrigam as 
empresas minerarias a estenderem sua responsabilidade, além da ambiental, já habitualmente exigida, para a 
social. O respeito as comunidades que são afetadas diretamente pelas atividades minerarias extrapolam o simples 
desejo de geração de riquezas. O 14° objetivo da Declaração Universal da UNESCO sobre a Diversidade 
Cultural prescreve: respeitar e proteger os sistemas de conhecimento tradicionais, especialmente os das 
populações autóctones; reconhecer a contribuição dos conhecimentos tradicionais para a proteção ambiental e a 
gestão dos recursos naturais. Deste modo, a partir de uma abordagem qualitativa, por meio de pesquisa 
bibliográficas e documentais, oriunda de normatizações, literatura específica, meios midiáticos acerca do tema 
proposto, o artigo tende a demonstrar resultados e experiências práticas nas atividades minerarias quanto ao 
exercício de proteção às identidades construídas e em desenvolvimento nas comunidades, bem como o processo 
de gestão de conflitos socioambientais com base no fortalecimento de mecanismos e instâncias de diálogo, com a 
consolidação da participação social, aperfeiçoando a relação dos diversos sujeitos envolvidos. 

 Palavras-Chaves: Conflitos. Responsabilidade Socioambiental. Preservação. Participação Social. 

Abstract: After the finding of socio-environmental conflicts between applicants mining activities in the country 
and resident populations in surrounding areas affected by minerarias extractions, this project proposes to 
investigate the social mechanisms of cultural heritage protection, linked to popular representation. Assume that 
its activities are demanding responsibilities about the impacts of their production processes, require minerarias 
companies to extend their responsibility, in addition to the usual already required environmental, to the social. 
Respect for communities that are directly affected by the activities minerarias the simple desire to extrapolate the 
generation of wealth. The 14° goal of the UNESCO Universal Declaration on Cultural diversity prescribes: 
respect and protect traditional knowledge systems, especially those of indigenous peoples; recognize the 
contribution of traditional knowledge to environmental protection and the management of natural resources. 
Thus, from a qualitative approach, by means of bibliographical and documental research arising out of 
regulations, literature, media resources about the topic proposed, the article tends to demonstrate results and 
practical experiences in the minerarias activities with regard to the exercise of protection of identities under 
development in communities, as well as the socio-environmental conflict management process based on the 
strengthening of mechanisms and instances of dialoguewith the consolidation of social participation, improving 
the relationship of the various subjects involved. 

Keywords: Conflicts. Social And Environmental Responsibility. Preservation. Social Participation. 
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INTRODUÇÃO 

As atividades de mineração no Brasil são intensas à medida que o país se consagra 

como maiores produtores de recursos minerais em face da diversidade de solos constante em 

seu território continental. 

A perspectiva de crescimento, tão exasperada pelos interessados nas atividades de 

mineração, conflita com eminentes possibilidades de impactos ambientais e socioculturais 

para as comunidades locais, de proporções indiscutivelmente significativas, que em face 

disso, obrigou-se a ser cogitada no Estudo de Impacto Ambiental (EIA), exigência do artigo 

3° da Resolução nº 237/97 do Conselho Nacional do Meio Ambiente-Conama. 

Não obstante a significação destas atividades para a economia, os ambientalistas veem a 

mineração como geradores de eminentes impactos ambientais. Contudo, observamos que suas 

externalidades negativas vão além da questão ambiental para comprometer o modus vivendi 

de comunidades do entorno de áreas afetadas pelas atividades minerarias. 

Ferreira e Monteiro (2012, p.24), em analise ao Plano Nacional de Mineração 2030, 

prestigia a mineração como essencial ao crescimento econômico, contudo ressalta: 

...a mineração é um vetor importante para o crescimento econômico do país, faz-se 
urgente essa compatibilização entre atividade mineraria e o equilíbrio 
socioambiental a fim, especialmente, de se garantir um meio ambiente adequado à 
sadia qualidade de vida a presente e futuras gerações. 

Não raras vezes, a extração se faz sem a percepção social, comprometida a partir de 

suas atividades, concentrando-se os cuidados na questão eminentemente ambiental, já 

intensamente combatida pelos ambientalistas. Restando, portanto, a geração de problemas e 

consequências socioculturais quase que indeléveis e irreversíveis quando não coibida em 

tempo hábil. 

As pretensões diferenciadas dos grupos econômicos em relação aos grupos residentes, já 

originalmente estabelecidos nas regiões minerarias, afetam, primordialmente, os últimos, que 

submetidos à ambição econômica são violentados ao direito de manutenção de seu status quo. 
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Considerando tais proposições, observa-se que, em geral, o desenvolvimento de ações 

para a implementação da exploração de mineração vem ocorrendo, não raras vezes, sem a 

participação da população local, e mais especificamente, das comunidades do entorno das 

minas, como sujeitos sociais vulneráveis aos efeitos da mineração, conforme descrito em caso 

específico, por Ferreira e Monteiro (2012, p.14, p.19): 

Quanto aos impactos sociais, a exploração de minas de urânio em Caetité, na Bahia, 
retrata realidade grave de desrespeito às comunidades locais, especialmente no que 
toca à falta de informações. 

O que evidencia uma exclusão social, emblemática, quando o Estado se abstém de criar 

mecanismos de defesa às comunidades de modo a preservar sua economia e cultura regulares, 

como comunidades quilombolas, indígenas e rurais. As mazelas decorrentes de ações 

minerárias, invasivas e conturbadoras, esfacela o meio ambiente e o modus vivendi dessas 

comunidades. Em conjunto às atividades minerarias, há, ainda, a massa de operários 

descompromissados ao estilo de vidas das comunidades que são migradas para viabilizar 

essas atividades, inchando as regiões, comprometendo, por conseguinte, a manutenção dos 

símbolos de identidades já existentes. 

A dignificação e o reconhecimento dos direitos das comunidades, previamente 

estabelecidas, constam como imprescindíveis para a superação da exclusão socioeconômica e 

para a preservação das multi identidades sociais, prescrição de justiça de uma sociedade 

pluralizada. 

É neste contexto que se verificou a necessidade de contribuir na constatação e condução 

de mecanismos de proteção ao patrimônio cultural nas atividades exploratórias de mineração, 

vinculada a um espírito de solidariedade cidadã, pautada pela ética ambiental e 

responsabilidade social partilhada, de efeito intergeracional. 

Para entender a abrangência do conceito de Patrimônio Cultural, além da questão 

histórica e de origem, a Constituição Federal, em seu artigo 216, definiu-os como: 

...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; 
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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. (Grifo Nosso) 

O Decreto nº 6.040 de 2007 que institui a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, define em seu artigo 3º: 

I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se 
reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que 
ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução 
cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, 
inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição; 
II - Territórios Tradicionais: os espaços necessários a reprodução cultural, social e 
econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma 
permanente ou temporária, observado, no que diz respeito aos povos indígenas e 
quilombolas, respectivamente, o que dispõem os arts. 231 da Constituição e 68 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e demais regulamentações; e 
III - Desenvolvimento Sustentável: o uso equilibrado dos recursos naturais, voltado 
para a melhoria da qualidade de vida da presente geração, garantindo as mesmas 
possibilidades para as gerações futuras. 

Diante o exposto, o Patrimônio Cultural engloba o bem ecológico, a arte, tecnologia, 

bem como outros símbolos portadores de referência de identidade, até mesmo o modus 

vivendi de uma comunidade. Seu valor é imensurável, mesmo que para alguns seja necessário 

e suficiente apropriar valor em bens culturais (direitos autorais, obras de arte, etc) como se 

fossem uma espécie de commodities cultural. Resta não vinculá-los a valor de mercado ad 

eternum, já que sua importância vai além da sua simples mensuração monetária, conforme 

diferencia o artigo 8° da Declaração Universal da Unesco sobre a Diversidade Cultural. 

A perspectiva teórica tem como definidas as categorias prévias de análise a concepção 

de: conflitos socioambientais, justiça social, patrimônio cultural, controle social e instância de 

diálogo social à luz das contribuições conceituais e empíricas iniciais de Bonfim, Moreira e 

Gaviria, Campelo e Rothman. 

 O universo de análise se restringirá às comunicações de comunidades que em estado de 

vulnerabilidade, estão mais expostas a externalidades negativas em face das atividades de 

mineração. O uso dos estudos bibliográficos e documentais acerca do tema (pesquisas, 

literatura específica, documentos decretos, resoluções, leis, meios midiáticos), mediante 
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levantamento de referências sobre o assunto, bem como, dos instrumentos jurídicos e 

normativos aplicáveis à espécie. 

Identificamos as seguintes questões problematizadoras: 

- Como poderia se dar o envolvimento da sociedade civil de modo recorrente, como 

avanço na democracia e no respeito às pessoas em detrimento do interesse econômico no 

processo de mineração, quando há legislações tão específicas e aspectos técnicos inacessíveis 

à maioria da população que é leiga a esses contornos técnicos? 

- Até onde, efetivamente, corroboram as normas para um Controle Social frente a 

extrações de minérios com eminente possibilidade de impactos no meio socioambiental? 

- Que mudanças e abertura de espaços poderiam ser sugeridas quando previstas efeitos a 

jusante? Afinal o medo muda a percepção de risco, e a incompatibilidade dos fluxos de 

informações pode gerar distorções na opinião pública versus opinião governamental. 

 

CONFLITOS SOCIAIS 

O artigo 6°, inciso c, da Resolução do CONAMA nº 001/86 define como exigência do 

EIA (Estudo de Impacto Ambiental), a presença do Diagnóstico da área do projeto que 

pretende executar, causador de Impacto Ambiental, considerando: 

c) o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a sócio-
economia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais 
da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos 
ambientais e a potencial utilização futura desses recursos. 

Não obstante ao estudo considerando os elementos supracitados e a exigência do EIA 

como premissa para realização das atividades de mineração e aprovação submetida aos órgãos 

competentes, a veracidade dos fatos práticos infere que as ações executórias subleva os 

cuidados inseridos no RIMA, renegando os cuidados pertinentes as comunidades atingidas 

pelo processo de mineração. A lesão aos direitos destas comunidades ensejam conflitos. 

Marx acreditava que os conflitos decorriam das relações socioeconômicas, refletidas na 

crítica da desigualdade do desenvolvimento e das relações de trabalho. Alexandre Bonfim 
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(2008, p.12), por sua vez, associava: "assim como acontece com a relação capital e trabalho, a 

questão ambiental liga-se a conflitos de interesses, características de uma sociedade desigual".   

Bem comenta Schossler e Morigi, em uma das abordagens da perspectiva sociológica de 

sustentabilidade, constatando a relação: 

[...] a sustentabilidade só é possível se houver uma reformulação e equidade de 
compromissos das empresas na construção de ações sustentáveis, por meio da 
responsabilidade social, possibilitando a criação de um modelo de desenvolvimento 
baseado na justiça social [...] A responsabilidade socioambiental aparece nesse 
cenário com o objetivo de limitar, controlar, fiscalizar e minimizar ações 
ambientalmente inapropriadas(2011, p.19-20). 

Portanto, o antagonismo de forças, naturalmente sobrepostas, conduz a conflitos que 

demandam ações sustentáveis dos sujeitos sociais, oportunizando o acesso à informação e à 

discussão dos interesses em questão. 

Logo, corroboramos com um acervo de fatos empíricos que demonstram a condução 

dos vários conflitos socioambientais diante do desrespeito às comunidades periféricas dos 

projetos minerarios. 

Franklin Rothman, após realizar pesquisa sobre conflitos existentes na Zona da Mata de 

Minas Gerais entre mineradores de bauxita e agricultores familiares pela perspectiva de 

mineração no Parque Nacional do Brigadeiro, concluiu pela significância dos grupos de 

mobilização social. A região do Parque possui suma importância em decorrência do meio 

ambiente, cultural e social, pois abriga espécies nativas de fauna e flora, algumas em extinção, 

em harmonia com modelos de agricultura sustentável, a partir de agricultura familiar e 

agroecológica (II Seminário Nacional “Movimentos Sociais, Participação e Democracia, 

2007, p.282-283) . 

Um dos trechos de sua conclusão evidenciou que os conflitos ora descritos, culminaram 

com importantes movimentos sociais emergentes: 

[…] os ativistas e pesquisadores de uma região têm se apropriado das experiências e 
do repertório de táticas de ativistas e pesquisadores de outras regiões nas ações que 
contribuem para a emergência e consolidação dos movimentos regionais dos 
atingidos por barragens; e das articulações entre os movimentos sociais rurais nos 
fóruns [...] Por outro lado, a participação dos atingidos pela mineração na Audiência 
Publica em agosto de 2005 mostra que o poder legislativo do Estado de Minas 
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Gerais continua ã oferecer um espaço institucional para denúncias contra violações 
de direitos e para reivindicações de populações excluídas em termos sociais, 
econômicas e políticas (Idem, 2007, p.287). 

Por sua vez, no Maranhão, a Justiça Federal suspendeu atividades de extração e 

beneficiamento de granito ou outra substância mineral na área da comunidade quilombola de 

Miranda. A averiguação de formação de crateras, bem como a supressão de vegetação, 

decorrente do uso de explosivos na região ocupada pela comunidade, interferia sobremaneira 

aos interesses dos quilombolas residentes, incompatibilizando a manutenção do seu modo de 

vida, conforme decisão exarada: 

Nesse sentido, observo que o EIA/RIMA apresentado pela co-ré IMPAR 
SERVIÇOS DE MINERAÇÃO LTDA. (fls. 609/712) não prevê a utilização de 
material explosivo para a exploração minerária; não poderia - como efetivamente 
não o fez - avaliar os impactos negativos dessa atividade para as comunidades 
quilombolas vizinhas, o que torna o mencionado estudo absolutamente ineficaz para 
a regularização da atividade minerária de seu titular, conforme pretendido. Ressalte-
se, ademais, que não há, no Laudo de Atualização do referido EIA/RIMA - que 
também instrui a contestação apresentada (fls. 975/987) e que se reveste de uma 
singeleza franciscana -, elementos suficientes para afastar a evidência de que a 
manutenção dessa atividade econômica (extração mineral com explosivos) é 
incompatível com a manutenção do modo de vida dessas comunidades. DECISÃO 
INTERLOCUTÓRIA, mantida pelo TRF da 1ª. Região. AÇÃO CIVIL PÚBLICA: 
N° 0013182-55.2014.4.01.3700. Publicada em 18.08.2014. 

 No mesmo encalço, em face da existência de conflitos recorrentes entre a população 

local e as atividades mineradoras de urânio em Caetité, na Bahia, uma relatoria do Direito 

Humano ao Meio Ambiente em Missão da Plataforma Dhesca Brasil realizou pesquisa, in 

locu, onde resultou em Relatório que constatou as seguintes ingerências: ausência de 

informações à populações tradicionais que sequer foram consultadas quando do licenciamento 

do empreendimento, alheias aos riscos que correm de contaminação do gás radônico, 

decorrente das explosões de minério; denúncia de omissão de resultados dos monitoramentos 

periódicos sobre a qualidade das águas; denúncias e respostas controversas sobre a evolução 

considerável de casos de câncer na região, associado a efeitos radiativos decorrentes de 

vazamentos de efluentes da extração de urânio; dificuldades para a comunidade continuar seu 

modo de subsistência diante de falta d’água e dificuldades para comercialização de seus 

produtos agrícolas (LISBOA; ZAGALLO, 2012, p.67-70). 

Os direitos à moradia adequada, à terra, ao território e à alimentação adequada, bem 
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como os direitos à atividade econômica destinada à sustentação da população 
vizinha à mina, também estão diretamente afetados pelos problemas decorrentes das 
explosões que abalam as estruturas das casas, pela contaminação e redução da oferta 
de água e pela crescente dificuldade destes vizinhos em comercializar a sua 
produção agrícola nos mercados locais, que, com fundadas razões, receiam a sua 
contaminação. (Idem, 2007, p.67). 
Impossibilitados de venderem suas propriedades e seus produtos, o máximo que a 
INB lhes oferece são indenizações individuais, os moradores das comunidades 
locais veem inviabilizada a possibilidade de permanência ou transferência em bloco 
de famílias que há várias décadas vivem próximas umas das outras, ligadas por laços 
familiares, culturais e de cooperação econômica, restando ameaçado o forte 
sentimento de comunidade construído até então (Idem, 2007, p.70). 

 Partilhamos com Moreira e Gaviria a ideia de que os processos democráticos são 

essenciais quando há interferência na vida de sujeitos sociais críticos, em face de interesses 

antagônicos como construções sociais sujeitas às assimetrias de poder, de modo a evitar 

conflitos. 

Quais os significados da negatividade geral que a comunidade inicialmente 
verbaliza contra aqueles entes governamentais? Como a comunidade vê, interpreta, 
vivencia e apropria a ação daqueles que pretendiam governar, controlar e regular 
suas vidas?[...]Em tal condição, os processos democráticos de convencimentos e de 
legitimações democráticos tornam-se fundamentais. Os valores culturais 
hegemônicos são de fato aqueles que tendem a nos controlar por dentro, como 
nossos próprios valores. Nesse sentido, quando registramos que as ruralidades da 
Comunidade de Taquari reconhecem que as ações do Incra, do Ibama e da Prefeitura 
não carregam os seus interesse e os seus valores, estamos falando de vivências de 
sujeitos sociais críticos, capazes de avaliar e resistir às pretensões dos controles 
governamentais sobre suas próprias vidas e valores (2002, p.49). 

Logo, com fulcro nas experiências e referenciais teóricos sobrepostas, como pacificar 

interesses antagônicos - das comunidades subsistentes do entorno da mina, das empresas 

extrativistas em conduzir o projeto, dos entes governamentais em introduzir políticas visando 

coadunar os interesses das comunidades inseridas nos limites do projeto em contrastes aos 

propensos interesses econômicos geradores para região? 

 

Participação Popular 

Empós conciliação das atividades de mineração com a possibilidade de equilíbrio 

socioambiental, Ferreira e Monteiro (2012, p.19) descrevem: 
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... é possível e necessário estabelecer parâmetros e regras para o uso alternativo e 
futuro das áreas exauridas pela mineração, das instalações, equipamentos e servidões 
buscando desde o início da atividade identificar setores que devem se desenvolver 
paralelos à atividade mineraria, possibilitando a futura substituição da mineração 
como atividade central e mantenedora de uma comunidade[...] A comunidade local, 
principal afetada e interessada nesta questão, deve participar ativamente de todas as 
fases deste processo, na busca de alternativas que viabilizem a sustentabilidade 
naquela região afetada, levando sempre em consideração as especificidades de cada 
região... 

Como forma alternativa, acreditamos na possibilidade de realização de um controle 

social, que conforme Campelo, ministro do Tribunal de Contas da União, preceitua “controle 

social é a concretização do ideal de democracia participativa. Revela-se promissor na medida 

em que os indivíduos e as suas entidades representativas podem deflagrar ações efetivas para 

proteger os interesses da coletividade” (2011, p.16). 

Campelo complementa que para o exercício da cidadania participativa a informação 

além de disponível à população, deve ser completa e de qualidade: 

“a liberdade de informações e a transparência, dois conceitos que se complementam, 
são condições necessárias para um efetivo controle social [...] O acesso a 
informações de boa qualidade constitui pré-requisito para o exercício pleno não só 
dos controles formalmente instituídos (interno e externo), como também daquele 
que está a cargo da coletividade. Ou seja, é condição essencial para que os 
problemas sociais, políticos e econômicos do País sejam debatidos e solucionados 
com transparência, a partir do convívio democrático entre todos os grupos da 
sociedade”(2011, p.4-5). 

Samira Kauchakje (2008, p.668), por sua vez, defende que: 

As análises e os debates são pontuados por reflexões de diferentes matizes sobre a 
reforma do Estado e a ideologia hegemônica da deslegitimação do Estado social, 
que, em uníssono, apregoam a responsabilidade sobre a questão social partilhada 
com a sociedade organizada (sobretudo as organizações não-governamentais). 

 Por conseguinte, a transparência das atividades de mineração requer a identificação 

das comunidades com as condicionantes impactantes aos seus aspectos socioculturais com a 

constante troca de comunicação. Esta, por sua vez, induziria a apropriação de informações 

acerca do empreendimento, bem como as responsabilidades e deveres das empresas 

mineradoras. Já os estímulos a debates/audiências com periodicidade permitiriam ações de 

fortalecimento de mecanismos democráticos como controle e monitoramento social das 
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atividades mineradoras, com a respectiva mitigação de conflitos sociais. 

 

CONCLUSÕES 

Em um primeiro momento, observa-se a existência de um regramento o qual se exige 

estudos de impactos socioambientais, mas quando na prática das ações executórias há intensa 

dissonância das premissas dispostas em face de uma ingerência no trato das comunidades 

locais. 

As externalidades negativas ora verificadas no desenvolvimento das atividades 

minerarias comprometem os espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica 

das comunidades que são inferidas como povos e comunidades tradicionais.  

Por sua vez, as experiências estudadas se observaram restritas a poucos debates 

fomentados pelos entes não governamentais, representações comunitárias (quando existentes), 

e audiência públicas anteriores aos projetos (decorrentes de exigências normativas), apesar de 

intenso marketing de Responsabilidade Social propagado pelas empresas mineradoras. 

Tais fatos não são estranhos, à medida que o controle social poderia se apresentar como 

entrave às atividades minerarias, uma vez que as ações das empresas estivessem extrapolando 

os limites impostos à preservação dos meios socioambientais em detrimento da garantia de 

seus lucros. 

Por conseguinte, não se retraindo, movimentos sociais emergiram a partir de 

articulações, formando Conselhos e Comissões como mediador de conflitos com empresas 

mineradoras, de modo a evitar ou mesmo mitigar impactos socioambientais e culturais em 

suas regiões. 

Em algumas situações os governos se apresentaram omissos e inertes, e tal constatação 

não se origina somente da liberação de autorizações das atividades pelos órgãos 

governamentais responsáveis, após análise do RIMA (Relatório de Impacto Ambiental) e 

Audiência Pública. A falta de fiscalização e acompanhamento às comunidades afetadas reflete 

o comprometimento do corpo estatal interessado nas atividades de mineração fomentada, 
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talvez, pelas benesses econômicas sem considerar a sustentabilidade do desenvolvimento. 

A efetividade das ações executórias das atividades minerarias demonstra que o zelo 

apregoado no Relatório estava bem distante das pretensões consumativas das empresas. 

Esse processo de mobilização e resistência social conluiado às alianças políticas (não 

raras vezes, oposicionistas ao governo em exercício) exerce relevante papel no resguardo ao 

patrimônio sociocultural, uma vez que os mandamentos constitucionais de preservação não 

são respeitados. A população local - como sujeito mais vulnerável e recepcionadora de todos 

impactos diretos e indiretos, positivos e negativos, provenientes das mudanças provocadas na 

região mineradora - são entregues às fatalidades socioculturais. 

Demonstrou-se, portanto, que o controle social com medidas protecionistas, fazendo uso 

dos meios midiáticos e redes sociais, através de Conselhos Consultivos com a participação 

social, apresenta-se de forma preponderante para evitar o patrocínio de ações irregulares pelas 

empresas.  

O Governo, detentor de poder de império, deveria se apresentar de forma mais atuante 

com ações de controle prévio (não autorizando projetos que ensejem impactos 

socioambientais ou exigindo maior rigor na implementação dos mesmos) e concomitante 

(fiscalização das ações executórias).  Embora se observe a impetração de ações civis públicas 

e populares em face de deferimento inescrupuloso de projetos pelos órgãos ambientais, com a 

impassibilidade das autoridades governamentais aos eminentes impactos socioambientais. 

Os meios de monitoramento social sobre a exploração dessa atividade, a partir da 

institucionalização de processo de participação, devem conduzir na construção de um cenário 

inovador aos atrasados paradigmas, de forma a aproximar os diversos segmentos sociais 

envolvidos nesta relação conflituosa, provenientes da marginalização da população em 

detrimento dos interesses econômicos envolvidos. 

Por fim, entendemos que as problemáticas apresentadas se estendem a outras similares, 

não se restringindo apenas às atividades de mineração. 
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TRAMAS CARNAVALESCAS EM FORTALEZA:  

OS BLOCOS DE PRÉ-CARNAVAL E A POLÍTICA DE EDITAIS 

 
Danielle Maia Cruz1 

 

Este artigo propõe uma reflexão sobre o recente processo de mudança nas festas 

carnavalescas de Fortaleza. Com base em uma pesquisa de caráter etnográfico2, o objetivo é 

analisar como as recentes políticas culturais municipais de fomento aos festejos 

carnavalescos, implementadas na gestão da prefeita Luizianne Lins, sobretudo em seu 

segundo mandato, entre 2009 e 2012, operam na lógica composicional de manifestações 

carnavalescas tradicionais na cidade, como os blocos de pré-Carnaval.   

Na atualidade, as festas carnavalescas em Fortaleza se iniciam com o pré-Carnaval, um 

mês antes do Carnaval propriamente dito e, se prolongam até a chamada terça-feira gorda, 

quando cessam na cidade as atividades carnavalescas ocorridas nos três dias do feriado 

nacional que antecedem à quaresma. Durante o pré-Carnaval, festa que surgiu em Fortaleza 

em 1981, há somente apresentações de blocos, geralmente em ruas, avenidas, praças e largos 

da cidade. Mas no Carnaval propriamente dito, ocorrem desfiles, em caráter competitivo, de 

manifestações culturais diversas, como escolas de samba, afoxés, blocos de sujo e maracatus. 

Com a chegada dessa temporalidade festiva na cidade, diferentes espaços adquirem novos 

sentidos a partir dos usos dos agentes diversos, principalmente brincantes e poder público. 

De uma perspectiva pontual, o interesse pelo tema deu-se pelas mudanças ocorridas nas 

festas carnavalescas em Fortaleza a partir de 2006, decorrentes de medidas tomadas na gestão 

da prefeita Luizanne Lins. Para se ter uma ideia, a partir da data mencionada, houve na cidade 

maior investimento financeiro da prefeitura na infra-estrutura do pré-Carnaval e do Carnaval, 

                                                           
1 Doutora em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará. 
Professora efetiva da Universidade de Fortaleza. 
2 O material de campo apresentado neste artigo foi coletado para a minha tese de doutorado, defendida em 
dezembro de 2013, cujo título é Fortaleza em tempo de Carnaval: blocos, maracatus e a política de editais em 
Fortaleza.    

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

890



 
 

 

 

ampla divulgação publicitária dessas festas pelas secretarias de cultura e turismo de Fortaleza, 

criação de espaços festivos oficiais, além da implementação de uma política cultural voltada 

ao fomento das apresentações dos blocos de pré-Carnaval e das agremiações carnavalescas.  

Em que pese a diversidade de manifestações carnavalescas em Fortaleza, o recorte 

empírico deste artigo se restringe às atividades dos blocos de pré-Carnaval. A opção deu-se 

pelas significativas mudanças ocorridas nos últimos anos nessa prática cultural. Para se ter 

uma ideia inicial, o pré-Carnaval foi inserido no calendário oficial de festas da prefeitura no 

ano de 2006. Além disso, foi implementado no final desse mesmo ano o edital de pré-

Carnaval, aspecto de maior interesse para os objetivos deste artigo. Desde então, a festa 

cresceu na cidade e também se estabeleceram novos modos de relação entre a prefeitura e os 

brincantes. No passado, as apresentações dos blocos eram conformadas a partir de lógicas 

próprias dos brincantes e esforços particulares, havendo eventuais repasses de verba 

municipal. Com a criação do edital, somente os blocos com projeto aprovado nas exigências 

estabelecidas pela Secultfor passaram a contar com o fomento concedido pela prefeitura para 

realizar suas apresentações.  

Assim sendo, o objetivo deste artigo é analisar como brincantes e poder público 

negociam com as regras postuladas no edital. Precisamente, se essa política cultural interfere 

na lógica composicional das apresentações dos blocos de pré-Carnaval e quais são os 

interesses subjacentes às ações do poder municipal com as festas carnavalescas da cidade.  

O argumento é que o interesse da prefeitura de Fortaleza com a implementação dos 

editais de fomento às festas carnavalescas era redimensionar a imagem das festas 

carnavalescas de Fortaleza. Mais que isso, entende-se que o intuito do poder municipal era 

difundir representações da cidade associadas às suas festas tradicionais cujo interesse era 

principalmente turístico. Ou seja, a ideia era vender a cidade a partir de suas festas populares. 

No plano teórico, toma-se como referência Arantes (2004) e Yúdice (2006) para discutir sobre 

estado e mercantilização da cultura.    
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Mudanças nas festas carnavalescas de Fortaleza: políticas culturais em cena 

 Um aspecto marcante na pauta de discussão logo no início da gestão municipal da 

prefeita Luizianne Lins foi com relação à questão cultural da cidade. Nos discursos de sua 

campanha eleitoral e no plano de governo do seu primeiro mandato, entre 2004 e 2008, foi 

enfaticamente destacado que um dos compromissos da gestão seria “garantir a destinação de 

pelo menos 1% do orçamento geral do município para a cultura” (FORTALEZA, 2006). 

Nesse contexto, as festas populares, como os festejos juninos e carnavalescos foram objeto de 

atenção durante a gestão da prefeita. 

 Com relação às festas de Carnaval, os funcionários da pasta municipal de cultura 

afirmaram que o intuito da prefeitura era alavancar esses festejos na cidade por meio de uma 

política de concessão de recursos transparente e democrática. Do ponto de vista da gestão, o 

edital seria o mecanismo mais eficaz, pois garantiria “iguais oportunidades de acesso aos 

recursos públicos através da seleção de projetos apresentados pela sociedade” (FORTALEZA, 

2011). Das entrevistas com os funcionários da Secultfor, entende-se ainda que aquilo que 

estava arraigado até então como linha de atuação política para as festas da cidade deveria ser 

mudado em definitivo, especialmente o modo como o repasse da verba municipal era 

realizado. Dos relatos, apreende-se também que a implementação dos editais não era algo 

inovador, pois isto vinha ocorrendo em diversas cidades brasileiras desde 2003, quando 

Gilberto Gil assumiu o cargo de ministro da cultura.  

 Observa-se que no primeiro ano da gestão da prefeita Luizianne Lins não ocorreram 

mudanças efetivas nas festas carnavalescas de Fortaleza. De imediato, o poder municipal 

concedeu amplo apoio logístico às apresentações de diversos blocos de pré-Carnaval, 

principalmente os da Praia de Iracema. Isto porque, segundo Márcio Caetano, secretário 

executivo da Secultfor na gestão da prefeita Luizianne Lins, a maior concentração de blocos 

estava naquele bairro. Assim, as festas carnavalescas receberam expressiva atenção do poder 

municipal somente a partir de 2006. Dentre os aspectos mais marcantes com relação ao pré-

Carnaval, destaca-se a inserção dessa festa no calendário oficial da prefeitura e também o 
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lançamento do primeiro edital municipal de fomento às apresentações dos blocos, aspecto 

mais importante para os interesses deste artigo.  

Desde a criação do edital em 2006, blocos situados em diferentes partes da cidade 

recebem o fomento concedido pela prefeitura para custeio das apresentações carnavalescas. O 

interessante é que com a nova medida, o repasse do aporte financeiro aos blocos ocorre 

somente mediante a obediência de alguns critérios estabelecidos pela Secutlfor. Para se ter 

uma ideia, o edital de pré-Carnaval estabelece como local das apresentações dos blocos 

“espaços públicos, tais como praças, parques, ruas ou avenidas, com previsão mínima de 

público superior a 100 pessoas em cada edição”. Com relação à música, é indicado o uso de 

“bandas de sopro e metais, charanga e/ou bateria fundamentada em ritmo de raiz”. Permiti-se 

também o uso de “carros de som com altura máxima de 3 metros, respeitando o volume 

máximo de 98 decibéis” (FORTALEZA, 2009, p. 9).     

Mas ainda que mudanças importantes tenham ocorrido nos quatro primeiro anos da 

gestão municipal da prefeita, somente no seu segundo mandato, entre 2009 e 2012, houve 

maior definição e clareza quanto às propostas de mudança para as festas carnavalescas da 

cidade. Já na campanha para a reeleição da prefeita em 2008, essas mudanças foram 

evidenciadas. Uma característica marcante do seu marketing político à época foi apresentar a 

gestão municipal como inovadora na área da cultura. De acordo com a propaganda oficial da 

campanha eleitoral da prefeita: 

[...] nunca havia sido feito nada parecido como o que aconteceu nesses 4 anos. A 
implantação de editais foram grandes avanços na política” [...] Na administração de 
Luizianne Lins, houve significativo aumento no orçamento para a cultura. Fortaleza 
foi a primeira capital brasileira a destinar mais de 1% do bolo orçamentário 
exclusivamente para essa função. Os editais inauguraram uma nova forma de relação 
entre o poder público e os agentes da cidade3.  

Como se percebe no texto acima, a gestão da prefeita Luizianne Lins faz contraposição 

ao modo de atuação dos governos anteriores, em âmbito municipal e estadual, especialmente 

ao “Governo das Mudanças”. Trata-se de um período político no Ceará, entre os anos 1987 e 

2002, em que ocorreram gestões sucessivas de prefeitos e governadores filiados ao antigo 
                                                           
3 Disponível em: <http://www. Luizianne13. com.br  acesso em 23.07. 2008. 
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PMDB e PSDB. Ainda que sejam em âmbito estadual que a expressão Governo das 

Mudanças ganhe força, é importante destacar que, nesse período, ocorreram alianças políticas 

entre prefeitos da capital e governadores (FORTE, 2004), de maneira que as políticas 

culturais, em particular o apoio a manifestações carnavalescas, devem ser compreendidas 

considerando essa relação próxima ente governos municipais e estaduais no referido período. 

A eleição de Luizianne Lins, do Partido dos Trabalhadores (PT), em 2002, representou uma 

ruptura com esse ciclo político.   

Em linhas gerais, a maior ambição desse governo era modernizar o Ceará. Para tanto, 

investiram em projetos industriais que proporcionassem ao estado negociações internacionais 

e configurassem uma imagem positiva para o Ceará, visto, até então, como em situação de 

miséria e atraso. Com o desdobramento dessas ações, o litoral cearense passou a ser entendido 

como propulsor de desenvolvimento econômico em razão de sua atratividade turística. No 

âmbito dessas políticas, investiu-se, a partir dos anos 1990, em campanhas publicitárias que 

atraíssem o turista ao litoral do Ceará, promovendo o estado a partir de suas praias belas, de 

águas mornas e paradisíacas.  

No bojo das propostas políticas do “Governo das Mudanças”, as festas carnavalescas 

foram utilizadas como importantes ferramentas no processo de desenvolvimento econômico 

do Ceará. Foi, portanto, conferido apoio simbólico e financeiro aos festejos carnavalescos 

cuja dinâmica seguisse a lógica das festas de Carnaval já consolidadas em Salvador, isto é, à 

beira-mar, com trio elétrico e tendo o axé baiano como ritmo predominante. Investiu-se em 

uma modalidade de festa orientada pelos ditames da indústria cultural e altamente lucrativa ao 

estado, pois era atrativa ao turismo. Assim, o significativo apoio do “Governo das Mudanças” 

às festas carnavalescas ocorridas no litoral do Ceará ocasionou tanto o crescente fluxo de 

fortalezenses para fora de Fortaleza no período do Carnaval como a invisibilidade das festas 

das agremiações carnavalescas de Fortaleza, pois pouca atenção foi concedida a esses 

festejos. Em razão disto, a partir dos anos 1990, foram amplamente difundidas representações 

de Fortaleza como uma cidade sem tradição carnavalesca e convidativa ao descanso no 

feriado de Carnaval. Além disso, o estado do Ceará e a cidade de Fortaleza ficaram 

fortemente associados às suas paisagens naturais, tendo as manifestações culturais locais 

pouca notoriedade, como os desfiles de Carnaval dos maracatus.   
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De acordo com os relatos dos funcionários da Secultfor responsáveis pela elaboração do 

edital de Carnaval e de pré-Carnaval, a proposta da gestão da prefeita Luizianne Lins era 

desconstruir representações fortemente arraigadas que relacionam Fortaleza somente às 

praias, sendo dada também visibilidade às manifestações carnavalescas. Dessa forma, a partir 

do incentivo aos festejos carnavalescos tradicionais da cidade seriam construídos sentidos de 

pertencimento nos fortalezenses com suas tradições locais.   

Um dos pontos que vieram à tona a partir das observações de campo é que as festas 

carnavalescas da cidade, sobretudo o pré-Carnaval, foram, dentre outras coisas, utilizadas na 

gestão da prefeita Luizianne Lins como importantes ferramentas para as propostas de 

ressignificação de imagens da cidade, idealizadas pela então gestão municipal. Das entrevistas 

dos funcionários da Secultfor e dos discursos da prefeita, nota-se a busca por um estilo de 

festividade carnavalesca que seguisse uma lógica de valorização da tradição, da cultura local, 

do “resgate” das raízes cearenses e também do incentivo ao carnaval familiar. Segundo os 

informes publicitários da prefeitura no ano de 2008, a finalidade da gestão era estimular um 

“Carnaval que dispense trios elétricos e opte pela tradição” (Cultura de bolso, janeiro de 

2008). A valorização da tradição é também evidenciada na fala dos coordenadores da 

Secultfor ao sublinharem a importância dos blocos utilizarem em suas apresentações 

elementos da identidade cearense. 

 Segundo Amaral (2000), por meio da festa os indivíduos celebram acontecimentos, 

revivem tradições, criam formas de expressão inéditas, afirmam identidades, dramatizam 

situações, expressam anseios individuais e coletivos. Além disso, a festa pode ser um eficaz 

instrumento político de um grupo social. Dessa perspectiva, Da Matta (1997, p. 65) afirma 

que os rituais são a vida social em ato, pois dizem coisas com “maior coerência, veemência e 

consciência”. Assim sendo, entende-se que as festas dos blocos de pré-Carnaval foram 

utilizadas pela prefeitura como ferramentas importantes no projeto de disseminar imagens da 

cidade relacionadas às suas tradições. Mais que isso, nota-se que o intuito do poder municipal 

em incentivar tais festejos na cidade era principalmente turístico. Ou seja, de vender a cidade 

a partir de suas festas tradicionais. 
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De acordo com Ethel de Paula, assessora de comunicação da Secultfor na gestão de 

Luizianne Lins, o pré-Carnaval foi tomado como uma “bandeira” da prefeitura desde o início 

da gestão da prefeita, de modo que a festa contou com uma ampla divulgação publicitária 

“tanto na grande mídia, como de assessoria diária junto à grande imprensa, à internet e às 

redes sociais”. Ethel destacou também a parceria da Secultfor com a secretaria de turismo de 

Fortaleza (Setfor), sendo de responsabilidade deste órgão municipal “vender o pré-Carnaval 

como um dos chamarizes para a alta estação, pro turista vir em janeiro pra cidade”, disse a 

assessora. O interesse turístico do poder municipal com as festas carnavalescas é ainda 

corroborado no plano de governo do segundo mandato da prefeita ao afirmar que “[...] O 

turismo e a cultura merecem atenção. Com o pré-Carnaval, o Carnaval e outros eventos que se 

desenrolam durante todo o ano, aproveitamos nossa vocação para o turismo” (FORTALEZA, 

2009). O enlace entre as políticas de turismo e de cultura é também explicitado no documento 

publicado pela prefeitura referente ao balanço dos oitos anos da gestão da prefeita. Diz-se o 

seguinte:  

[...] a política de turismo passou a se efetivar através de ações que reafirmaram 
Fortaleza como centro atrativo do turismo nacional e internacional (...) Festas 
promovidas pelo poder público, como o Réveillon, passaram a figurar no calendário 
nacional, atraindo milhares de visitantes (...) O pré-Carnaval espalhou-se por ruas e 
praças da cidade e os grandes shows públicos com artistas renomados levaram 
alegria e festa para o fortalezense e para o turista (FORTALEZA, 2011).     

Dados esses aspectos, verifica-se o nítido interesse turístico do poder público com as 

festas carnavalescas. Dessa perspectiva, o pressuposto deste artigo é que subjacente às 

mudanças para as festas carnavalescas de Fortaleza propostas pela gestão municipal da 

prefeita Luizanne Lins existia o intuito em vender a cidade a partir de suas festas 

carnavalescas.  

Isto tudo se relaciona a um momento de reprodução do capital em que o turismo se 

coloca como propulsor de desenvolvimento econômico de uma localidade e, como diz Yúdice 

(2006), a cultura é vista como um recurso. Dessa perspectiva, tem sido crescente no Brasil o 

interesse tanto do poder público como de grupos empresariais pelas festas carnavalescas em 

razão do potencial turístico das mesmas. Ocorre que ao atrelarem cultura à lógica do mercado, 

novos sentidos são atribuídos ao patrimônio cultural, pois “além do valor documental, 
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simbólico e afetivo atribuído a esses bens, o seu valor de mercado é o que emerge na crista da 

onda cultural contemporânea no Brasil e fora daqui” (ARANTES, 2004, p.10). Assim, no 

bojo desses processos capitalistas, Arantes (2004) afirma que algumas manifestações 

populares se apresentam como mais carregadas de sentidos de identificação do que outras, 

sendo essas, segundo o antropólogo, que se encontram na mira das políticas culturais e que, 

desse modo, põem em marcha o processo de reinvenção das tradições. Dessa forma, pautadas 

na lógica da indústria do turismo, práticas culturais são recriadas, reinventadas e ainda 

ressignificadas, sendo, muitas vezes, transformadas em espetáculos de grande magnitude.  

O importante a notar é que nesses processos de mercantilização da cultura pelo poder 

público surgem mecanismos de controle e ordenamento, contrariando a principal 

característica da festa que é subverter, inverter, brincar com as normas sociais, de forma 

exacerbada e criativa. Contudo, tratando-se de cultura, tradições e mudanças, antropólogos já 

mostraram que essas categorias dependem do sentido que as coletividades conferem à ação 

(Geertz, 1990) e da forma como elementos que interferem em esquemas culturais existentes, 

são ressignificados na prática (Sahlins,1990)”. Assim, mesmo que surjam formas de controle 

e ordenamento nesses processos em que cultura é atrelada à lógica do mercado, isto não 

impede que ocorram conflitos, tensões e negociações quanto ao projeto de mudanças que se 

impõe.  

Vejamos então a seguir como brincantes de blocos de pré-Carnaval e poder público 

negociam com as novas regras impostas pela prefeitura à lógica composicional das 

apresentações carnavalescas. 

 

Quando o pré-Carnaval chegar: tensões, conflitos e negociações entre brincantes e poder 
público  

Com a chegada do pré-Carnaval em Fortaleza, blocos se apresentam em diversas áreas 

da cidade a cada fim de semana do mês que antecede o Carnaval propriamente dito. Nesse 

período festivo, são instauradas novas temporalidades na cidade, sendo balizadoras dos usos 

que agentes diversos fazem dos espaços públicos, especialmente brincantes e poder público. 
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Trata-se de um tempo que imprime novos modos de ser, pensar e sentir nos indivíduos, pois 

como diz Leach (2010), os ritos modificam o status da pessoa e do espaço. É tempo de 

festejar, de celebrar, de rememorar mitos e afetos, de reviver tradições, de expor identidades, 

habilidades e visões de mundo, de afirmar crenças populares, de se conectar a um estado 

coletivo e/ou ao sagrado; tempo de marcar hierarquias. Tempo de dramatizar situações 

publicamente. Tempo também de promoção da cidade para o poder público, de difusão de 

símbolos identitários e tradições. Parafraseando Amaral (2000, p. 260), pode-se dizer que a 

temporalidade carnavalesca em Fortaleza “é ritual, divertimento e ação política ao mesmo 

tempo”. 

Em anos recentes, mudanças ocorreram nas festas do pré-Carnaval, conforme já dito 

anteriormente. Com a implementação do edital de fomento às festas carnavalescas, novas 

relações se estabeleceram ente brincantes e poder público. Tornou-se um tempo muito mais 

negociado entre a gestão municipal e as agremiações carnavalescas, pois apesar das regras 

impostas nos editais, é preciso considerar que os brincantes constantemente ressignificam 

suas práticas a partir de suas lógicas próprias.  

De um modo geral, com a criação do edital de pré-Carnaval foram estabelecidas várias 

formas de controle quanto às apresentações carnavalescas dos blocos. Da análise dos 

relatórios elaborados pelos coordenadores da Secultfor verifica-se a fiscalização de diversos 

elementos, tais como número de pessoas, animação dos brincantes, local de concentração, 

percurso do bloco, comércio de bebidas em recipientes de vidro, qualidade da iluminação, uso 

de banheiro químico, presença de guardas de trânsito, utilização de cavaletes de madeira, de 

faixas com o nome do bloco e de camisas padronizadas pelos brincantes, bem como o volume 

do som, o estilo da música e o horário de início e encerramento da apresentação, estipulado 

das 16 horas às 22hs. 

No pioneiro bloco Periquito da Madame, as formas de controle se estabeleceram com 

relação a sua dinâmica de apresentação. A trajetória do bloco é marcada por mudanças desde 

os primeiros anos de sua fundação em 1981. No início, as apresentações ocorriam no Clube 

dos Diários, à época, localizado na orla marítima de Fortaleza. Posteriormente, dezenas de 

brincantes, fantasiados ou não, passaram a percorrer as ruas daquele bairro cantarolando 
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marchas carnavalescas reproduzidas por um som mecânico de baixa potência. Mas desde 

2004, o bloco decidiu concentrar as apresentações no Largo Luiz Assunção, popularmente 

conhecido por Largo do Mincharia.  

Em 2010, quando acompanhei as apresentações do Periquito da Madame, percebi que 

apesar do bloco não ter sido contemplado com o edital municipal por problemas de 

documentação, foi instalado no local um enorme balão inflável com a logomarca da 

prefeitura. Isto mostrou o interesse do poder municipal em se manter junto a blocos tidos 

como tradicionais na cidade. Na ocasião, verifiquei também que o bloco era conformado por 

uma pequena reunião de pessoas que sentadas ou pé se divertiam ao som de marchas 

carnavalescas reproduzidas por uma banda musical. Constatei ainda a participação de pessoas 

com faixa etária acima de 50 anos. Uma particularidade marcante do bloco é que a grande 

maioria dos brincantes possui entre si antigos laços de amizade, de maneira que muitos 

acompanham o bloco desde sua fundação.  

Mas essa característica de reunião de poucos amigos do Periquito da Madame se 

colocou como ponto de tensão com o poder público a partir da criação do edital municipal. Ao 

conversar com funcionários da Secultfor ouvi relatos que questionavam a legitimidade do 

bloco pelo seu pequeno número de pessoas. Isto porque, de acordo com os critérios do edital, 

os blocos devem ter uma “previsão mínima de público superior a 100 pessoas em cada 

edição” (FORTALEZA, 2009). As tensões entre o Periquito da Madame e a Secultfor em 

razão dos critérios estabelecidos no edital revelam um aspecto central que perpassa esse 

tempo festivo: as interferências do poder público na festa.  

Os questionamentos sobre a dinâmica do Periquito da Madame não interferiram na 

lógica de apresentação do bloco, conforme pude verificar em 2011. No entanto, o caso 

explicitado mostrou que a implementação do edital fez surgir formas de controle da prefeitura 

com relação ao estilo da festa. Outro aspecto importante é que apesar do descumprimento da 

regra postulada no edital, o Periquito da Madame continuou sendo apoiado financeiramente 

pela prefeitura. Entende-se com isso que o poder municipal tem interesse em estar próximo a 

valores simbólicos difundidos pelo Periquito da Madame, como tradição e “molecagem 

cearense”. Segundo Neto e Acserald (2009), a “‘molecagem cearense’ se gestou 
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simbolicamente fazendo parte de um imaginário coletivo e concedendo, assim, uma forma de 

identificação ou atribuindo uma ‘identidade moleque’ àqueles que nascem por aqui”. Há 

desde referências à mesquinhez do povo cearense até ao seu jeito irreverente, debochado e 

galhofeiro ao discutir assuntos polêmicos. É, portanto, esse significado do termo que se 

verifica no Periquito da Madame. De uma forma irreverente e com humor, o Periquito da 

Madame apresenta em sua composição elementos que acionam a identidade cearense, como 

pude verificar em 2010 no tema do bloco: “O Periquito não envelhece, fica loiro”.          

Outra forma curiosa de controle que se evidenciou com a criação do edital foi quanto o 

uso dos espaços da festa. No projeto escrito por cada agremiação, deve ser mencionado o 

trajeto do desfile ou espaço de concentração do bloco para que a prefeitura avalie se a área 

sugerida poderá ser utilizada. Assim, a partir de negociações com os brincantes, os locais das 

apresentações são previamente estabelecidos pela prefeitura, sendo alguns nomeados de polo 

oficial de Carnaval. Mas é preciso considerar que os espaços festivos são atualizados pelos 

brincantes de acordo com o contexto, conforme pude observar quando, momentaneamente, 

esquinas, cruzamentos, calçadas, janelas, postos de gasolina e bares foram também 

apropriados com fins festivos. Como diz Certeau (2007, p. 179) “a caminhada afirma, lança, 

suspeita, arrisca, transgride”. Ou seja, os espaços festivos do pré-Carnaval extrapolam o que 

foi previamente planejado pelo poder público e pelos organizadores dos blocos. 

Ainda pensando no espaço da festa, projetos sugerindo apresentações em locais 

representativos da memória da cidade passaram a ser apoiados pela prefeitura, como ocorreu 

com o bloco Concentra mas não sai que se apresenta na Praça do Ferreira desde 2007, quando 

surgiu o edital de pré-Carnaval. Trata-se de um local que é cartão postal e espaço histórico de 

Fortaleza, inclusive por suas festas carnavalescas de um tempo outrora. Mas vale notar que o 

projeto aprovado pela prefeitura do bloco mencionado propõe uma festa “familiar”, como 

disse o fundador do bloco, além de ter a marcha carnavalesca como ritmo musical 

predominante, o que sugere uma ideia de tradição.     

Mas se alguns blocos seguem as regras do edital, tendo, inclusive, surgido no período da 

implementação dessa política cultural na cidade, outros, optam por realizarem suas 

apresentações sem o recurso municipal, como o Sanatório Geral que rompeu em definitivo 
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com o apoio financeiro concedido pela prefeitura por não concordar com os novos modos de 

inserção do poder público nas festas carnavalescas da cidade. O bloco surgiu no período da 

criação do edital de pré-Carnaval, mas em 2011 decidiu ser um “bloco independente”. Do 

relato de Marco Antônio, um dos organizadores do bloco, a inserção do poder público na festa 

significou a quebra da autonomia dos blocos, da segurança em produzir algo que faça sentido 

para os organizadores e brincantes. Segundo o organizador, embora a presença da prefeitura 

seja fundamental na festa, o “modelo” de festa idealizado pela gestão da prefeitura não condiz 

com a realidade, afirma Marco Antônio ao fazer referência à criação dos polos.   

O controle da música é outro ponto bastante relevante nessa discussão. Com a criação 

do edital de pré-Carnaval, a prefeitura estabeleceu o uso de “música de raiz” nas 

apresentações dos blocos. São apoiados pela prefeitura blocos que reproduzam marchas 

carnavalescas, canções autorais, composições de artistas cearenses, samba e samba-enredo. 

Estimula-se ainda o uso de bonecos gigantes e o uso de elementos da identidade cearense. 

Dessa perspectiva, os blocos que se apresentam nas imediações do Centro Cultural Dragão do 

Mar são interessantes para a presente reflexão, pois o samba-enredo e o estilo de apresentação 

das escolas de samba cariocas são suas principais referências. Contudo, em 2012, alguns 

desses blocos, também utilizaram elementos tidos como representativos da identidade 

cearense em suas apresentações, como o chapéu de couro, uma forte referência ao Nordeste 

pela figura do vaqueiro, e ainda contratam um humorista cearense que percorreu todo o 

desfile junto ao bloco. O exemplo mostra uma forma de lidar com as regras colocadas pela 

prefeitura e de preservar preferências e interesses dos organizadores e brincantes. Como diz 

Sahlins (1990), os sentidos são revistos na ação, pois é na prática que as pessoas atribuem 

novos significados ao contexto vivido. Ou seja, além da exigência de determinados elementos 

nessas manifestações, destacam-se os novos sentidos atribuídos às práticas culturais de acordo 

com as lógicas próprias dos brincantes, que incorporam os novos elementos dentro do 

esquema cultural que lhes é próprio.   

Mas há sanções aos blocos que desobedecem as regras do edital. Segundo a 

coordenadora do pré-Carnaval Elisabeth Reis, os blocos notificados pelos fiscais são 

penalizados com a ausência de recurso municipal no ano seguinte à punição. Sobre isso, a 

coordenadora relata o caso de um bloco da periferia de Fortaleza que foi penalizado com a 
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suspensão de suas atividades por reproduzir canções em ritmo de axé baiano que estimulavam 

danças provocativas.  

Mas se na periferia o axé é um ritmo censurado pela prefeitura, na Praia de Iracema, o 

mesmo não ocorre, uma vez que o bloco Mi Ó Ki é contemplado com o fomento municipal. A 

dinâmica do bloco ocorre basicamente por músicos trajados de saiotes brancos e o peito 

desnudo exibindo pinturas corporais. Em cima de um carro de som de baixa potência, o bloco 

avança pelas ruas da Praia de Iracema reproduzindo axé baiano. Diante dessas considerações, 

compreende-se que a música, do ponto de vista do poder municipal, é importante ferramenta 

de ordenação social. A música tem um valor importante para categorizar os blocos e suas 

festas. Nota-se que no estilo musical dos blocos da periferia recaem considerações como 

perigo, no sentido dado por Douglas (1976), ou seja, de propiciador da desordenação social. 

As festas na Praia de Iracema e na periferia são as grandes sinalizadoras dos interesses 

do poder municipal com as festas carnavalescas. Apesar da existência do pré-Carnaval em 

Fortaleza desde 1981, na periferia, os festejos cresceram somente com o lançamento do edital 

municipal. O interessante a notar é que embora a prefeitura tenha oferecido apoio financeiro 

aos blocos da periferia, nenhum espaço festivo dessa área da cidade foi nomeado pela 

prefeitura de polo ofical. De acordo com o secretário executivo da Secultfor Márcio Caetano, 

a proposta da gestão municipal com os polos era “descentralizar a festa”, ou seja, manter os 

brincantes em seus bairros de origem, pois seria mais viável do ponto de vista do 

ordenamento da festa, uma vez que reduziria o tumulto de pessoas no mesmo local. Assim 

sendo, a lógica do polo de Carnaval segmenta os espaços da festa, revelando desigualdades na 

estrutura social da cidade. Verifica-se também que a ausência de polos na periferia ocasionou 

inexpressivo apoio logístico do poder municipal nesses locais e a falta de divulgação 

publicitária, ao contrário do que ocorreu na Praia de Iracema, área da cidade de maior 

visibilidade com relação às festas do pré-Carnaval.  

A ausência de polo na periferia e o significativo apoio da prefeitura aos blocos da Praia 

de Iracema, área turística da cidade, reforçam o argumento deste artigo que o interesse 

principal do poder municipal em incentivar as festas do pré-Carnaval era turístico. A Praia de 

Iracema foi o único espaço festivo da cidade que contou com um palco de grandes dimensões 
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em que alguns blocos realizaram uma apresentação de vinte minutos ao fim do desfile oficial. 

Além disso, somente os blocos da Praia de Iracema foram televisionados ao vivo no jornal do 

Rio de Janeiro pela filiada local da Rede Globo. Destaca-se também que os blocos da Praia de 

Iracema contaram com o maior aparato logístico da prefeitura. Segundo o secretário da 

Secultfor, investir na infra-estrutura das festas na Praia de Iracema é importante porque lá se 

encontra a rede hoteleira da cidade e também é área turística.    

Enfim, muitos são os blocos de pré-Carnaval e diferentes são suas características. O 

importante a notar é que mesmo que a gestão municipal estimule às apresentações das 

manifestações culturais locais, buscando promover uma festa marcada pela valorização da 

tradição local, o que se verifica efetivamente é o incentivo destas em um contexto importante 

para Fortaleza porque há um fluxo turístico no país em razão das férias escolares. Isto mostra, 

portanto, as articulações entre políticas culturais e políticas de turismo em que as festas são 

tidas como propulsoras de desenvolvimento econômico dado seu potencial turístico. 

 

Considerações finais 

 De acordo com os dados apresentados neste artigo, verifica-se que, realmente, a gestão 

da prefeita Luizianne Lins, sobretudo em seu segundo mandato, entre 2009 e 2012, promoveu 

mudanças na organização e realização das festas carnavalescas em Fortaleza. A intervenção 

promoveu rearranjos simbólicos tanto nos blocos de pré-Carnaval, como na cidade, pois 

novas imagens sobre Fortaleza foram difundidas por meio das festas de Carnaval. Isso se 

observa, por exemplo, na matéria de capa do Jornal O Povo de 17 de fevereiro de 2010, com a 

chamada em letras garrafais: “Fortaleza tem Carnaval, sim, senhor!”. Assim, se no passado a 

cidade era divulgada no período carnavalesco como silenciosa, vazia e convidativa ao 

descanso, como se observa nas matérias jornalísticas, em anos recentes, foram difundidas 

imagens da cidade atrelada às suas tradições locais, como as festas de Carnaval.  

 O pressuposto é que subjacente às ações de apoio do poder municipal aos festejos 

carnavalescos da cidade, como aos blocos de pré-Carnaval, existia o interesse turístico, sendo 

tais festas utilizadas como propulsoras de desenvolvimento econômico da cidade, pois, além 
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de possibilitar empregos temporários, atrai o turista. Mas o importante a notar é que mesmo a 

gestão municipal procedendo ao incentivo e controle da festa por meio de imposições quanto 

ao tempo de realização da festa, estilo de música e uso do espaço público, destaca-se a 

ressignificação dos critérios postulados no edital graças às lógicas próprias dos brincantes, 

que incorporam os novos elementos dentro do esquema cultural que lhes é próprio, em acordo 

com a formulação de Sahlins (1990). Os dados também indicam que se, por um lado, ocorrem 

ressignificações e negociações quanto aos critérios do edital, por outro, há rompimentos, 

como ocorreu com o bloco Sanatório Geral ao rejeitar em definitivo o fomento da prefeitura 

por não concordar com algumas interferências do poder municipal nas apresentações dos 

blocos.  

Da análise dos dados, outro aspecto importante é que o incentivo maior da prefeitura é 

aos blocos que exprimem valores associados à tradição, seja por meio do seu tempo de 

atuação na cidade, seja por meio do espaço de apresentação ou ainda por intermédio dos 

elementos presentes em sua composição, como o repertório musical e o uso de elementos 

tidos como representativos da identidade cearense. Contudo, é interessante notar que apesar 

do incentivo à valorização das tradições locais, o estilo de festa proposto pela prefeitura se 

reporta a tradições que marcam os carnavais de Pernambuco e do Rio Antigo. Ou seja, 

conformado por brincantes que se apresentam em desfile pelas ruas da cidade ou mesmo 

concentrados com suas bandas de sopro e metal, com bonecos gigantes e com reprodução de 

marchinhas carnavalescas. Isto aponta uma tentativa de “invenção das tradições”, no sentido 

dado à expressão por Hobsbawn (2008), que se refere não apenas às tradições realmente 

criadas e formalizadas institucionalmente, mas também àquelas práticas que se estabelecem 

rapidamente com esse estatuto, ainda que possam ter construção recente (HOBSBAWN, 

2008, p. 9).  

Conclui-se então que, ainda que a gestão da prefeita Luizianne Lins tenha se 

contraposto, em seu discurso e suas ações, aos governos anteriores, a lógica da criação de um 

novo imaginário local se repete. Agora, porém, deslocando o ideal do progresso, 

desenvolvimento e modernização, centrados na industrialização do estado - valores 

fortemente associados ao “Governo das Mudanças -, para o ideal de desenvolvimento via 

turismo, pautado pelo incentivo às tradições culturais. Ou seja, é possível dizer que, apesar 
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dos repetidos discursos da gestão afirmando um trato diferenciado para a cultura em 

comparação com as gestões anteriores, o que se verifica é uma articulação entre políticas de 

turismo e de desenvolvimento econômico. 
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DESAFIOS PARA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS CULTURAIS NO 
ÂMBITO INTERNACIONAL E NA ORDEM INTERNA BRASILEIRA  

Emmanuela Carvalho 
Marcus Pinto Aguiar 

 

Resumo: O presente trabalho se propõe a levantar os principais documentos internacionais que tratam dos 
direitos culturais e sua interligação com a ordem jurídica interna brasileira, de modo a procurar compreender os 
principais caminhos de proteção de promoção de tais direitos. Para tanto, por meio de pesquisa bibliográfica 
pertinente à matéria e dos principais dispositivos constitucionais, destaca o valor dos direitos culturais como 
instrumento de expansão e de integração dos demais ramos do direito, em especial, dos direitos humanos. 

 Palavras-Chaves: Direitos Culturais. Tratados Internacionais. Direitos Humanos. 

Abstract: This work intends to raise the main international documents dealing with culturals rights and their 
interconnection with the Brazilian domestic law in order to try to understand the main ways of promoting 
protection of such rights. To do so, through the relevant matter and the main constitutional provisions literature, 
highlights the value of cultural rights as an instrument of expansion and integration of other branches of law, in 
particular, human rights. 

Keywords: Cultural Rights. International Treaties. Human Rights. 

 

INTRODUÇÃO 

Em que pese a proteção dada aos direitos, em especial aqui, direitos culturais, tanto no 

âmbito internacional, por meio dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, como na 

esfera nacional, por meio de sua Constituição e demais instrumentos normativos 

infraconstitucionais, percebe-se, não apenas no Brasil, mas por todo o mundo, ofensas e 

violações das mais diversas formas. 

Os Tratados Internacionais que veiculam disposições de proteção dos direitos humanos, 

e mais especificamente, dos direitos culturais, iniciaram um processo de universalização 

destes direitos, marcadamente a partir do segundo pós-guerra, como forma de superar as 

condições de menoscabo à liberdade humana e de sua busca para alcançar o desenvolvimento 

integral de sua pessoa. 

Este trabalho, por meio de pesquisa bibliográfica, faz uma apanhado, inicialmente, do 

processo de universalização dos direitos humanos, para posteriormente, situar os direitos 

culturais neste processo de expansão. Em seguida, aponta os principais dispositivos da 
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Constituição Federal brasileira de 1988 que tratam dos direitos culturais e do processo de 

institucionalização e garantias de tais direitos, objetivando compreender os principais desafios 

para sua efetivação. 

 

1 UNIVERSALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

É importante destacar que o movimento de universalização dos direitos humanos se dá 

inicialmente no contexto histórico da guerra fria (1945-1991), do processo de colonização 

europeia do século XX e, concomitante ao processo de globalização, ou, no entender deste 

trabalho, de lutas (algumas cruentas) pelo poder político e econômico-financeiro local e 

mundial, hoje intrinsecamente interligados.  

No que se refere às tensões provenientes da guerra fria, a ONU, influenciada por 

questões políticas, por meio de sua Assembleia Geral, aprovou, em 1966, dois importantes 

Pactos1 que expressamente levaram à divisão dos direitos humanos em categorias de 

exigibilidade imediata (direitos civis e políticos) e contida2 (direitos econômicos, sociais e 

culturais), em conformidade com as ideologias vigentes (liberal e socialista, isto é, pró-EUA e 

pró-URSS3), como que atestando a forte influência política dentro deste importante organismo 

internacional, revelando uma separação mais ideológica do que técnica quanto à efetivação 

dos direitos humanos, contrastando com o caráter indivisível dos mesmos,  

Por trás deste pensamento acima delineado, esconde-se o entendimento de que os 

direitos humanos sociais (ou mais especificamente, econômicos, sociais e culturais), 

                                                           
1 O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais (PIDESC) foram aprovados em 1966, mas entraram em vigor na ordem internacional 
somente em 3 de janeiro de 1976 (10 anos depois da aprovação). No Brasil, sua ratificação se deu em 1992 (26 
anos da sua aprovação na ONU). 
2 O art. 2º do PIDESC dispõe que os direitos por ele garantidos só devem sê-lo de modo “progressivo”, 
diferentemente dos demais; particularidade essa embasada mais em questões ideológicas do que técnicas, nos 
termos: “1 Cada um dos Estados Partes no presente Pacto compromete-se a agir, quer com o seu próprio 
esforço, quer com a assistência e cooperação internacionais, especialmente nos planos econômico e técnico, 
no máximo dos seus recursos disponíveis, de modo a assegurar progressivamente o pleno exercício dos direitos 
reconhecidos no presente Pacto por todos os meios apropriados, incluindo em particular por meio de medidas 
legislativas”. (ONU, 1966) 

3 URSS, extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, cujo poder central residia na atual Rússia. 
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usualmente, são considerados como não possuindo exigibilidade imediata pelo indivíduo em 

face do Estado, porque a progressividade de sua concretização “deve” ser assegurada por este, 

mas em conformidade com seus “recursos disponíveis”, o que na prática tem levado o Estado 

(especialmente os do Sul) a não priorizar tal investimento e procrastinar o máximo possível a 

sua efetivação, significando na prática, a diminuição da capacidade de cidadania ativa dos 

indivíduos e de autonomia para sua própria libertação econômica, social e existencial. 

Relevante ainda, no processo de universalização dos direitos humanos e na superação 

desta dicotomia ideológica da distinção entre os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e 

culturais, foi a realização da II Conferência Mundial de Direitos Humanos, que aconteceu em 

Viena no período de 14 à 25 de junho de 1993, com o principal objetivo de avaliar as 

conquistas mundiais neste campo e ampliá-las, especialmente no que se refere ao 

reconhecimento expresso da indivisibilidade e interdependência entre as diversas espécies de 

direitos humanos, conforme refere seu artigo 5º, a saber: “Todos os Direitos Humanos são 

universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados. A comunidade internacional 

deve considerar os Direitos Humanos, globalmente, de forma justa e equitativa, no mesmo pé 

e com igual ênfase”. (ONU, 1993) 

Nesse contexto, os movimentos de internacionalização dos direitos humanos 

proporcionam de forma positiva a globalização da cidadania e da promoção da dignidade 

humana, mas acabam conflitando com a força do capital transnacional que atua politicamente, 

com influencia nas políticas internas de efetivação de direitos, especialmente os econômicos, 

sociais e culturais, que requerem maiores aportes orçamentários dos Estados, competindo com 

a primazia dos benefícios da financeirização deste capital.  

Assim, a estrutura transnacional poderia ser vista como parceira para fortalecimento e 

melhoria da eficácia do sistema interno de efetivação de direitos fundamentais, que ao atuar 

de forma integrada com a ordem jurídica (e política) nacional seria capaz de favorecer a 

realização dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (artigo 3º, 

Constituição Federal)4, uma vez que o povo brasileiro optou por conduzir-se dando 

                                                           
4 “Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade 
livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional;  III - erradicar a pobreza e a marginalização e 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

909



 
 

 

 

“prevalência aos direitos humanos” (artigo 4º, II, Constituição Federal) e à “solução pacífica 

dos conflitos” (artigo 4º, VII, Constituição Federal) em suas relações internacionais5.  

O que se tem observado, entretanto, é a juridicização como alternativa solitária para a 

busca da solução dos conflitos entre as duas ordens aqui referidas, a nacional e a 

transnacional, na tentativa de superposição de uma sobre a outra, com fundamentos na 

superioridade normativa interna (Constituição) ou externa (Tratados Internacionais de 

Direitos Humanos), e isto sem levar em conta que as estruturas normativas estão 

axiologicamente determinadas para a realização integral da pessoa humana, no sentido de lhe 

garantir as melhores condições existenciais, quer seja pela aplicação de uma ou outra. 

 

2 DIREITOS CULTURAIS COMO DIREITOS HUMANOS 

Os direitos culturais são entendidos como espécie de direitos humanos e que encontram 

proteção nos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, tanto no âmbito universal, sob a 

proteção da Organização das Nações Unidas (ONU), como na esfera regional6, em especial, 

de maior interesse ao presente trabalho, no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, sob 

a égide da Organização dos Estados Americanos (OEA), além claro, da ordem jurídica estatal. 

No que se refere ao Sistema Global (ONU), os direitos culturais estão expressos 

principalmente no artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH)7, de 

1948; e no artigo 15 do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(PIDESC), nos termos que seguem: 

                                                                                                                                                                                     
reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. (BRASIL, 2013) 
5 “Art. 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: 
[...] II - prevalência aos direitos humanos; [...]; VII - solução pacífica dos conflitos;”. (BRASIL, 2013) 
6 Atualmente, têm atuação efetiva e significante, os seguintes sistemas regionais: Europeu, Interamericano e 
Africano. Reconhecendo-se ainda, mesmo como atuação insipiente, o Asiático e o Árabe. Cf. Trindade (2003), 
Piovesan (2010) e Ramos (2012). 
7 “Art. 27. 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.” (ONU, 
1948)   
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Artigo 15.º 
1. Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem a todos o direito: 
a) De participar na vida cultural; 
b) De beneficiar do progresso científico e das suas aplicações; 
c) De beneficiar da proteção dos interesses morais e materiais que decorrem de toda 
a produção científica, literária ou artística de que cada um é autor. 
2. As medidas que os Estados Partes no presente Pacto tomarem com vista a 
assegurarem o pleno exercício deste direito deverão compreender as que são 
necessárias para assegurar a manutenção, o desenvolvimento e a difusão da 
ciência e da cultura. 
3. Os Estados Partes no presente Pacto comprometem-se a respeitar a liberdade 
indispensável à investigação científica e às atividades criadoras. 
4. Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem os benefícios que devem 
resultar do encorajamento e do desenvolvimento dos contactos internacionais e da 
cooperação no domínio da ciência e da cultura. (ONU, 1966) 

No âmbito do Sistema Interamericano, tanto o Pacto de São José da Costa Rica, também 

conhecido como Convenção Americana de Direitos Humanos8, de 1969, em seu artigo 26, 

como a Carta Democrática Interamericana9, de 2001, em seu artigo 13, realçam a relevância 

da atuação dos Estados para a garantia dos direitos culturais. 

Além dessas, pode-se citar outras fontes normativas internacionais, em especial a 

Organização das Nações Unidas para a Educação (UNESCO), que dispõem sobre a proteção e 

promoção de direitos culturais específicos, entre elas: Convenção Universal sobre Direito de 

Autor (1952), Declaração dos Princípios da Cooperação Cultural Internacional (1966), 

Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural (1972), Informe da 

Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento (1996) e Declaração Universal sobre a 

Diversidade Cultural (2001). 

Entende-se que este movimento internacional de expansão dos direitos culturais por 

meio de Tratados Internacionais de Direitos Humanos, em sentido amplo, e de Direitos 

Culturais, em sentido estrito, tem como finalidade fomentar a liberdade e a integração 

                                                           
8 “Artigo 26. 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”. (OEA, 1969) 
9 “Artigo 13. A promoção e observância dos direitos econômicos, sociais e culturais são inerentes ao 
desenvolvimento integral, ao crescimento econômico com eqüidade e à consolidação da democracia dos Estados 
do Hemisfério”. 
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humana, cuja promoção se dá por meio da educação em direitos humanos, e especificamente, 

em direitos culturais. Nesse sentido, o papel da UNESCO tem sido importante para 

influenciar positivamente os diversos Planos Nacionais de Educação direcionados para estas 

matérias. 

Ao partir do princípio que a cultura é o elemento de integração e identificação dos 

povos, a diversidade cultural é promotora da riqueza dos caracteres humanos (dimensão 

coletiva) e do desenvolvimento da individualização de cada ser humano, acarretando-lhe 

pleno sentido existencial. Não é sem razão que Coelho (2011, p.11) afirma: “A vida cultural é 

um complexo de proposições e relações que dão pleno sentido à liberdade humana. É a ela 

que a declaração dos direitos culturais se refere quando diz que todos tem direito à participar 

da vida cultural [...]”. 

A vida da pessoa está imersa na “vida cultural”, construindo-a e sofrendo suas 

influências coletiva e individualmente. Daí a importância dos direitos culturais, como 

instrumento de construção contínuo da própria humanidade (em sua dupla dimensão) e 

elemento integrador e de expansão dos demais direitos humanos. 

 

3  OS DIREITOS CULTURAIS E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

Com a sua redemocratização, o Brasil trouxe a temática dos Direitos Culturais no bojo 

da Constituição Federal de 1988, sendo assim, verifica-se que apesar de não ter havido a 

ausência total do tema nas constituições anteriores, foi a partir da atual constituição que os 

Direitos Culturais foram tratados explicitamente, como é possível constatar da leitura dos 

artigos 215 e seguintes. Desta forma, a pesquisa propõe fazer um recorte, sem pretensão de 

esgotar o tema, no sentido de compreender a dinâmica que une o cidadão e o Estado, na busca 

por garantir o pleno exercício dos direitos culturais. 

Conforme José Afonso da Silva: 

[...]é a primeira vez que uma Constituição assinala, especificamente, objetivos do 
Estado brasileiro, não todos, que seria despropositado, mas os fundamentais, e entre 
eles, uns que valem como base das prestações positivas que venham a concretizar a 
democracia econômica, social, e cultural a fim de efetivar a dignidade da pessoa 
humana[...](SILVA, 1997, p. 93). 
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Na medida em que, no Brasil, com o advento do Estado Democrático de Direito, que 

instituiu os Direitos Culturais, como Direitos Fundamentais reconhecidos e proclamados, o 

cidadão deve ser esclarecido para ter consciência das possibilidades que tem para efetivar a 

sua cidadania cultural. 

 Conforme  Pedro (2011, p. 45): “incluir os direitos culturais no seio dos direitos 

fundamentais implica situá-los na categoria mais alta de garantias da qual um direito subjetivo 

pode usufruir”, desta forma, os Direitos Culturais estão dispostos em todas as convenções e 

pactos internacionais dos quais o Brasil é signatário10 e, em diversas leis infra constitucionais, 

devendo ser efetivados.  

Assim, cabe aqui entender Direitos Culturais como de essencial relevância para o 

alcance dos objetivos da proposta trazida pela República Federativa do Brasil que estão 

dispostos no art. 3º da citada constituição brasileira: “construir uma sociedade, livre justa e 

solidária; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais; promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação”, portanto, verifica-se a preocupação com o respeito 

à diversidade, garantindo a preservação da dignidade humana. 

Desta forma, ao abordar a temática dos Direitos Culturais, a Constituição atual 

demonstra a preocupação do Estado em proteger a diversidade:  

Art. 215 §1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas, 
afro-brasileiras e 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: 
I – defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; 
II – produção, promoção, 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. (BRASIL, 2013) 

                                                           
10 Art. 5º, §2º. Os direitos e garantias expressos nessa 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, 2013) 
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Relevante ainda, o processo de elaboração de mecanismos que de fato confiram aos 

Direitos Culturais status de fundamentais, pois a própria Constituição prevê seu pleno 

exercício, deixando evidente sua base no exercício da cidadania e a importante busca por sua 

efetivação, daí a seriedade em esclarecer ao cidadão sobre o seu papel nesse processo. 

Para entender Direitos Culturais, Cunha Filho (2002, p.32), entende cultura como: 

“[...]a intervenção humana em favor da dignidade[...]”, percebendo-se a forte vinculação entre 

Cultura e efetivação da dignidade humana, por intermédio do Direito e de suas garantias. 

Ressalta-se, que a constituição brasileira de 1988 afirma estar o Brasil como Estado 

Democrático de Direito fundamentado na soberania, na cidadania, na dignidade da pessoa 

humana, em valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e no pluralismo jurídico, portanto, 

atualmente a constituição está pautada na consolidação de Direitos Humanos e na busca pela 

efetiva cidadania. 

Foi então, nessa perspectiva de cidadania cultural que a Constituição brasileira de 1988 

insere a temática dos Direitos Culturais, em uma seção específica sobre a Cultura e, sendo a 

cultura essencial na formação do indivíduo e consequentemente da sociedade, o entendimento 

de cultura amplia-se ao se verificar o artigo 216, conforme segue: 

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. (BRASIL, 2013) 

Os Direitos Culturais, porém, não estão restritos aos dispostos na Seção, II, Capítulo III, 

da Constituição Federal de 1988, e apresentam-se também no artigo 5º que compõe o título II, 

dos Direitos e Garantias Fundamentais, tornando ainda mais evidente a sua posição de Direito 

Fundamental. 

Desta forma, os Direitos Culturais também vieram dispostos no art. 5º, como cláusulas 

pétreas, a saber: o inciso IX, que trata da liberdade de expressão artística; os incisos XXVII e 

XXVIII, que tratam dos direitos autorais e direitos conexos;  e o inciso LXXIII, que trata do 
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direito à proteção do patrimônio cultural,  o que demonstra com mais ênfase o status dos 

Direitos Culturais como Direitos Fundamentais. 

Portanto, os Direitos Culturais em sua própria essência, são fundamentais para que se 

mantenha a identidade de determinada Nação e, no caso do Brasil pela busca da dignidade 

humana que é um de seus fundamentos. 

Além disso, conforme o artigo 4º, parágrafo único, a República Federativa do Brasil, 

buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, 

visando a formação de uma comunidade latino-americana, promovendo assim a integração 

cultural entre nações. 

No entanto, não é suficiente que os Direitos Culturais estejam proclamados, em diversos 

artigos constitucionais, inclusive com status de Direitos Fundamentais, pois  necessitam de 

efetivação, como forma de garantir a dignidade da pessoa humana. 

 

4  GARANTIA INTERNA DOS DIREITOS CULTURAIS 

Diante desse contexto, com vistas ao pleno desenvolvimento dos Direitos Culturais, a 

Emenda Constitucional n. 48/2005, definiu a elaboração obrigatória de um Plano Nacional de 

Cultura, acrescentando ao artigo 215, o § 3º: 

Art. 215 § 3º. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, 
visando ao desenvolvimento cultural do país e à integração de 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. (BRASIL, 2013) 

O Plano Nacional de Cultura foi elaborado a partir de conferências e fóruns, que 

ocorreram em todo o país e que possibilitaram um planejamento com metas, indicadores e 

modos de aferição, buscando resultados até 2020, ratificando a tão almejada garantia da 

cidadania cultural por meio de ações pautadas no diálogo com a sociedade, na tentativa de 

convergir os diversos interesses. 
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A partir do plano foram estabelecidas metas para a cultura no Brasil, que devem ser 

concretizadas à longo prazo, pois o plano é plurianual e pretende superar a questão dos ciclos 

governamentais e garantir a continuidade.  

Cada vez mais no Brasil, observa-se a importância de se construir mecanismos que 

promovam a inibição de ações e/ou omissões, tanto por parte do Estado quanto por parte do 

cidadão, que são co partícipes na construção de uma política cultural democrática, capazes de 

impedir a efetivação dos Direitos Culturais. 

É nessa perspectiva que surge também o Sistema Nacional de Cultura, também de 

dezembro de 2011, dando ênfase ao pluralismo cultural que possibilita o respeito à 

diversidade e a sua coexistência em um Estado Democrático de Direito, na busca por 

possibilitar a efetiva convivência pacífica do diferente, sendo essencial que todos possam se 

manifestar para que nenhum interesse se sobressaia em relação ao outro. Desta forma, o 

Direito abre espaço para que ocorra a participação ativa: 

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. (BRASIL, 2013) 

 

Portanto, o Sistema Nacional de Cultura promove a participação cidadã e mostra-se 

como uma ferramenta na busca por concretizar as metas estabelecidas no Plano Nacional de 

Cultura, garantindo a continuidade das políticas públicas culturais. 

No entanto, para que haja a participação efetiva do cidadão, quando se fala da utilização 

das ferramentas possibilitadas pelo Sistema Nacional de Cultura é necessário que tanto o 

cidadão diretamente envolvido com a Cultura do nosso país quanto àquele que não é 

diretamente envolvido, conheçam os Direitos Culturais e as ferramentas que possibilitam a 

sua efetivação, tomando consciência dos seus direitos e deveres em face da Cultura, que 

devem ser garantidos mutuamente pelo Estado e por todo o corpo social, evitando o risco de 

não ocorrer a efetivação de consensos, mas de políticas voltadas para grupos específicos. 
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É evidente a preocupação por garantir a concretude dos Direitos Culturais, em especial 

ao se analisar as Emendas Constitucionais: n. 42/2003, que acrescenta o inciso III ao, § 6º do 

art. 216, e  a de n. 48/2005, que acrescenta o § 3º ao art. 215, os quais garantem direitos por 

meio de continuidade de políticas culturais e incentivos pecuniários. 

A Constituição assegurou os direitos culturais, mas para sua efetivação, são essenciais a 

atuação estatal e a manifestação do corpo social, entendendo claramente o seu papel 

viabilizador de desenvolvimento digno do ser humano, para que mecanismos como o Plano 

Nacional de Cultura e o Sistema Nacional de Cultura consigam atingir o seu objetivo. 

 

5 CONCLUSÃO 

A luta pela efetivação dos direitos humanos, para o qual há alguma convergência, em 

que pese as ricas discussões sobre universalismo e relativismo, tem fomentado a preocupação 

e as ações em prol da valorização da vida humana, em um aspecto de dignidade que possa 

proporcionar seu desenvolvimento em todas as esferas da sua existência. 

Ao verificar a intensa produção normativa no âmbito internacional e no plano nacional, 

tendo em vista a proteção e promoção dos direitos culturais, percebe-se que sua efetivação 

ainda é muito débil e caminha mais no plano das expectativas de realização de direitos. 

Desse modo, este trabalho entende que não tem sido suficiente a quantidade de 

instrumentos normativos para garantir os direitos culturais. Também o processo de 

institucionalização e de criação de meios processuais não conseguem alcançar o intento de 

promover adequada e eficazmente estes direitos que estão intrinsecamente ligados à formação 

da pessoa humana, nos planos individual e coletivo. 

Os direitos são apenas um dos instrumentos capazes de garantir as condições materiais, 

psíquicas e espirituais para a realização da vida humana em plenitude, mas reside no homem, 

e na sua organização coletiva, as principais armas para concretização destas condições. Daí se 

considerar, no âmbito desta pesquisa, os processos educacionais e políticos também relevantes 

para superar os desafios da efetivação dos direitos culturais, interna e internacionalmente. 
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A QUESTÃO DOS REFUGIADOS E DOS IMIGRANTES NO BRASIL E 
OS DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO DA 

ONU 

THE ISSUE OF REFUGEES AND IMMIGRANTS IN BRAZIL AND  MILLENIUM 
DEVELOPMENT GOALS OF UN 

Fernando César Costa Xavier* 
Nayara Mota Costa** 

 
Resumo: Dados recentes do IBGE e do CONARE indicam que, na última década, o Brasil tornou-se um destino 
bastante atrativo para trabalhadores migrantes e os refugiados. Embora a imigração internacional tenha crescido 
exponencialmente, aponta-se que o Estado não estaria sabendo gerir a contento a crise humanitária decorrente do 
aumento dos fluxos migratórios, tendo o Brasil, inclusive, sido denunciado no Conselho de Direitos Humanos da 
ONU e na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA em face da sua negligência. Não bastasse 
isso, o Itamaraty afirma que o país está “absolutamente comprometido com o alcance dos ODM [Objetivos do 
Desenvolvimento do Milênio]”, os quais, dentre suas metas, pretende “Adotar medidas para garantir o respeito e 
a proteção dos direitos humanos dos migrantes” (V, 25) e “ajudar todos os refugiados e pessoas deslocadas a 
regressar voluntariamente às suas terras em condições de segurança e de dignidade” (VI, 26). Embora a 
migração internacional não seja uma questão intrínseca no escopo original dos ODM’s, tem-se claro hoje que os 
temas da migração e do desenvolvimento têm uma relação cada vez mais estreita entre si. Este artigo pretende 
analisar mais detidamente essa relação, a fim de refletir sobre até que ponto a ausência de políticas migratórias 
inclusivas no Brasil compromete o seu compromisso de cumprimento dos ODM’s. 

Palavras-Chaves: Migrações internacionais. Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Organização das 
Nações Unidas. 

Abstract: Recent data of IBGE and CONARE addressing, in last decade, Brazil has become a mostly attractive 
destination to migration workers and refugees. Although international migration has raised exponentially, points 
up that state would not be the satisfaction knowing manage the humanitarian crisis resulting from the increase in 
immigration, with Brazil even been denounced in the Human Rights Council of the UN and the Inter-American 
Commission on Human Rights of the OAS in the face of  his negligence. Not only that, Brazilian Foreign 
Ministry says the country is “absolutely committed to achieving the MDGs [Millennium Development Goals]”, 
which, among its goals, aims to “take measures to ensure the respect and protection of human rights migrants” 
(V, 25) and “help all refugees and displaced persons to return voluntarily to their homes in safety and dignity” 
(VI, 26). While international migration is not an inherent issue in the original scope of the MDGs, is clear today 
that the themes of migration and development have an increasingly close relationship among them. This article 
aims to examine this relationship more closely, in order to reflect on the extent to which the absence of inclusive 
immigration policies in Brazil undermines its commitment to achieving the MDGs. 

Keywords: International migrations. Millenium Development Goals. United Nations. 
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1 Introdução 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicados em 2012, 

referentes a levantamentos feitos em 2010, indicam que o Brasil tem se tornado um destino 

cada vez mais atrativo para imigrantes internacionais1. Entre a década de 2000-2010, estima-

se que o número de imigrantes vindos de outros países, residindo no Brasil há pelo menos 

cinco anos e com residência fixa, aumentou de 143.644 (Censo de 2000) para 286.468 

pessoas. A partir desses dados, o país teria recebido em 2010 260,5 mil imigrantes internacionais, 

86,7% a mais do que em 20002. Esse novo contingente chegou ao país nos últimos anos da 

década, quando se intensificaram os fluxos migratórios, inclusive os clandestinos. 

O aumento dos deslocamentos em escala global se relaciona com diversas contingências 

no cenário internacional, como o acirramento das tensões geopolíticas e dos conflitos sociais 

internos – sobretudo no Oriente Médio e em países africanos –, o agravamento da pobreza e 

da opressão nos países de origem e a atratividade exercida pelas economias dos países em 

desenvolvimento etc. (DE HAAS, 2008), e legislações menos draconianas e órgãos de 

controle menos rigorosos nos locais de origem (CASTLES et alli, 2012).  

Tais contingências ajudam a explicar em grande medida o porquê de o Brasil receber 

um número cada vez mais significativo de estrangeiros vindos de diferentes procedências 

(sobretudo países africanos e asiáticos), os quais buscam no país oportunidades de emprego e 

investimento, bem como segurança e estabilidade política  

A par dos fluxos de trabalhadores migrantes, são diagnosticados também os 

deslocamentos de refugiados. De acordo com o relatório “Refúgio no Brasil: Uma Análise 

Estatística (2010-2013)”, elaborado pelo Comitê Nacional de Refugiados (CONARE) e pelo 

Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), entre os anos 2010 e 2013, 

o número total de pedidos anuais de refúgio mais que triplicou no país. Passou de 566 em 

                                                           
1 Cf.: CENSO DEMOGRÁFICO 2010: nupcialidade, fecundidade e migração: resultados da amostra. Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística. CD-ROM. ISSN: 01043145. Disponível em: 
<http://biblioteca.ibge.gov.br/d_detalhes.php?id=798>. Acesso em 03 mai. 2014. 
2 Cf. em: <http://7a12.ibge.gov.br/vamos-conhecer-o-brasil/nosso-povo/migracao-e-deslocamento>. Acesso em: 
01 mai. 2014. 
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2010 para 5.256 no ano passado3. Isso evidencia um aumento de 800% em comparação ao ano 

de 2010, em relação ao qual o Secretário Nacional de Justiça Paulo Abrão afirmou: 

O Brasil virou um espaço de proteção. Ao contrário da Europa, o Brasil está abrindo 
suas portas para o novo fluxo migratório. Estamos entre as maiores economias do 
mundo, exercemos liderança internacional e viramos um destino para os que sofrem 
perseguições dos mais variados tipos, seja religiosa, de raça ou de grupos sociais4. 

Contudo, há informações de que os refugiados, assim como os trabalhadores migrantes, 

passariam por dificuldades no decorreu de seu processo de integração no Brasil, ficando, por 

exemplo, descobertos de redes de seguridade social. O próprio rigor para a concessão do 

status de refugiado, deixando o estrangeiro dependente de regularizações concedidas de forma 

precária, parece contradizer a afirmação de que o Estado brasileiro é um espaço de proteção e 

que abriu as portas para os migrantes e refugiados. 

Desse modo, de um lado, há aquelas informações indicando a imigração internacional 

(abrangendo migração por trabalho e refúgio) cresceu exponencialmente no Brasil, chegando 

a criar situações de crise humanitária que o governo não estaria sabendo gerir. De outro, tem-

se que o Ministério de Relações Exteriores registrou em sua página eletrônica que o Brasil 

está “absolutamente comprometido com o alcance dos ODM [Objetivos do Desenvolvimento 

do Milênio da ONU]”5. 

Vale recordar que os ODM’s surgem a partir da Declaração do Milênio da ONU6, e esta 

prevê entre suas diretrizes “Adotar medidas para garantir o respeito e a proteção dos direitos 

humanos dos migrantes, dos trabalhadores migrantes e das suas famílias” (V, 25) e “ajudar 

todos os refugiados e pessoas deslocadas a regressar voluntariamente às suas terras em 

condições de segurança e de dignidade” (VI, 26). Em publicação de 2005, a Organização das 

Nações Unidas registrou que, embora a migração internacional não seja uma questão 

                                                           
3 Cf. em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2014-05/com-foto-e-info-solicitacoes-de-
refugio-no-brasil-aumentam-mais-que>. Acesso em: 25 mai. 2014. 
4 Cf. em: <http://www.domtotal.com.br/manchetes/detalhes.php?manId=6892>. Acesso em: 25 mai. 2014. 
5 Cf. em: <http://www.itamaraty.gov.br/temas/temas-multilaterais/direitos-humanos-e-temas-sociais/metas-do-
milenio/objetivos-de-desenvolvimento-do-milenio>. Acesso em: 13 mai. 2014. 
6 Resolução A/RES/55/2, aprovada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas no dia 8 de 
setembro de 2000. 
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intrínseca no escopo original dos ODM's, tem-se claro, hoje, que o tema da migração e o do 

desenvolvimento tem uma relação cada vez mais estreita entre si (ONU, 2005, p. 8). 

O presente artigo pretende analisar mais detidamente a relação entre o tema da migração 

internacional e os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio da ONU, a fim de refletir sobre 

até que ponto a ausência de políticas migratórias inclusivas no Brasil compromete o próprio 

compromisso de cumprir os ODM's. 

 

2. Sobre a distinção conceitual entre refugiado e migrante 

Os ODM’s, conforme visto, concebem de forma separada a condição de migrante e a de 

refugiado, embora se saiba que estão ambas relacionadas com fatores convergentes que 

forçam ou incentivam os deslocamentos internacionais. No geral, a distinção entre as 

categorias “migrante” e “refugiado” relaciona a primeira mais diretamente com aspectos 

econômicos, sendo o migrante um “buscador de trabalho”, e a segunda com aspectos 

políticos, sendo o refugiado um “perseguido no seu país”. 

Parece plausível a observação de Katharine Derderian e Liesbeth Schockaert (2009) de 

que essa distinção categorial não consegue contornar algumas obscuridades, “uma vez que 

pessoas que buscam refúgio provenientes de conflitos e regimes opressivos, também estão em 

busca de emprego e oportunidades econômicas para assegurar sua sobrevivência”, e os fluxos 

mais frequentes seriam no geral “mistos” (motivados tanto econômica quanto politicamente). 

No entanto, como a distinção se mantém em grande parte da literatura e nos instrumentos 

normativos, convém algumas linhas mais sobre a caracterização do migrante e do refugiado, 

inclusive nas leis e tratados sobre a matéria. 

Conforme o Conselho Nacional de Imigração (CNIg), imigrante é toda a “pessoa que 

chega a outro Estado com o propósito de nele residir”. Dessa definição se deduz o conceito de 

trabalhador migrante, que, conforme o CNIg, seria toda “pessoa que realizará, ou realizou 

uma atividade remunerada em um Estado do qual não seja nacional”7.  

                                                           
7 Cf. em: < http://www2.mte.gov.br/politicamigrante/imigracao_proposta.pdf>. Acesso em: 12 mai. 2014. 
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No plano internacional, a proteção específica do trabalhador migrante encontrou termo 

com a Convenção Internacional sobre a Proteção de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos 

Membros das suas Famílias de 1990, da ONU. A propósito, embora esse tratado esteja em 

vigor desde 2003, ele ainda não foi ratificado pelo Brasil, o que tem merecido incisivas 

críticas dos autores (FARENA, 2008). 

De outra parte, o Brasil é signatário da Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto 

dos Refugiados, de 1951, na qual se registra que o refugiado é o indivíduo 

que em conseqüência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 e 
temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou 
opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, 
em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem 
nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual em 
conseqüência de tais acontecimentos, não pode ou, devido ao referido temor, não 
quer voltar a ele. 

Essa Convenção, adotada em 28 de julho de 1951 e ratificada pelo Brasil em 1997, se 

refere a acontecimento ocorridos “antes de 51” reportando-se claramente aos efeitos 

geopolíticos decorrentes da Segunda Guerra Mundial e aprofundados pela Guerra Fria, como 

a deflagração de processos de independência, principalmente na África e Ásia, e a Guerra da 

Indochina8. Terminada a Guerra Fria, o total de refugiados no mundo chegava a 11 milhões, e 

continuo a aumentar no final dos anos 90 e início dos anos 2000, chegando a 22,5 milhões em 

2003 (CARNEIRO, 2012, p. 16). 

Essa Convenção influenciou de forma especial a formulação da definição de refugiado 

seguida pela Lei brasileira nº 9.474/97 (Estatuto dos Refugiados). No art. 1º, III, dessa 

legislação, define-se como refugiado todo o indivíduo que “devido à grave e generalizada 

violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar 

refúgio em outro país”9.  

                                                           
8 Em 1967, foi adotado o Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados, que eliminou as limitações temporais e 
geográficas fixadas na Convenção, ou seja, o refúgio não mais se restringiria apenas a indivíduos afetados antes 
de 1º de janeiro de 1951 e em eventos ocorridos na Europa (RAMOS, 2014, p.167). 
9 Os incisos I e II do referido artigo também merecem destaque: “Art. 1º Será reconhecido como refugiado todo 
indivíduo que: I - devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo 
social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à 
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Em relação aos trabalhadores migrantes, o Brasil ainda não conta com uma legislação 

específica sobre o assunto. Tramitam no Congresso Nacional projetos de lei para definir a 

nova condição jurídica do estrangeiro, que abarcam garantias para o migrante trabalhador, 

mas a aprovação desses projetos ainda não tem data previsível10. 

 

3. Os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM’s) da ONU e o tema da imigração 

internacional 

Declaração do Milênio (Resolução A/RES/55/2) foi aprovada pela Assembleia Geral da 

ONU em 2000, em reunião de cúpula envolvendo 147 Chefes de Estado e de Governo e 

representantes de 191 países. Em relação à Declaração, Kofi Annan, então Secretário-Geral da 

ONU, consignou no seu Prefácio: 

Esta Declaração foi elaborada ao longo de meses de conversações, em que foram 
tomadas em consideração as reuniões regionais e o Fórum do Milênio, que 
permitiram que as vozes das pessoas fossem ouvidas. Apraz-me verificar que muitos 
dos compromissos e alvos sugeridos no meu Relatório do Milênio foram incluídos 
nela. 
A minha intenção, ao propor a realização da Reunião, foi utilizar a força simbólica 
do Milênio para ir ao encontro das necessidades reais das pessoas de todo o mundo. 

A Declaração contém oito eixos, a saber, “Valores e Princípios” (I), para em seguida 

abordar os seguintes temas: "Paz, Segurança e Desarmamento” (II), “O Desenvolvimento e a 

Erradicação da Pobreza” (III), a “Proteção do nosso Ambiente Comum” (IV), “Direitos 

Humanos, Democracia e Boa Governança" (V), “Proteção dos Grupos Vulneráveis” (VI), 

“Responder às Necessidades Especiais da África” (VII) e “Reforçar as Nações Unidas” (VIII). 

Desses eixos foram deduzidos os chamados Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, ou, 

simplesmente, metas do milênio.  

A relação entre migrações internacionais e desenvolvimentismo (nos termos como este 

conceito é proposto pelas Nações Unidas nas metas do milênio) parece tão mais estreita 
                                                                                                                                                                                     
proteção de tal país; II - não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, 
não possa ou não queira regressar a ele, em função das circunstâncias descritas no inciso anterior;”. 
10 Destaque para o PLS nº 288/2013 (Lei de Imigração), de autoria do senador Aloysio Nunes Ferreira, e para o 
PL nº 5655/2009 (Lei do Estrangeiro), proposto pelo Ministério da Justiça 
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quando se recorda que o Relatório do Desenvolvimento Humano 2009, do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), intitulou-se “Ultrapassar Barreiras: 

Mobilidade e desenvolvimento humanos”. Nesse relatório, que apontou a existência de 214 

milhões de pessoas na condição de imigrantes internacionais, indicou-se que os migrantes 

oriundos de países pobres e em conflito, a migração geralmente representa melhoria de 

condições de vida. Não obstante, ela também implique uma série de riscos para os deslocados. 

Fateh Azzam (2005) parece ter um fundamento humanista para realçar a ligação entre 

políticas de desenvolvimento e os sujeitos das migrações internacionais: 

O empenho para implementar os Objetivos do Milênio, que focaliza 
primordialmente os mais pobres dos pobres em todo o mundo, precisa incluir essas 
populações marginalizadas [dos migrantes], devido às dificuldades específicas 
encontradas por elas, como a falta de acesso a certos privilégios concedidos 
unicamente aos que gozam do status de cidadãos. [...] Permitir que os migrantes 
forçados sejam excluídos das estatísticas ou dos esforços nacionais e globais de 
defesa ao se promover e implementar os Objetivos do Milênio seria o mesmo que 
criar uma mera ilusão de progresso. Além disso, essa inclusão pode muito bem 
contribuir para melhorar suas condições e as principais causas de sua privação e da 
migração forçada, nas esferas política, econômica e de segurança (p. 34). 

Contudo, a relação não é evidenciada (apenas) por argumentos centrados na ideia de 

proteção da dignidade do migrante. Em maio de 2010, reunidos em Genebra, delegados que 

participaram de um simpósio organizado pelo Global Migration Group (GMG), após amplo 

debate, concluíram que o melhoramento das condições de vida de imigrantes, por meio de 

políticas migratórias formuladas pelos governos em colaboração com a sociedade civil, 

costuma ter efeito positivo para o crescimento econômico, sobretudo nos casos em que 

imigrantes preenchem vagas em postos de trabalho em sociedades nas quais a população 

economicamente ativa está envelhecendo sem ser recomposta. 

Em 2013, Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon, ao pedir a concentração de esforços 

para o cumprimento dos ODM’s dentro do prazo fixado, referiu que uma agenda pós-2015 

deve incluir, dentre outros assuntos, “o aumento da contribuição positiva dos migrantes”11. 

                                                           
11 Cf. em: < http://www.onu.org.br/onu-avalia-progresso-dos-objetivos-do-milenio-e-pede-esforco-pelo-
cumprimento-das-metas-ate-2015/>. Acesso em: 13 mai. 2014. 
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Além do componente contributivo para a economia do trabalho, a migração tem uma 

relação sistêmica com o desenvolvimentismo, uma vez que se liga em variados níveis com 

muitos temas-chave para o desenvolvimento. O preciso documento da International 

Organization for Migration (IOM), preparado por Erica Usher e publicado ainda em 200512, 

consegue sem dificuldades vincular o tema da migração a metas como a erradicação da 

pobreza e a temas como gênero, saúde, parcerias globais e meio-ambiente. Acerca deste 

último tema, a propósito, “O impacto das mudanças climáticas tem implicações diretas sobre 

os esforços da comunidade internacional para atingir os Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio (ODM’s) [...] as principais questões relativas ao impacto incluem o deslocamento de 

populações [e] a migração forçada” (ORELLANA, 2010). 

Ainda que a temática migratória não seja destaque na Declaração do Milênio de 2000 e 

nos Oito Objetivos do Desenvolvimento do Milênio que dela derivam, as interseções entre ela 

e ditos objetivos são claramente discerníveis.  Lembre-se que entre esses objetivos, constam: 

redução da Pobreza; atingir o ensino básico universal; igualdade entre os sexos e a autonomia das 

mulheres; reduzir a mortalidade na infância; melhorar a saúde materna; combater o HIV/Aids, a 

malária e outras doenças; garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer uma Parceria Mundial 

para o Desenvolvimento.  

À vista dos Objetivos listados, a ONU registrou que, embora a migração internacional 

não seja uma questão intrínseca no escopo original dos ODM’s, tem-se claro que o tema da 

migração e do desenvolvimento tem uma relação cada vez mais direta (ONU, 2005, p. 8). 

Ainda, deve-se entender que o Objetivo 8 (“estabelecer uma Parceria Mundial para o 

Desenvolvimento”) não se restringe somente as questões econômicas, mas também ao auxílio 

aos países que recebem refugiados e imigrantes, e aos que enfrentam conflitos e guerras civis, 

que são circunstâncias frequentemente ligadas à migração internacional. 

Ademais, a Declaração refere a necessidade de se “adotar medidas para garantir o 

respeito e a proteção dos direitos humanos dos migrantes, dos trabalhadores migrantes e das 

suas famílias” (Parte V, 25), além de registrar que se deve 

                                                           
12Cf.em:<http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/published_docs/serial_public
ations/mrs20.pdf>. Acesso em: 13 mai. 2014. 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

927

http://www.pnud.org.br/ODM1.aspx
http://www.pnud.org.br/ODM2.aspx
http://www.pnud.org.br/ODM3.aspx
http://www.pnud.org.br/ODM3.aspx
http://www.pnud.org.br/ODM4.aspx
http://www.pnud.org.br/ODM5.aspx
http://www.pnud.org.br/ODM6.aspx
http://www.pnud.org.br/ODM6.aspx
http://www.pnud.org.br/ODM7.aspx
http://www.pnud.org.br/ODM8.aspx
http://www.pnud.org.br/ODM8.aspx
http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/published_docs/serial_publications/mrs20.pdf
http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/published_docs/serial_publications/mrs20.pdf


 
 

 

 

intensificar a cooperação internacional, designadamente a partilha do fardo que recai 
sobre os países que recebem refugiados e a coordenação da assistência humanitária 
prestada a esses países; e ajudar todos os refugiados e pessoas deslocadas a regressar 
voluntariamente às suas terras em condições de segurança e de dignidade, e a 
reintegrarem-se sem dificuldade nas suas respectivas sociedades (Parte VI, 26). 

À vista desses diretrizes formuladas pelas Nações Unidas e aceitas como compromissos 

por diversos países, considerando que elas apontam para a construção de uma rede 

colaborativa de proteção de trabalhadores migrantes e refugiados, importa saber se, à vista dos 

dados disponíveis, o Brasil as estaria implementando a contento.   

 

5. A imigração internacional no Brasil hoje: cenário de um subdesenvolvimentismo? 

Segundo o Atlas Temático do Observatório das Migrações em São Paulo, bolivianos, 

coreanos, senegaleses e haitianos estão entre os grupos mais numerosos do novo perfil de 

imigrante no Estado de São Paulo13. No caso dos refugiados, conforme dados do CONARE, o 

país abrigaria atualmente cerca de 5.208 refugiados, dos quais a metade seria de colombianos 

e angolanos14. 

Nos últimos anos, a questão dos haitianos surgiu como um desafio destacado. Em 2013, 

registrou-se um crescimento significativo da rota de imigração ilegal vinda do Haiti para o 

Brasil, com entrada pelo Estado do Acre e outros Estados da Amazônia. Desde janeiro de 

2010, o Conselho Nacional de Imigração (CNIg) havia autorizado a permanência de 9.938 

haitianos no Brasil. Entretanto, em junho de 2013, o órgão já começava a demonstrar 

preocupação com possíveis rotas do tráfico de imigrantes15. O fluxo intensificou-se a tal ponto 

que, neste primeiro semestre de 2014, triplicou o número de entradas pelas fronteiras do Acre. 

Muitos desses haitianos que chegam ao Brasil não possuem visto de entrada, optando 

pelo pedido de refúgio para regularizar, ainda que a título precário, a sua permanência no país. 
                                                           
13 Cf.em:< http://projetopontesedes.blogspot.com.br/>. Acesso em: 03 mai. 2014. 
14 Cf. em: < http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/04/brasil-tem-hoje-52-mil-refugiados-de-79-
nacionalidades-diferentes.html>. Acesso em: 24 abri. 2014. 
15 Cf. IMIGRAÇÃO ILEGAL AO BRASIL MOVIMENTA ECONOMIA HAITIANA PÓS TERREMOTO. G1 
Mundo. Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/10/imigracao-ilegal-ao-brasil-movimenta-
economia-haitiana-pos-terremoto.html>. Acesso em: 03 mai. 2014. 
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O entendimento que sobrevêm do CONARE, no entanto, é de que eles não preencheriam as 

condições previstas nas leis e nos tratados para serem reconhecidos como refugiados. 

A partir da primeira leva de imigrantes haitianos, repetindo-se nas subsequentes, a 

análise do CONARE concluiu que não havia fundamentos para conceder aos haitianos status 

de refugiados. Após a intensificação dos fluxos, porém, o Conselho Nacional de Imigração 

propôs que, em substituição, fosse dado a eles um tipo especial de visto, o chamado visto 

humanitário (Resolução Normativa n° 97/2012-CNI)16, com o qual se pretendia beneficiar 

pessoas vidas de um país em dificuldades, e que o Brasil, oficialmente, comprometeu-se a 

amparar (XAVIER, 2012, p. 102). 

Como se sabe, o refúgio constitui um direito de estrangeiros garantido pela Convenção 

das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados. No caso dos haitianos, eles não sofriam 

perseguições de cunho político, religioso, social, nacional ou ideológico. Tecnicamente, 

portanto, não podem ser considerados refugiados. Algumas análises mais benevolentes ressaltaram 

a gravidade do terremoto ocorrido no Haiti para com isso tentar enquadrar os haitianos na condição 

possível (mas controvertida) de “refugiados ambientais”, de vez que eles teria fugido de um 

desastre natural de larga escala. Poderiam então ser considerados “indivíduos [...] que precisam 

abandonar temporária ou definitivamente seus locais de origem ou residência pressionados por 

causas ambientais” (RAMOS, 2011, p. 8). Essa condição de refugiado “ambiental”, no entanto, 

não é admitida pelas normas brasileiras, tampouco na Convenção da ONU e nas diretivas da 

ACNUR. 

De todo modo, é evidente tratar-se de pessoas que, tendo sofrido com a desestruturação de 

seu país por conta do caos político que aumentou com o terremoto de 2010, estão hoje em busca de 

oportunidades de inclusão no mercado de trabalho. Segundo declaração do Secretário de 

Justiça Nacional,  

[...] as solicitações de haitianos são encaminhadas ao Conselho Nacional de 
Imigração, órgão do governo federal que concede ao grupo, desde 2010, um visto 

                                                           
16  A Resolução Normativa nº 97, de 12 de janeiro de 2012, do Conselho Nacional de Imigração, em seu art. 1º, 
prescreve que “Ao nacional do Haiti poderá ser concedido o visto permanente previsto no art. 16 da Lei nº 6.815, 
de 19 de agosto de 1980, por razões humanitárias, condicionado ao prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 18 
da mesma Lei, circunstância que constará da Cédula de Identidade do Estrangeiro”. 
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especial humanitário que dá a eles proteção internacional e os mesmos direitos 
garantidos aos refugiados”17. 

Recorde-se que o Estatuto dos Refugiados possui uma disposição elementar referente à 

autorização de residência provisória, do art. 21, § 1º, que dispõe que “o protocolo permitirá ao 

Ministério do Trabalho expedir carteira de trabalho provisória, para o exercício de atividade 

remunerada no País”.  

Todavia, muitos órgãos da imprensa nacional informam que os haitianos que chegam ao 

Brasil permanecem, em sua maioria, em estado de miséria. A “questão haitiana”, inclusive, 

recebeu atenção de organizações não-governamentais de direitos humanos, que a levaram  ao 

conhecimento das instâncias internacionais. No início do ano de 2014, ONG’s levaram o caso ao 

Conselho de Direitos Humanos da ONU18. Em outubro de 2013, a ONG Conectas já havia 

levado o caso até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, pedindo a 

responsabilização do Estado brasileiro por violações cometidas contra os imigrantes que vêm 

ao Brasil, e aqui permanecem. 

Há uma preocupação compreensível com a exploração dos haitianos e de outros estrangeiros 

em trabalhos degradantes e análogos à condição de escravo, visto que a demora na emissão da 

carteira de trabalho os torna alvo fácil para aliciadores. Das dificuldades para arranjarem emprego 

minimamente bem remunerado vão decorrer as dificuldades para obterem moradia condigna. Em 

relação aos alojamentos com que podem contar, há, por exemplo, em São Paulo, o Centro Pastoral 

e de Mediação dos Migrantes, lugar destinado a abrigar imigrantes desde 1939. Os relatos das 

condições dessa Pastoral – que recebia cerca de 400 haitianos por dia, desde o fechamento do 

abrigo em Brasileia, no Acre – parece exemplificar de modo emblemático ambiente insalubre 

com que tem que se contentar os migrantes irregulares. Não seria exagero dizer que são 

condições que se assemelham às de cadeias públicas e penitenciárias, o que permitiria dizer 

                                                           
17 Cf. em: < https://soundcloud.com/acnur-brasil/coletiva-dados-de-refugio-no-brasil>. Acesso em: 25 mai. 2014. 
18 Cf. NO AUGE DA CRISE, CONECTAS LEVA CASO DE HAITIANOS À ONU: Galpão projetado para 300 
pessoas no Acre atende a mais de 2,3 mil. Conectas Direitos Humanos. Disponível em: 
<http://www.conectas.org/pt/acoes/politica-externa/noticia/16973-no-auge-da-crise-conectas-leva-caso-de-
haitianos-a-onu>. Acesso em: 03 mai. 2014. 
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que a “condenação” dos imigrantes indocumentados no Brasil é algo mais que uma força de 

expressão. 

O visível descumprimento de regras de direitos humanos contidas em tratados 

internacionais da ONU por parte do Brasil parece aumentar o ceticismo de que ele tem 

cumprido ou conseguirá cumprir os ODM’s delineados pelas Nações Unidas. O modo como o 

país deve responder a essa fluxo de imigrantes em busca de melhores condições de vida não 

foi definitivamente estabelecido pelo Estado, tampouco se verifica que esteja sendo pensado 

em consonâncias com as metas do milênio. 

6 Considerações Finais 

Devido ao aumento do fluxo migratório no Brasil, como demonstram os dados oficiais, 

o Estado brasileiro hoje enfrenta o desafio de elaborar uma política migratória que seja não 

apenas eficaz, mas compatível com os ODM’s da ONU. O país muito provavelmente não 

conseguirá cumprir o proposto pelas metas do milênio até 2015, e não somente devido à falta 

de políticas públicas, mas também pela sua omissão ante a necessidade de estabelecer um 

plano nacional de imigração eficaz e inclusivo.  

O não cumprimento dos ODM’s, em certo sentido, parece repetir o sistemático o 

descumprimento de tratados internacionais da ONU sobre refugiados e migrantes – a 

Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 e a Convenção Internacional sobre a 

Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas 

Famílias. 

Essa constatação refuta a assertiva do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, de 

que o país “tem se destacado internacionalmente não apenas pelo compromisso em atingir os 

ODM, mas também pelo seu empenho em apoiar outros países nesse esforço”. Um visível o 

contraste entre o discurso e a realidade. 

É válido lembrar que um dos valores e princípios regentes da Declaração do Milênio é a 

solidariedade: “os problemas mundiais devem ser enfrentados de modo a que os custos e as 

responsabilidades sejam distribuídos com justiça, de acordo com os princípios fundamentais 

da equidade e da justiça social”. 
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LIMITES ENTRE A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E O DISCURSO DO 
ÓDIO: CONTROVÉRSIAS EM TORNO DAS PERSPECTIVAS NORTE-

AMERICANA, ALEMÃ E BRASILEIRA  

TRACING THE LINE BETWEEN FREEDOM SPEECH AND HATE SPEECH: 
CONTROVERSIES INVOLVING THE AMERICAN, GERMAN AND BRAZILIAN 

PERSPECTIVES 

Gustavo Ferreira Santos1 
Nevita Maria Pessoa de Aquino Franca Luna2 

 

Resumo: O escopo do artigo foi analisar as restrições de conteúdo à liberdade de expressão, no caso do discurso 
do ódio. Em um primeiro momento, abordou-se a liberdade de expressão, delimitando seu significado, conteúdo 
e propósito. Em seguida, apontou-se o discurso do ódio como elemento inibidor da liberdade de expressão por 
ofender os membros das minorias tradicionalmente discriminadas, que estão em inferioridade numérica ou em 
situação de subordinação cultural, socioeconômica ou política. Posteriormente, foram discutidos alguns aspectos 
dos modelos norte-americano (liberdade negativa) e alemão (liberdade positiva), para mostrar que culturas 
diversas, mas sensibilizadas com os problemas das minorias, aportam soluções jurídicas diferentes. Por último, 
verificou-se uma aproximação do posicionamento da corte brasileira com a doutrina alemã, a partir da análise 
dos casos paradigmáticos do editor Siegfried Ellwanger e da Escola de Samba Unidos da Viradouro. O 
posicionamento do Brasil, país multicultural e formado por diferentes etnias, pode orientar um novo processo de 
defesa das minorias que, apesar de envolver a colisão de direitos fundamentais consagrados (dignidade, 
igualdade e liberdade), ainda encontra barreiras incompatíveis com a democracia pluralista contemporânea. 
Ademais, o debate acerca dos limites entre a liberdade de expressão e o discurso do ódio ganha espaço nas 
ciências jurídicas e deve ser instigado porque, embora trate de um problema antigo, algumas questões 
permanecem sem contornos bem definidos. 

 Palavras-Chaves: Liberdade de expressão. Discurso do ódio. Minorias. Preconceito. Cultura. 

Abstract: The scope of the article was to analyze the content restrictions of freedom of expression, in the case of 
hate speech. At first, we dealt with the freedom of expression, delimiting its meaning, content and purpose. Then 
we pointed out the hate speech as inhibitor element of freedom of expression for offending members of 
traditionally discriminated minorities, who are outnumbered or in a situation of cultural subordination, 
socioeconomic or political. Later, some aspects of American models (negative freedom) and German (positive 
freedom) were discussed, to show that different cultures, but sensitized to the problems of minorities, they 
provide different legal solutions. Finally, there was an approximation of the position of the Brazilian court with 
German doctrine, from the analysis of the paradigmatic cases: the editor Siegfried Ellwanger and the Samba 
School ‘Unidos da Viradouro’. The positioning of Brazil, multicultural country and composed of different ethnic 
groups, may guide a new process of defending minorities, despite involving the collision of fundamental rights 
(dignity, iguality and freedom), barriers still finds incompatible with the pluralist democracy contemporary. 

                                                           
1 Pós-Doutor em Direito pela Universidade de Valência, Espanha, e professor dos Programas de Pós-Graduação 
em Direito da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e da Universidade Católica de Pernambuco 
(UNICAP). 
2 Advogada e Professora Substituta da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Mestre em Filosofia pela 
Universidade Federal da Paraíba e Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE).  
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Moreover, the debate about the limits between freedom of expression and hate speech gains space in legal 
sciences and should be instigated because, although it is an old problem, some issues remain without well-
defined contours. 

Keywords: Freedom of expression. Hate speech. Minorities. Prejudice. Culture. 

 

1. BREVE INTRODUÇÃO HISTÓRICA: A LIBERDADE DE EXPRESSÃO 
COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

Os direitos humanos são uma conquista bastante tardia na história da humanidade, 

sendo firmados como elementos jurídicos apenas com as Revoluções Liberais do século 

XVIII, momento em que a liberdade de expressão se afirmou definitivamente e passou a 

integrar as constituições liberais, bem como convenções e tratados internacionais, como 

direito fundamental. 

A liberdade de expressão foi expressa, pela primeira vez, em 1689, no English Bill of 

Rights, um estatuto político formulado no contexto da Revolução Gloriosa que defendia os 

direitos dos cidadãos britânicos. Em seguida, vários outros documentos passaram a incorporar 

em seus textos o direito à liberdade de expressão, como os artigos 10 e 11 da Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão: 

Art. 10.º Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões 
religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida 
pela lei. 
Art. 11.º A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos 
direitos do homem; todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir 
livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos previstos 
na lei. 

No Brasil, desde a Constituição do Império havia a garantia da liberdade de expressão, o 

que foi preservado até a Constituição de 1937. Já no período conhecido como Estado Novo 

durante o governo do presidente Vargas, o princípio constitucional da liberdade de 

pensamento desapareceu e foi adotada a censura como meio de impedir a publicação ou a 

reprodução de determinadas informações. A liberdade de expressão só ganhou força 
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novamente na atual Constituição Federal3, promulgada em 5 de outubro de 1988, que trouxe 

várias inovações em relação à liberdade de manifestação do pensamento, dando maior 

amplitude ao rol de direitos e garantias individuais, vedando apenas o anonimato como forma 

de evitar a verbalização do discurso sem a devida responsabilidade. 

Em 1979, em uma conferência do Instituto Internacional de Direitos Humanos, o jurista 

tcheco-francês Karel Vasak propôs uma classificação dos direitos humanos em gerações, 

inspirado no lema da Revolução Francesa (Liberdade, Igualdade, Fraternidade). Os direitos da 

primeira geração, em que está inserida a liberdade de expressão, são considerados direitos 

negativos, que se esgotam num dever de abstenção do Estado na esfera particular do 

indivíduo. Trata-se de uma limitação para os poderes públicos, erigida para que eles não 

tenham como impedir nem coibir a manifestação de quaisquer opiniões ou ideias. 

Com efeito, a liberdade de expressão é um direito fundamental dos indivíduos, 

entendida como liberdade de consciência e liberdade de crença, e está intrinsecamente 

relacionada à livre manifestação de ideias, opiniões, posições, pensamentos, de interesse 

público ou não, provido de importância e valor ou não, através de qualquer meio de 

comunicação, não podendo esse direito ser restringido por ninguém. Em suma, a liberdade de 

expressão só pode ser plenamente garantida se os indivíduos tiverem a possibilidade de 

manifestar seus pontos de vista segundo suas convicções, seja na esfera pública ou privada. 

 

 

 

                                                           
3 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: IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; V - é 
assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à 
imagem; VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias; VIII - ninguém será 
privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para 
eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei; IX - é 
livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura 
ou licença; 
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2. OBJETIVOS FUNDAMENTAIS DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

A liberdade de expressão destina-se ao alcance de vários objetivos. Sem maior 

aprofundamento e, ao mesmo tempo, destituída de preocupação exaustiva, pode-se apontar, 

com base em enumeração especificada por Jónatas Machado (2002, p. 237-291), os seguintes: 

a) a procura da verdade, b) o mercado livre das ideias, c) a autodeterminação democrática, d) 

o controle da atividade governativa e do exercício do poder, e) o estabelecimento de esfera 

aberta e pluralista de discurso público, f) a garantia da diversidade de opiniões, g) a 

acomodação de interesses juntamente com a transformação pacífica da sociedade, h) a 

promoção e expressão da autonomia individual, i) a formação de concepção multifuncional 

das liberdades de comunicação. 

Além dos objetivos expostos, a liberdade de expressão tem um importante papel no 

debate público e nas eleições, uma vez que é necessária uma opinião pública livre e informada 

como requisito legítimo para o exercício dos direitos políticos. O controle dos poderes 

públicos e a denúncia dos casos de corrupção dos governantes são tarefas necessárias dos 

meios de comunicação como um compromisso do direito à informação e a responsabilidade 

social da imprensa.  

Com efeito, levando-se em consideração a liberdade de consciência, o exercício dos 

direitos políticos e o controle dos poderes públicos, toda intervenção do Estado para limitar a 

liberdade de expressão, em sistemas democráticos, deve ser vista como suspeita e exige uma 

justificativa especial. 

 

3. O DISCURSO DO ÓDIO COMO ELEMENTO INIBIDOR DA LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO 

São vários os temas que suscitam o debate público acerca da legitimidade da 

intervenção estatal na liberdade de expressão, entre eles o discurso do ódio, o qual pode ser 

definido como toda manifestação que denigra ou ofenda os membros das minorias 

tradicionalmente discriminadas, que estão em inferioridade numérica ou em situação de 

subordinação socioeconômica, política ou cultural. Em outras palavras, o discurso do ódio se 
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compõe de todas as formas de expressão que propagam, incitam, promovem ou justificam o 

ódio racial, a xenofobia, a homofobia, o antissemitismo e outras formas de ódio baseadas na 

intolerância.  

Sobre o tema, as principais polêmicas são: o discurso ou as palavras podem causar 

danos? Em que medida o dano é quantificável? Toda ofensa é uma incitação à violência? Qual 

deveria ser a tolerância legal de expressões, ainda que fossem repugnantes? 

Tratam-se de perguntas difíceis porque existem diversas concepções de liberdade de 

expressão e a solução mais adequada ao caso concreto varia segundo a cultura jurídica de 

cada país. Mas, para tentar responde-las, vamos apresentar alguns aspectos das perspectivas 

norte-americana, alemã e brasileira sobre o tema e estabelecer quais são as justificativas dos 

limites a um direito fundamental, em três culturas jurídicas, que estão sensibilizadas com os 

problemas das minorias, mas aportam soluções diversas. 

A seguir, veremos que o discurso do ódio pode ser interpretado como um conflito de 

direitos e os sucessivos casos judiciais que serão apresentados oferecem diferentes 

ponderações entre eles, demostrando que só é possível interpretar adequadamente as decisões 

judiciais apelando-se aos fundamentos filosóficos de cada modelo apresentado. 

 

4. O MODELO NORTE-AMERICANO, A LIBERDADE NEGATIVA E O 
MERCADO DAS IDEIAS 

O modelo norte-americano está baseado na liberdade negativa e corresponde à visão de 

mercado das ideias elaborado pela jurisprudência da Suprema Corte americana. Este tribunal 

outorgou um papel prioritário à liberdade de expressão, que deveria limitar sua intervenção 

apenas aos casos de um perigo claro e presente ou à ameaça de desordens públicas. A visão da 

liberdade negativa traduz-se na não interferência no âmbito individual e, portanto, na ausência 

de barreiras para seu exercício. Significa não ser impedido por outras pessoas a fazer o que se 

deseja fazer.  

A perspectiva americana pode ser sintetizada em sua Primeira Emenda Constitucional, 

de 1791, segundo a qual, “O Congresso não fará nenhuma lei que restrinja a liberdade de 
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expressão, ou da imprensa”. Todavia, foi a jurisprudência da Suprema Corte que mostrou de 

forma mais clara o significado deste preceito constitucional com a concepção do mercado de 

ideias, que apareceu pela primeira vez no voto divergente do Juiz Oliver Wendell Holmes no 

caso Abrams versus Estados Unidos (1919). Inclusive, Richard Posner (2011, p. 53) considera 

que não existe voto mais eloquente na história do direito norte-americano do que esse voto 

divergente.  

Segundo a visão de mercado das ideias, não é papel do Estado proibir ideias, ainda que 

alguém as considere equivocadas, pois o melhor teste para a verdade é a competição no 

mercado do discurso. A livre circulação de ideias permite que todos chequem suas opiniões. 

Assim, a correção de uma ideia não depende da consciência dos juízes e jurados, mas da 

concorrência com outras ideias. Os diferentes pontos de vista em uma sociedade competem 

entre si em um debate aberto e plural, no qual algumas opiniões têm mais êxito do que outras, 

dependendo do número de seguidores e da qualidade dos seus argumentos. 

O mercado das ideias propõe a não intervenção estatal na determinação da verdade ou 

falsidade dos argumentos, o que supõe que o Estado deve ser neutro. Trata-se de uma posição 

que enfatiza a visão da liberdade negativa e que desconfia da intervenção governamental em 

assuntos de liberdade de expressão.  

A procura da verdade como telos da liberdade de expressão assinala que num discurso 

aberto de ideias a verdade é mais facilmente desvendada, enquanto que num espaço onde há a 

carência de liberdade de expressão a verdade fica oprimida a uma só opinião, que se impõe 

como verdadeira. Se houver um debate livre e aberto, a verdade tende a prevalecer. 

Os pressupostos filosóficos implícitos deste modelo, de acordo com Stanley Ingber 

(1984, p. 15), são: a) a verdade é algo capaz de ser descoberta pelo pensamento, a partir da 

pluralidade de ideias; b) o poder da racionalidade dos indivíduos pode separar a forma da 

substância das posições competitivas que se apresentam. No entanto, Ingber (1984, p. 48), 

critica o mercado das ideias afirmando ser ele mais um mito do que de uma realidade, pois na 

prática se refletem os pontos de vista convencionais sobre a sociedade, a economia e a 

política; a diversidade de perspectiva é inexistente e é difícil sustentar que este mercado não 

sofre interferência.  
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Todavia, Jónatas Machado (2002, p. 254) contesta grande parte dessas críticas ao 

estabelecer que:   

o mercado livre de ideias, a despeito das suas imperfeiçoes, traduz os valores 
fundamentais da descentralização da produção e difusão de ideias e da autonomia 
individual na adesão ou no abandono das mesmas, bem como na estruturação dos 
procedimentos comunicativos de acordo com o princípio da persuasão, nos termos 
do qual o Estado não pode suprimir um discurso com base no facto de que o mesmo 
tem a capacidade para persuadir as pessoas. 

A fundamentação teórica que justifica a liberdade de expressão como meio de se chegar 

à verdade encontra-se na obra Sobre a Liberdade de Stuart Mill. Aqui, o filósofo afirma que a 

liberdade de expressão jamais deve ser restringida, pois se o discurso for silenciado, e o 

mesmo for verdadeiro, estaremos privados de conhecer a verdade; se a opinião silenciada for 

errada, pode haver nela, ainda assim, uma porção de verdade; e se a opinião estiver errada, 

será através do enfrentamento de opiniões diversas que se chegará ao conhecimento pleno da 

verdade (RIBEIRO, 2012).  

Nesta obra, Stuart Mill (1991, p. 78) também formula o princípio do dano a terceiros, 

segundo o qual o único propósito que justifica a intervenção da espécie humana, coletiva ou 

individualmente, na liberdade de ação é sua própria proteção. Ou seja, o fim para que o poder 

possa ser exercido legitimamente sobre qualquer membro de uma comunidade civilizada, 

contra sua vontade, é obstar que provoque danos aos demais. Assim, o Estado só pode intervir 

regulando as condutas que prejudiquem danos a terceiros.  

Em suma, a defesa do debate, o contraste das ideias, a recusa da censura e a livre 

circulação do discurso são necessários para que os indivíduos como agentes morais possam 

decidir autonomamente seus planos de vida. Logo, no modelo norte-americano, a intervenção 

estatal só se justificaria quando as ações dos indivíduos provocassem danos aos demais. 

Nesse ponto, um novo dilema se instaura: quem e como se definem esses danos? 

Antes de responder, vejamos alguns casos polêmicos julgados pela Suprema Corte 

Americana:  

a. Caso Brandenburg (1969): A Suprema Corte Americana 

anulou a condenação de Clarence Brandenburg (líder do ramo de Ohio do Ku Klux Klan), 
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apesar de suas alegações em rede de TV sobre a supremacia da raça ariana. A Corte 

fundamentou a absolvição do réu na ausência de violência intencional, provável e iminente do 

discurso contra negros e judeus. Ora, mas o que é violência? Parece-me que a Corte 

americana só considerou a violência e os danos físicos, não levando em conta a violência 

moral e psíquica das vítimas do discurso, bem como o direito à memória dos familiares dos 

mortos nos campos de concentração. 

b. Caso Skokie (1977): A Suprema Corte Americana decidiu em 

favor do Partido Nazista, revertendo a decisão da Corte de Illinois, e autorizou uma marcha 

nazista em bairro judeu. O nazismo foi um aviltamento a todas liberdades humanas, que se 

desenvolveu em um meio que consentia o exercício da liberdade, em especial, da liberdade de 

reunião. E isso nos conduz a um novo problema: até que ponto é legítimo dar liberdade para 

quem ofende a liberdade? Em que medida deve-se tolerar o intolerante? 

c. Caso RAV x City of St. Paul (1992): A Suprema Corte 

Americana anulou o julgamento que condenava alguns adolescentes por queimar uma cruz no 

Jardim de uma família negra afro-americana. No contexto da sociedade estadunidense, o ato 

de queimar cruzes representa uma manifestação de ódio. Então, no âmbito do conflito entre 

direitos humanos fundamentais, até que ponto a não interferência do Estado (liberdade 

negativa) é eficaz para a proteção das minorias? 

d. Caso Cohen (1971): A Suprema Corte Americana anulou a 

decisão que condenou um sujeito chamado Cohen por usar nos corredores de um tribunal de 

justiça uma jaqueta com a expressão “fuck the draft”. O fato aconteceu em um agitado 

momento de crítica à política bélica norte-americana por ocasião da Guerra do Vietnã e a 

punição tinha a premissa de que a agressiva frase incitaria distúrbios e ameaçaria a paz. Nesse 

caso, a Suprema Corte alegou que o Estado não tem o direito de proibir o uso de palavras 

ofensivas. Por que deixar, então, impune os agressores do distúrbio gratuito da paz de vítimas 

de grupos minoritários, como negros e judeus? 

Não existem outros danos relevantes, relacionados ao discurso do ódio? Não são sérios 

ataques à dignidade humana a utilização de determinadas expressões? As respostas a essas 

indagações, segundo a filosofia americana, é que qualquer discurso, por si mesmo, não produz 
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dano, ódio, violência ou intolerância. Porém, nosso intuito não é oferecer soluções 

conclusivas ao tema, mas provocar o debate e o confronto de ideias, pois cada resposta é um 

momento do questionamento filosófico, é um degrau na busca da verdade, que serve de 

suporte para a construção de novas questões, mais profundas e abrangentes.  

Para Fuente (2010, p. 105), aos olhos de um jurista europeu, a regulação estadunidense 

da liberdade de expressão é, no mínimo, paradoxal, pois a Suprema Corte ora se mostra neutra 

frente ao racismo, ora se mostra parcial diante do aborto, da escravatura e da obscenidade. Os 

pilares do sistema se baseiam na filosofia de Stuart Mill e no princípio de danos a terceiros, 

em que o dano está vinculado ao perigo de violência iminente.  

 

5. O MODELO ALEMÃO, A LIBERDADE POSITIVA E A INTANGIBILIDADE DA 
DIGNIDADE HUMANA 

A história da ditadura nacional socialista por Adolf Hitler claramente influenciou na 

visão judicial que atribui importância relativa à liberdade de expressão, de modo que, no 

panorama das constituições europeias do segundo pós-guerra destaca-se, em particular, a 

Grundgesetz (GG), ou seja, a Lei Fundamental Alemã, de 1949, que já no início do seu texto 

proclama solenemente a inviolabilidade da dignidade humana: 

Artigo 1 
[Dignidade da pessoa humana – Direitos humanos – Vinculação jurídica dos 
direitos fundamentais] 
(1) A dignidade da pessoa humana é intangível. Respeitá-la e protegê-la é 
obrigação de todo o poder público. 
(2) O povo alemão reconhece, por isto, os direitos invioláveis e inalienáveis da 
pessoa humana como fundamento de toda comunidade humana, da paz e da justiça 
no mundo. 
(3) Os direitos fundamentais, discriminados a seguir, constituem direitos 
diretamente aplicáveis e vinculam os poderes legislativo, executivo e judiciário. 

Como se observa, no sistema jurídico alemão, a liberdade de expressão não é o valor 

constitucional mais importante, esta posição pertence à dignidade humana, tratada como 

princípio constitucional supremo e um direito fundamental. Portanto, quando os casos 
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apresentam fatos nos quais a dignidade humana e a liberdade de expressão colidem, esta deve 

render-se para que a dignidade humana prevaleça.  

Além disso, Lei Fundamental Alemã ressalta a conduta positiva do ente público como 

garantidor da proteção à dignidade humana: o Estado existe para o bem do homem, e não o 

homem para o bem do Estado. Em outras palavras, os indivíduos requerem que o Estado 

tenha um papel proativo para garantir as possibilidades de realização de seus planos de vida. 

Isso não significa que o modelo alemão seja antidemocrático dentro do sistema democrático. 

Mas pressupõe que a esfera pública não tenha um discurso neutro, mas seja definida em torno 

de valores baseados em sua superioridade ética. 

Caracterizando o republicanismo que defenderia a justificação da liberdade de 

expressão como a liberdade positiva, o Estado ausente no liberalismo é substituído por um 

Estado ativo. Nesse contexto, coloca-se a questão sobre o que se deveria fazer no caso Skokie, 

que tratava-se de autorizar uma marcha nazista em um bairro onde viviam judeus 

sobreviventes do holocausto: 

x Os liberais sustentam que o Estado deve ser neutro e respeitar as opiniões que 

promovam seus cidadãos. Proibir expressões ofensivas e impopulares significa impor a alguns 

cidadãos os valores dos outros e não respeitar a capacidade de cada cidadão escolher e 

expressar as suas próprias opiniões. 

x Os republicanos, ao contrário, vão diferenciar em cada caso o conteúdo do discurso, 

a natureza da causa e o valor moral das comunidades locais cuja integridade estava em jogo. 

Os neonazistas promoveram o genocídio e o ódio. Por isso, memórias compartilhadas de 

sobreviventes do holocausto merece deferência moral. 

O conceito de liberdade de expressão como liberdade positiva está localizado dentro da 

cultura jurídica alemã. Para mostrar as diferenças com a perspectiva dos Estados Unidos, se 

analisará o Caso Lüth, que, segundo o Tribunal Constitucional Federal alemão, este foi o caso 

fundamental para a interpretação das liberdades de opinião.  

Os fatos são os seguintes: Veit Harlan, um diretor de cinema, trabalhou em estreita 

colaboração com a máquina de propaganda nazista. Ele produziu e dirigiu uma série de filmes 
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altamente ofensivos, incluindo o filme anti-semita “Jud Süss”, em 1940. Apesar de sua 

colaboração ativa com o governo nazista, os Aliados não o consideravam culpado de crimes 

de guerra por sua contribuição para o programa de genocídio nazista. Após o fim da Segunda 

Guerra Mundial, ele tentou voltar como um grande diretor e, em 1950, escreveu e dirigiu o 

filme "Amada Imortal" (Unsterbliche Geliebte), que recebeu elogios na Alemanha e no 

exterior. 

Eric Lüth estava desgostoso com o reaparecimento de Veit Harlan no mundo do cinema 

como um ator legítimo e organizou um boicote nacional do filme. Os produtores e os 

distribuidores do filme buscaram uma liminar contra o boicote em uma disposição do Código 

Civil alemão que previa uma reparação contra a pessoa que "intencionalmente causar prejuízo 

a outra pessoa de forma contrária aos bons costumes”4. 

Neste julgamento foi estabelecido pela primeira vez que a Constituição não é um 

documento de valores neutros, já que a seção sobre Direitos Fundamentais estabelece uma 

ordem objetiva de valores que incide sobre a dignidade humana, que deve considerada como 

uma decisão constitucional fundamental que afeta todas as áreas do direito (público e 

privado)5. 

Este valor é utilizado como critério para medir e avaliar todas as ações nas áreas do 

direito, seja no âmbito do Legislativo, Executivo ou Judiciário. Portanto, é claro que os 

direitos fundamentais também influenciam o desenvolvimento do direito privado. Esta 

doutrina denominada Drittwirkung assegura a eficácia dos direitos fundamentais nas relações 

entre particulares. 

A Corte Constitucional alemã percebeu e, a partir dele, desenvolveu alguns conceitos 

que atualmente são as vigas-mestras da teoria dos direitos fundamentais, como por exemplo:  

I. a dimensão objetiva dos direitos fundamentais,  

                                                           
4 Artigo 226 do código civil alemão (BGB): “§ 226 - Schikaneverbot: Die Ausübung eines Rechts ist unzulässig, 
wenn sie nur den Zweck haben kann, einem anderen Schaden zuzufügen”. 
5 É importante mencionar também que a negação do holocausto não é considerada manifestação do pensamento 
possível. Para a Alemanha trata-se de negação de fato ocorrido e não de mera expressão do pensamento. Esse 
entendimento advém do julgado da Corte Constitucional alemã de 1994, que se posicionou contra a tese 
negacionista do historiador David Irving sobre a não existência do holocausto, como um dado histórico. 
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II.a eficácia horizontal dos direitos fundamentais e  

III.a necessidade de ponderação, em caso de colisão de direitos.  

Aqui no Brasil, esses fenômenos chegaram ainda que com outras roupagens. Fala-se em 

constitucionalização do direito privado, filtragem constitucional, interpretação conforme os 

direitos fundamentais etc. 

 

6. A LIBERDADE DE EXPRESSÃO NO CENÁRIO BRASILEIRO  

Após conhecermos os entendimentos da Suprema Corte Americana e do Tribunal 

Constitucional Alemão, passemos ao posicionamento do poder judiciário brasileiro, em 

alguns casos polêmicos que beiram a tênue fronteira entre liberdade de expressão e o discurso 

do ódio. 

 

6.1 O Caso Ellwanger: literatura e nazismo 

Em 17.09.2003, no HC 82.424/RS, o Supremo Tribunal Federal orientou-se segundo 

uma tradição germanista no caso do livreiro brasileiro Siegfried Ellwanger Casten, fundador 

da editora gaúcha Revisão, que escreveu e publicou livros disseminando e legitimando o ódio 

aos judeus. Entre os principais livros editados pela Revisão, destacam-se: “Holocausto: Judeu 

ou Alemão?”, “Hitler: Culpado ou Inocente?” e “O Plano Judaico de Dominação Mundial: 

Os Protocolos dos Sábios de Sião”. 

As obras de Ellwanger, bem como de sua editora, provocaram perplexidade e 

inquietação na comunidade semita brasileira por seu conteúdo racista e por acusar os judeus 

de serem responsáveis pelos mais diversos infortúnios da humanidade, entre eles a eclosão da 

Segunda Guerra Mundial.  

No caso em comento, o Supremo Tribunal Federal manteve a condenação do editor, 

imposta pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por crime de racismo e, por maioria 

de votos, o Plenário negou o Habeas Corpus e acabou por repudiar o discurso do ódio. A 

votação obteve o seguinte placar: 
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ABSOLVIÇÃO: deferimento do habeas 

corpus, inexistência de racismo e liberdade de 
expressão irrestrita 

CONDENAÇÃO: denegação do habeas corpus, existência 
de discurso do ódio e ponderação de valores em caso de 

colisão de direitos 

Ministros: Moreira Alves, Carlos Ayres Britto e 
Marco Aurélio 

Ministros: Carlos Velloso, Celso de Mello, Cezar Peluso, 
Ellen Gracie, Gilmar Mendes, Maurício Corrêa, Nelson 

Jobim e Sepúlveda Pertence 

 

Alguns votos, eivados de diferentes ideologias, merecem destaque, como os dos 

Ministros Moreira Alves, Celso de Melo, Gilmar Mendes, Carlos Velloso e Ayres Britto. 

Vejamos: 

O primeiro ministro a votar foi o Moreira Alves, relator do processo, que argumentou 

que do ponto de vista científico, os judeus não constituem uma raça, indicando que tal 

constatação poderia ser verificada em razão de dados físicos como cor da pele, formato dos 

olhos, textura do cabelo, etc. Portanto, em face da inexistência de crime de racismo, entendeu 

por deferir o pedido de habeas corpus e justificar o discurso do ódio (BRASIL, 2003, p. 207-

220).  

O Ministro Celso de Melo, que votou contrariamente ao habeas corpus, ponderou que 

“aquele que ofende a dignidade pessoal de qualquer ser humano, especialmente quando 

movido por razões de fundo racista, também atinge - e atinge profundamente - a dignidade de 

todos e de cada um de nós” (BRASIL, 2003, p. 287-310).  

Em seguida, ao proferir seu voto, o Ministro Gilmar Mendes discorreu sobre a colisão 

entre direitos fundamentais: de um lado a liberdade de expressão e de outro a dignidade 

humana. Assim, utilizando-se do princípio da proporcionalidade, também votou pelo 

indeferimento do remédio constitucional (BRASIL, 2003, p. 312-346). Nessa mesma linha, o 

Ministro Carlos Velloso também entendeu que a liberdade de expressão em momento algum 

pode se sobrepor à dignidade da pessoa humana e denegou o habeas corpus (BRASIL, 2003, 

p. 351-365). 

O Ministro Carlos Ayres Britto, seguindo o modelo estadunidense, argumentou que a 

Liberdade de expressão seria uma liberdade de hierarquia maior e, portanto, excludente de 

qualquer limite. O voto do ministro foi um tanto contraditório, uma vez que ora reconhece que 
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Ellwanger deixa transparecer em suas obras uma ideia preconceituosa acerca dos judeus, ora 

alega a impossibilidade de ser proibida a divulgação do pensamento. Ainda, citando Douglas 

Chrstie, Ayres Britto declara que “ninguém tem o monopólio de apresentar o desenrolar de 

fatos históricos. NUNCA deverá ser silenciada uma discussão, a esse respeito, por imposição 

de meios estatais.” (BRASIL, 2003, p. 562-564).  

Ao final do julgamento, concluiu-se que a liberdade de expressão não pode servir de 

respaldo para manifestações preconceituosas, nem incitar a violência e a intolerância contra 

grupos humanos. 

 

6.2 O Caso da Unidos da Viradouro: samba e holocausto 

Outro caso polêmico que merece destaque é foi restrição da escola de samba Unidos do 

Viradouro no carnaval carioca, em 2008, de apresentar uma alegoria alusiva às vítimas do 

holocausto e mostrava uma pilha de corpos esquálidos e nus, onde desfilaria um destaque 

fantasiado de Adolf Hitler. A proibição da exibição do carro alegórico foi resultado de uma 

ação judicial promovida no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pela Federação Israelita do 

Rio de Janeiro (FIERJ). 

A escola não tinha a intenção de questionar nem fortalecer a ideologia pregada pelo 

holocausto, mas sim demonstrar a brutalidade histórica desse acontecimento, já que o tema da 

Unidos da Viradouro naquele carnaval era "É de arrepiar". O pedido da Federação Israelita 

do Rio de Janeiro (FIERJ) foi reconhecido, tendo a magistrada concedido liminar impondo 

uma multa de 200 mil reais se a escola de samba desfilasse com o carro na Marquês de 

Sapucaí e ainda uma multa adicional de 50 mil reais se houvesse algum membro da escola 

com fantasias que lembrassem a figura de Hitler (MEYER-PFLUG, 2009, p. 217-218).  

É cerceamento de liberdade de expressão impedir a banalização dos eventos bárbaros e 

injustificados praticados contra as minorias? É justo privar o direito do artista de mostrar sua 

obra, ainda que esta obra retrate o morticínio de judeus, praticado na Alemanha hitlerista? O 

holocausto trata de assunto que deve ser escondido ou esquecido? 
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6.3 O Caso Monteiro Lobato: letras e discriminação 

Atualmente, tramita no Supremo Tribunal Federal o Mandado de Segurança nº 30952, 

ação movida pelo Instituto de Advocacia Racial e Ambiental (IARA) contra a distribuição do 

livro “Caçadas de Pedrinho”, de Monteiro Lobato, a escolas públicas pelo Programa 

Nacional Biblioteca na Escola (PNBE), do Ministério da Educação. A alegação do IARA é 

que passagens do livro são racistas, como a que diz que Tia Nastácia subiu em uma árvore 

como uma "macaca de carvão". O STF ainda não se posicionou, mas a polêmica já se 

instalou, bem como opiniões divergentes que transitam entre a censura, a liberdade de 

expressão e o discurso do ódio. 

 

7. ALGUMAS CONCLUSÕES SOBRE A LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

A liberdade de expressão é a máxima dentro das liberdades clássicas, constituindo um 

direito de primeira geração. É, em regra, um direito que exige uma abstenção do Estado na 

sua tutela. No entanto, o domínio da liberdade de expressão não é um campo ilimitado nem 

absoluto e pode ser restringido em nome da ponderação de outros bens jurídicos igualmente 

expressivos. Todavia, qualquer regulação à liberdade de expressão deve ser realizada com 

cautela de modo a não retroceder à censura. 

O primeiro modelo da liberdade de expressão como liberdade negativa se caracteriza 

porque o Estado não deve intervir em assuntos sobre a liberdade de expressão e deve sair para 

o mercado de ideias. Na liberdade negativa não há interferência. A verdade ou falsidade de 

ideias surgem a partir das ideias contras da competição, e não das decisões judiciais. O Estado 

deve ser neutro sobre o conteúdo da expressão, o que tem sido levado a considerar 

inconstitucional uma regulação que só proíba opiniões e ações racistas.  

A perspectiva estadunidense da liberdade de expressão pode causar perplexidade a 

partir de outras culturas jurídicas, uma vez que a liberdade de expressão não é apenas o direito 

constitucional mais precioso, mas também um dos seus símbolos culturais mais importantes. 

A ênfase na não intervenção estatal sobre a liberdade de expressão leva alguns a considerá-la 

como um direito absoluto. Com efeito, a Suprema Corte Americana reconheceu alguns limites 
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à liberdade de expressão. A partir desta perspectiva, de acordo com os princípios de Stuart 

Mill, o Estado poderia regular expressões que agridem, principalmente, os membros de 

minorias que têm sido tradicionalmente vilipendiadas.  

Ademais, as manifestações de ódio, quando colocado apenas no nível do discurso, não 

produzem nenhum dano significativa para a intervenção do Estado, de acordo com a Suprema 

Corte. A incitação ao ódio estaria permitida se não envolver também uma incitação à 

violência. Isso diferencia os Estados Unidos em relação a outras democracias que adotaram 

regulamentos restritivos neste assunto.  

Quanto ao segundo modelo que toma a Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, 

observa-se nítida preocupação com a regulação da Liberdade de Expressão e a repercussão do 

discurso do ódio. Sem dúvida, a liberdade de expressão constitui direito fundamental, mas 

convive com o princípio da dignidade humana a lhe opor limites. É importante ressaltar 

também que o princípio da dignidade humana adquire valor máximo de hierarquia no 

ordenamento jurídico alemão consagrado no artigo 1º da Constituição promulgada no pós-

guerra. Dessa forma, haverá sempre a ponderação de valores em face de conflitos entre a 

liberdade de expressão e outros direitos fundamentais. Para os casos de violação de um direito 

constitucional, a solução se dará pelo princípio da proporcionalidade. 

Quanto ao Brasil, o número de ações judiciais envolvendo a temática do discurso do 

ódio ainda é pequeno, não por ausência de discriminação, mas pelo fato de que o preconceito, 

o racismo, a homofobia e a xenofobia se manifestam de modo implícito, velado, muitas vezes 

revestidos de humor, o que assinala um “discurso do ódio material, o que dificulta o seu 

combate. 

O país nunca tinha enfrentado uma polêmica até o caso de Siegfried Ellwanger. Para 

solucioná-lo, o Supremo Tribunal Federal se valeu muito da jurisprudência tanto dos tribunais 

europeus, quanto dos tribunais americanos. E, ao término do julgamento, a Corte orientou-se 

segundo a tradição germanista, contra o discurso do ódio, elaborando um novo conceito de 

raça ao pressupor que racismo é a perseguição a qualquer grupo étnico, religioso, social ou 

cultural. A importância do caso Ellwanger é servir de paradigma para os processos 
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posteriores, como o caso da Escola de Samba Unidos da Viradouro e dos livros de Monteiro 

Lobato. 

O posicionamento da corte brasileira orienta um novo processo de defesa das minorias e 

de combate ao preconceito que, apesar de envolver a demarcação de direitos fundamentais 

consagrados (dignidade, igualdade e liberdade), ainda encontra barreiras incompatíveis com a 

democracia pluralista contemporânea. 

Por fim, o debate acerca dos limites entre a liberdade de expressão e o discurso do ódio 

é relevante e ganha espaço nas ciências jurídicas porque, embora trate de um problema antigo, 

algumas questões permanecem sem contornos bem definidos. Uma solução para o fim do 

preconceito seria a construção de políticas que garantam efetivamente o acesso às mídias e 

aos meios de comunicação das minorias vítimas de discriminação em nossa sociedade, de 

modo que as diferentes etnias, religiões, culturas e gêneros, estejam de fato representadas, 

pois ao assegurar voz e visibilidade a esses grupos é que se ergue uma sociedade igualitária, 

plural e desprovida de qualquer forma de intolerância. 
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CULTURA BARRIAL, INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS E DIREITOS 
CULTURAIS: QUAIS DIREÇÕES? 

(O Bairro Poti Velho em Teresina-PI e o Programa Lagoas do Norte) 
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(The Poty Velho Neighborhood in Teresina-PI and Programa Lagoas do Norte) 
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Resumo: Este artigo decorre de pesquisas realizadas as quais focalizam a história cultural do Bairro Poti Velho, 
em Teresina, Piauí, de suas origens até os dias atuais, e de pesquisa em curso, que focaliza a relação entre 
intervenções urbanísticas de amplo alcance, o Programa Lagoas do Norte-PLN, e direitos culturais, no 
bairro.  O programa traz no seu discurso, objetivos relacionados à (re) vitalização ambiental, à (re) valorização, e 
à (re) urbanização da zona norte da cidade onde se localiza o Poti Velho, apresentando-se como solução para os 
problemas estruturais daquela região que envolve 13 bairros. Neste cenário em (re)construção, o Poti Velho – 
cuja população tem dentre suas tradições a pesca artesanal, a atividade oleira, o artesanato cerâmico, além dos 
festejos – é um marcador identitário e lugar de memória  da cidade de Teresina, demarcando o ponto original do 
povoamento da cidade, no século XIX, assim como a importante participação no processo de sua 
urbanização, pela produção oleira que ali se desenvolveu nos anos 1960. Daí, se questionar, no cenário das 
intervenções urbanísticas em curso, como o PLN dialoga com direitos culturais, nesta comunidade barrial, e que 
mecanismos de participação social – este meio fundamental de institucionalizar relações mais diretas, flexíveis e 
transparentes que reconheçam os interesses dos atores sociais envolvidos – estão em cena, assegurando o 
exercício do debate público dos direitos culturais, estes consolidados como direitos fundamentais no texto 
constitucional brasileiro. Sem conclusões definitivas, apontamos para algumas direções a partir de inferências 
empíricas das pesquisas realizadas e que dialogam com a pesquisa em andamento. 

 Palavras-Chaves: Cultura barrial. Direitos culturais. Programa Lagoas do Norte 

Abstract: This  article  stems  from  research  conducted  which  focus  on  the  cultural  history  of  the  poty 
neighborhood in Teresina, Piauí, from its origins to the present day, and ongoing research, which focuses 
on the relationship between urban interventions wide range, Programa Lagoas do Norte-PLN, and cultural rights 
in the neighborhood. The program brings in his speech, related to (re) vitalization environmental, (re) valuation, 
and (re) urbanization of the northern area of the City where the Poti Velho, presenting itself as a solution to 
the structural problems that goals region which encompasses 13 neighborhoods. In this scenario (re) 
construction, Poti Velho - whose population has among its traditions artisanal fishing, the activity potter, 
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Cultura, mdione@superig.com.br  
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ceramic crafts, plus the festivities - is an identity marker and place memory in the city of Teresina, marking the 
original point of settlement of the city in the nineteenth  century,  as  well  as  the  important  role  in  the  
process  of  its  urbanization,  the  potter production that they have developed in the 1960s. Hence, 
questioning, in the scenario of urban interventions, such as dialogues with PLN cultural rights, this 
neighborhood community and social participation mechanisms – this fundamental means of institutionalizing 
more direct, flexible and transparent relationships that recognize the interests of social actors – are on the scene, 
ensuring the exercise of the cultural rights of the public debate, these consolidated as fundamental rights in the 
Brazilian constitution. No definitive conclusions, we point to some directions from empirical research conducted 
and the inferences that dialogue with ongoing research. 

Keywords: Culture of Neighborhood. Cultural Rights. Programa Lagoas do Norte. 

 

INTRODUÇÃO 

Nas últimas três décadas do século XX o tema cultura foi revitalizador do pensamento 

nas Ciências Humanas, responsável pela revisita a teorias e autore/as, pela ressignificação de 

práticas sociais, e por novos paradigmas de análise e interpretação de realidades socioculturais 

(GOHN, 1999). A perspectiva da interpretação das culturas contribuiu, inclusive, para pensar, 

como Geertz (2009), sobre fatos e leis comparando diferentes culturas. E contribui para 

pensarmos, neste artigo, sobre como fatos e leis se anunciam (para nós, ainda em fase mais de 

perguntas que de respostas) no campo dos chamados direitos culturais, no Brasil, no caso, no 

âmbito de processos de intervenções urbanísticas em comunidades barriais. 

Premissa importante é a de que intervenções sobre espaços e territórios vividos 

devem ter em conta suas dimensões histórica, social, cultural, e política, de modo que ações 

governamentais possam resultar do debate de projetos, apoiando e induzindo oportunidades 

de expressão cultural livre e diversa. Se uma das críticas às cidades, na atualidade, recai 

sobre a urbe como lugar de violência e de tendência à produção de uma cultura 

homogeneizada, um dos desafios contemporâneos está em privilegiar a heterogeneidade 

como marca de uma cidade pensada como síntese de diferenças as quais possam encontrar 

canais de comunicação (PEREIRA e MORAES, 2014b). 

Homens e mulheres, ao estabelecerem relações com o meio natural, e consigo 

mesmo/as, desenvolvem bens de natureza material e imaterial essenciais para o seu pleno 

desenvolvimento, no âmbito da cultura. No Brasil, a Constituição Federal de 1988-CF/88, 

consolida o chamado Principio da Cidadania Cultural e incumbe ao Estado o dever de garantir 
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o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional, bem como o 

incentivo às – e valorização das – expressões culturais. Esta preocupação de constituintes 

deve-se, em larga medida, à tendência global de proteção aos chamados direitos difusos ou 

trans-pessoais, conhecidos como direitos de terceira geração ou dimensão, dos quais todos 

somos titulares, e que são baseados nos valores de solidariedade e de fraternidade. 

Como diz Cunha (2000), direito é um bem jurídico que integra o patrimônio do seu 

titular, podendo ser defendido contra tudo e contra todos, inclusive contra o Estado.  E como 

observa Moraes (2013b), direito cultural é bem jurídico relacionado com cultura. Para  Silva 

(2001, p.48), “é um direito constitucional fundamental que exige a ação positiva do Estado, 

cuja realização efetiva postula uma política cultural oficial”. É direito humano, cuja 

historicidade, como diz Piovesan (2000), traduz uma utopia, uma plataforma emancipatória 

em reação/repúdio a formas de opressão, exclusão, desigualdade e injustiças. É o exercício da 

capacidade de indignação aliada ao direito à esperança, pela gramática de inclusão. 

Mas, embora  assegurado  constitucionalmente,  o  campo  dos  direitos  culturais  é um 

campo de disputas, inclusive, no que tange à concreta atuação estatal. Assim, 

focalizamos, este artigo, o tema da atuação do Estado, através da relação entre o 

Programa Lagoas do Norte-PLN e a vida cultural do Bairro Poti Velho, em Teresina-PI, na 

perspectiva dos direitos culturais. Problematizamos, por este prisma, a intervenção 

urbanística, no bairro, com base em pesquisas realizadas (MORAES e PEREIRA, 2012a; 

MORAES, 2013a; PEREIRA e MORAES, 2014b), e em andamento (MONTE, 2014), cujo 

locus empírico é o Poti Velho. 

 

II- Sobre direitos culturais 

A anterioridade dos direitos humanos – invenção humana referida por Hannah Arendt 

como em constante e dinâmica construção/reconstrução – é axial para se pensar sobre direitos 

culturais. Como diz Norberto Bobbio, direitos ditos naturais da pessoa humana têm origem 

em contextos históricos específicos, marcados por lutas políticas por liberdades, e por lutas 

sociais por igualdade, após a II Guerra mundial, e no contexto da chamada Guerra Fria.   

Em 1948, países que aderiram à ONU firmaram, em Paris, a Declaração Universal dos 
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Direitos do Homem, com vistas ao restabelecimento da ordem jurídica internacional 

profundamente afetada pelas experiências do nazismo e do stalinismo4 (MORAES, 2013b). 

A resposta vigorosa aos regimes totalitários que rompe esta tradição, no século XX, 

foi consubstanciada na Declaração Universal que, além da retomada  da tradição jurídica 

rompida, fez avançar o alcance e o  conteúdo dos direitos humanos. Até 1948, os direitos da 

pessoa humana estavam assegurados apenas nos limites dos Estados, principais atores no 

plano internacional. No contexto, como lembra Norberto Bobbio, a Declaração marcou a 

emergência algo débil e tênue, e ainda obstaculizada, do indivíduo, em um espaço reservado, 

antes, exclusivamente, aos Estados soberanos. Ela incorporou direitos conquistados entre a 

Revolução Francesa e a Segunda Guerra – em particular, econômicos, sociais e culturais – à 

ordem jurídica internacional. Feitosa (2006) refere dois pactos fundamentais: o Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos-PIDCP, e o Pacto Internacional de Direitos 

Econômcos, Sociais e Culturais-PIDESC, um rol de direitos auto-aplicáveis, e um rol de 

direitos programáticos, detalhando definições da Declaração Universal. 

Hoje, direitos humanos, no plano internacional, podem ser vistos, para fins analíticos, 

em direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais e, mais recentemente, em direitos 

difusos ou transindividuais5. Para alguns autores, direitos culturais incluem o direito ao 

reconhecimento da diferença, da singularidade e da subjetividade; para outros, é fruto da 

evolução da idéia e da prática dos direitos humanos, sempre sujeita a avanços e recuos. Dizem 

respeito a direitos garantidos à pessoa humana em duas dimensões: a/ individual: direito 

autoral; à livre participação na vida cultural; à livre criação; à fruição; b/assegurados a povos: 

direito à identidade cultural; à cooperação cultural internacional, ambos profundamente 

relacionados (MORAES, 2013b). 

A necessidade de incorporar direitos culturais aos direitos fundamentais assenta-se na 

altíssima importância política, social, e científica, que o sentido de cultural adquiriu, 
                                                           
4 O totalitarismo nega princípios baseados na idéia de direito natural, valor cultural ocidental da Escola do 
Jusnaturalismo, com Hobbes, Rousseau, Locke, Vico, Montesquieu, postulando a pessoa humana como fonte da 
experiência ético-jurídica. Remontando à Revolução Francesa e à Declaração de 1789, a idéia de direitos à vida e 
à liberdade como inerentes à natureza humana, promoveu importante inflexão: os direitos do indivíduo 
prevalecendo sobre quaisquer outros como o divino acionado por monarcas absolutistas. (MORAES, 2013b). 
5 Para detalhes sobre cada um desses campos de direitos ver Feitosa (2006) e Moraes ( 2013b). 
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principalmente, na segunda metade do século passado. Ao velho ideal ilustrado – de cultura 

como fator de desenvolvimento pessoal – acrescenta-se seu valor como vetor de igualdade e 

solidariedade, de integração social, e de desenvolvimento. 

Foge aos limites deste artigo traçar a longa história da qual somos herdeiros e herdeiras 

e, como tal, protagonistas, com papel de cuidar desta herança e atualizá-la. Assim, com base 

em Moraes (2013b), referimos, a seguir, alguns  momentos, ordenados cronologicamente, 

desse processo de construção. Partindo da definição mais geral, no plano internacional, e 

afunilando para o plano nacional, o ponto de partida é sem dúvida, a Declaração Universal 

dos Direitos do Homem, de 1948. Ainda no século XIX, dois acontecimentos precedem a 

Declaração: as Convenções de Paris – para proteção da propriedade industrial, datando 

de 1883 e a de Berna. Esta, para proteção das obras literárias e artísticas, em 1886, foi 

o primeiro documento a consagrar, universalmente, direitos de autor/a sobre suas obras. 

Já no século XX, em 1948, o direito autoral foi internacionalmente reforçado na 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, no artigo 27, no âmbito dos direitos culturais 

expressamente indicados: 

I) 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; II) Todo homem tem direito à proteção dos interesses morais e 
materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual 
seja autor. 

Em 1952, a Convenção Universal sobre Direito de Autor é produzida na Conferência 

Intergovernamental sobre os Direitos de Autor, convocada pela Unesco. Em 1967, foi criada a 

Organização Mundial da Propriedade Intelectual, transformada em órgão especializado das 

Nações Unidas, em 19746. Em 1954, realizou-se a Convenção sobre a Proteção dos Bens 

Culturais em caso de Conflito Armado, pela Conferência de Haia sobre o tema. A convenção 

entra em vigor na ordem internacional, em 1956. 

                                                           
6 O entendimento era que obras, mais do que mera propriedade de criadore/as, são emanações da personalidade 
do/a autor/a e plágios ou reprodução sem autorização são danos morais causados ao/à autor/a. Em 1971, a 
Convenção Universal Sobre Direito de Autor designa o compromisso de medidas necessárias para assegurar 
concreta e eficaz proteção dos direitos autorais e de quaisquer outros titulares destes direitos sobre obras 
literárias, científicas e artísticas (escritos, musicais, dramáticas, cinematográficas, pintura, gravura, escultura). 
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Em 1966, direitos culturais constam nos artigos 13 e 15 do Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.  Afirma-se: 

a/ todas as   pessoas devem poder se exprimir, criar e difundir seus trabalhos no 
idioma de sua preferência e, em particular, na língua materna;  b/todas as pessoas 
têm o direito a uma educação e uma formação de qualidade que respeitem 
plenamente sua identidade cultural;  c/todas as pessoas devem poder participar da 
vida cultural de sua escolha e exercer suas próprias práticas culturais, desfrutar o 
progresso  científico  e  suas  aplicações,  beneficiar-se  da  proteção  dos  interesses 
morais e materiais decorrentes de toda a produção científica, literária ou artística de 
que sejam autoras. 

Ainda em 1966, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos-PIDCP  foi adotado 

pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas, após anos de preparação. Seu 

conteúdo: direito à autodeterminação (art. 1º.); garantias dos direitos fundamentais (art. 2º ao 

5º); direito à vida; à dignidade humana; à liberdade de locomoção; às liberdades de 

pensamento, consciência e religião; às liberdades de livre reunião e associação; às proteções à 

família e à criança, à liberdade política, à igualdade, e das minorias étnicas (art. 6º ao 27o). 

Ainda, em 1966, a Declaração dos Princípios da Cooperação Cultural Internacional é 

proclamada em onze artigos, pela Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para 

a Educação, Ciência e Cultura, reunida em Paris no dia quatro de Novembro. Em 1968, na 

Primeira Conferência Internacional sobre Direitos Culturais, houve discussão 

pormenorizada dos temas cultura e identidade, até então, tratados de forma genérica. O direito 

à cultura ultrapassa o debate do Pacto de 1966, sobre direito à participação na vida cultural. 

Em 1972, na Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural na 

Conferência Geral da UNESCO, considerou-se que os patrimônios cultural e natural estão 

cada vez mais ameaçados de destruição por causas tradicionais de degradação e por 

consequências da vida social e econômica. E que a degradação ou desaparecimento de um 

bem do patrimônio cultural e natural constitui empobrecimento do patrimônio de todos os 

povos do mundo. Em 1976, a Recomendação Sobre a Participação e Contribuição Popular 

Para a Vida Cultural – resultado de longo processo iniciado em 1952 – foi adotada na 19ª 

Reunião da UNESCO. Com discussão mais profunda, realizou-se abordagem ampla do 

conceito de cultura, com base nas Ciências Sociais, relacionando diversos aspectos: étnico, 
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geográfico, histórico, econômico, espiritual, formas e estilos de vida. O termo identidade 

cultural passou a ser central nos debates sobre cultura da UNESCO, a partir de então. 

Nos anos 1980, elabora-se a Recomendação Sobre o Status do artista7; em 1982, a 

Declaração do México Sobre Políticas Culturais, resultado da Conferência Mundial sobre 

Políticas Culturais8. Em 1988, os direitos culturais são indicados – 40 anos após a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos –, no Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, ou Protocolo de São Salvador. O art. 13 do protocolo assegura o direito à 

educação, orientado para o pleno desenvolvimento da pessoa humana e do sentido de sua 

dignidade, visando ao fortalecimento e ao respeito pelos direitos humanos, ao pluralismo 

ideológico, às liberdades fundamentais, à justiça e à paz. O art. 14 estabelece direito aos 

benefícios da cultura, reconhecendo aqueles que decorrem da promoção e desenvolvimento da 

cooperação e das relações internacionais em assuntos científicos, artísticos e culturais, em 

cooperação internacional. Em 1989, a Recomendação Sobre a Salvaguarda da Cultura 

Tradicional Popular, defendia sua proteção por expressar identidades grupais. Ao mesmo 

tempo, reconhecia-se que esta cultura evolui e se transforma, e recomendou-se aos países- 

membros que apoiassem investigações e registros dessas expressões culturais. 

Conferências e encontros no final dos anos 1990, e anos 2000, afora, expressam e 

sintetizam o longo debate ocorrido e canalizado pela UNESCO no sentido de normatização, 

oficialização e dilatação conceitual.  No final dos anos 1990, no Relatório Nossa Diversidade 

Criativa, da UNESCO, de 1997, observa-se ampliação da importância das políticas culturais e 

da economia da cultura, com tendência à ampliação deste conceito, rumo a uma política que 

considere cultura como algo mais que um produto. Em 1998, a Conferência de Estocolmo 

sobre Políticas Culturais para o Desenvolvimento postulou a política cultural como chave para 

o desenvolvimento sustentável com foco diversidade cultural. 

                                                           
7 Trata da liberdade de criação e convoca os países a encorajarem a liberdade de expressão artística, criando e 
sustentando ambiente e condições materiais facilitadoras do aparecimento de talentos criativos. 
8 A Conferência enfatizava a busca de diálogo entre população e organismos culturais, sobretudo, pela 
descentralização geográfica e administrativa. Em uma conjuntura política na qual se temiam ameaças à paz e à 
segurança, pela desigualdade crescente entre nações, o desafio era a harmonização de conflitos internacionais a 
partir da valorização das culturas locais, dos grupos minoritários e de povos, considerando sua diversidade 
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Em 2001, a UNESCO elabora a Declaração Universal sobre Diversidade Cultural, 

afirmando os direitos das pessoas pertencentes às minorias, à livre expressão cultural e, ao 

mesmo tempo, que a diversidade cultural não possa ser invocada para infringir os direitos 

humanos nem limitar seu exercício. No artigo 13, assegura o direito à educação; no artigo 14, 

estabelece o direito aos benefícios da cultura. A Declaração destaca a diversidade como 

patrimônio comum da humanidade; o pluralismo cultural como dimensão de reconhecimento 

da diversidade, que compreende respostas políticas de inclusão, e de participação9. 

Em 2007, a Declaração da ONU sobre Direitos dos Povos Indígenas, negociada desde 

1985, foi aprovada, definindo-se direitos: à participação política; à terra, aos territórios; aos 

recursos naturais; ao consentimento prévio, livre e informado; às normas não-escritas que 

regem internamente a vida de comunidades indígenas; à propriedade intelectual. 

Assim, do final da primeira metade do século XX aos inícios da primeira década do 

século XXI,  um  conjunto  de  medidas  internacionais  voltam-se  à  garantia  dos  direitos 

humanos e culturais, muitos, carecendo de maior elaboração teórica. Muitas vezes, não se 

distinguem de direitos civis, políticos, econômicos e sociais, caso do direito de 

autodeterminação dos povos, no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. 

Dentre os direitos culturais, o primeiro internacionalmente estabelecido foi o 

autoral10, referido; o segundo, o direito à livre participação na vida cultural, expresso no 

artigo 17 da Declaração Universal: "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". O artigo 15 do Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, detalha este princípio pelo qual os Estados membros da 

ONU comprometem-se a "respeitar a liberdade indispensável à pesquisa científica e à 

                                                           
9 Desenvolvimento pensado como meio de acesso à existência intelectual, afetiva, moral e espiritual satisfatória, 
e bens e serviços culturais (para além de mercadorias), como portadores de identidades, valores e sentidos. 
Políticas culturais visariam a assegurar a livre circulação de idéias/obras, a criar condições para a 
produção/difusão de bens e serviços culturais diversificados, com indústrias culturais capazes de desenvolver-se 
nos planos local e mundial, em especial, em países em desenvolvimento/ transição. (MORAES, 2013b). 
10 No Brasil (Lei 9.610 de 19/2/1998), o direito autoral prevê prazo de 70 anos, contados a partir de 1º. d e janeiro 
do ano seguinte ao falecimento do/a autor/a, obedecida a ordem sucessória da lei civil. Findo o prazo, a obra cai 
em domínio publico. 
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atividade criadora"11, assim como a adotar medidas "necessárias à conservação, ao 

desenvolvimento e à difusão da cultura". 

Com origem no contexto histórico da emergência dos Estados social-democráticos, e 

podendo ser considerado dentre direitos conquistados pelo movimento operário, a formulação 

do direito à livre participação na vida cultural, evidencia preocupação com a 

universalização do acesso a bens culturais, ate então, restrito às classes privilegiadas.   Na 

Recomendação sobre a Participação dos Povos na Vida Cultural, em 1976, a UNESCO 

definiu duas dimensões dessa participação: a/ ativa; e b/ passiva12. A primeira refere o 

direito à livre criação; a segunda,  o direito à fruição.  Para Moraes  (2013b) a distinção  

ativa/passiva  é discutível, por não haver passividade na fruição. 

No Brasil, o tema dos direitos fez-se presente, na criação de leis e orientações para as 

políticas públicas, inicialmente, na área de direitos humanos e políticos, ao final do regime 

militar, e posteriormente na área dos direitos sociais, no período de transição para a 

democracia, especialmente na fase da elaboração da CF/88. No final dos anos 1990, e início 

dos anos 2000, a temática dos direitos culturais alia-se às de justiça e equidade social.   A 

forma como o Brasil torna-se signatário dos acordos internacionais no que tange aos direitos 

culturais, inclui o artigo 215 da Constituição Federal de 1988- CF/88: 

 

                                                           
11 Na atualidade, tecnologias digitais modificam a relação entre criadore/as e criações, pela pulverização dos 
mecanismos de defesa da obra, nas redes de comunicação eletrônica. Por um lado, o argumento de   origem 
platônica de que indivíduos  não são criadore/as mas captadore/as de idéias; por outro, estratégias do comércio, 
da indústria, e das finanças transnacionais, no ataque a regulamentações (inter)nacionais que limitem lucros do 
capital. Posições em disputa: 1/bem cultural como mero produto industrial e comercial, sujeito às regras do 
mercado, à competitividade e lucratividade; 2/ produtos culturais – obras de arte e ciência – são portadores de 
idéias, valores e sentidos com vistas a ampliar a consciência sobre o ser/estar no mundo; submetidos apenas ao 
jogo do mercado, o produto estaria sobrepondo-se à criação e, a produtividade, à criatividade. Por seu turno, o 
movimento Software Livre defende o controle na execução/adaptação de computação/processamento de dados, 
usuário/as  de  computador  (particulares,  organizações,  empresas)  segundo  suas  necessidades.  Direitos  de 
liberdade de executar, copiar, distribuir, estudar, mudar e melhorar softwares; liberdades explicitamente 
concedidas e não suprimidas (como no caso do software proprietário). (MORAES, 2013b). 
12 A primeira constituída pelas oportunidades concretas de livre expressão garantidas a grupos e indivíduos 
(comunicar, atuar e engajar-se na criação de atividades) visando ao completo desenvolvimento da personalidade, 
à uma vida harmônica, além do progresso cultural. A segunda, pelas oportunidades concretas a qualquer pessoa, 
via condições socioeconômicas apropriadas, tanto na obtenção de informação, treinamento, conhecimento e 
discernimento, quanto para usufruto de valores e da propriedade culturais. (UNESCO, 1976). 
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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: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005). 

Vale considerar que cultura, como campo, por excelência, da atividade material e 

imaterial humana, é vista, na atualidade, também como um produto, objeto de consumo, 

suscitando relações jurídicas traduzidas em direitos e obrigações. Silva (2001) diz que 

assim se delineia a dupla dimensão dos direitos culturais, no art. 215 de Constituição Federal: 

como norma agendi, quando assegura que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos 

direitos culturais; como facultas agendi, em normas que garantem a todos o pleno exercício 

dos direitos decorrentes apenas da faculdade de agir com base nelas. O conjunto de normas 

jurídicas que disciplinam as relações culturais formam a ordem jurídica da cultura. 

Para Moraes (2013b), ao definir patrimônio cultural brasileiro, a CF/88 refere formas 

de expressão, modos de criar, fazer e viver, criações científicas, artísticas e 

tecnológicas, como direitos culturais. O livre exercício dos cultos religiosos, a livre expressão 

da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, e os direitos de autor/a também 

são expressamente assegurados no artigo 5º, no rol dos direitos e garantias fundamentais, em 

cujo caput se lê: “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”13. 

Com seção própria na CF/88 (Seção I do Cap. III), a educação figura como direito 

cultural nos artigos de 205 a 214. O caput do artigo 5º diz: “A educação, direito de todos e 

                                                           
13 Destacamos: I-igualdade entre homens e mulheres; IV- liberdade de manifestação do pensamento; VI e VIII- 
inviolabialidade da liberdade de consciência e de crença; IX- liberdade de expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação; XVIII- criação de associações cooperativas independente de autorização; 
XXVII- direitos autorais transmissíveis a herdeiro/as; XXVIII- proteção às participações individuais em obras 
coletivas; direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras, por criadores e  intérpretes; XXIX- 
proteção a  autores de inventos industriais; às  criações industriais, à  propriedade das marcas, a  nomes de 
empresas e outros signos distintivos; XLII- prática do racismo como crime inafiançável e imprescritível 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

962



 
 

 

 

dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”. A seção II do capítulo III que trata Da Cultura, em seu artigo 

215, diz: “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. (MORAES, 2013b). 

Tendo status de direitos fundamentais, direitos culturais devem ter eficácia imediata, 

recebendo a devida atenção, através de garantias, entre as quais se destacam: 1/ proteção 

especial quanto à supressão do ordenamento, proteção essa exercida pelos tribunais ordinários 

e constitucionais por meio de julgamentos especiais preferenciais e do chamado recurso de 

amparo; 2/ aplicabilidade imediata do ponto de vista de eficácia jurídica, bem como proteção 

contra a doutrina que defende a existência de normas fundamentais programáticas; 3/ do 

conteúdo essencial, uma vez reconhecidos solenemente, os direitos fundamentais são decisões 

que as maiorias parlamentares não podem tocar (CUNHA FILHO, 2000; PEDRO, 2011). 

O campo dos direitos culturais abrange temas, questões e problemáticas relacionadas 

às múltiplas dimensões do ser humano tais como: gênero, raça, etnia, religião, nacionalidades. 

Abrange também o produto e a obra gerados por seres humanos em suas relações sociais, tais 

como, formas e meios de comunicação; expressões artísticas, expressões e manifestações 

culturais e folclóricas locais, regionais e nacionais. (GOHN, 2005). 

Hábitos e comportamentos também se relacionam diretamente a direitos culturais, 

pois, o respeito ao acervo e patrimônio arquitetônico e artístico-cultural da humanidade, aos 

símbolos, signos e códigos culturais de uma nação ou de grupos étnicos, culturais, sociais, 

políticos, econômicos; aos cultos e crenças construídos por gerações precedentes, são 

atravessados por práticas de direitos e deveres, orientados por matrizes com enraizamento na 

cultura. Esta, como observa Malinowski (1970), inclui os meios pelos quais humanos atingem 

seus fins e que lhes permitam viver, estabelecer padrões de segurança, conforto, e 

prosperidade; que lhes dá poder e lhes permite criar bens e valores além dos dotes animais e 

orgânicos: “em suma, os seres humanos vivem por normas, costumes, tradições e regras, que 

são resultado de uma interação entre processos orgânicos e manipulação e recomposição pelo 
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homem de seu ambiente” (MALINOWSKI, 1970, p.70).  Sobretudo, o conceito de cultura é 

“(...) é essencialmente semiótico. [...] o homem é um animal amarrado a teia de significados 

que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias, e a sua análise [...] como uma 

ciência interpretativa à procura do significado (GEERTZ, 1978: 15). 

 

III - Intervenções urbanísticas no bairro Poti Velho, e direitos culturais: quais direções? 

Concebemos bairro e a vida do bairro (LÉFÉBVRE, 1978) como “domínio do 

ambiente social” (CERTEAU, 2003, p. 40), espaço/lugar significado no tempo.   

Localizado na região norte da cidade de Teresina, Piauí, o Bairro Poti Velho é o mais antigo 

lócus de povoamento da cidade, ora identificado, sociograficamente, como lugar das origens 

da cidade nascente nos idos de 1852, ora como alteridade àquela (MORAES, 2013a; SILVAI 

e SCABELO, 2013; PEREIRA e MORAES, 2014a). Outsiders descrevem-no, desde 

então, como lócus de pobreza e febres endêmicas; sujeito a constantes enchentes, em 

decorrência de sua localização na confluência de dois rios: Poti (margem direita) e Parnaíba 

(margem esquerda) 14. 

O Poti Velho é um espaço/lugar significado ao longo do tempo, através de uma 
geografia imaginativa que  lhe  confere  sentidos e  significados, ora  pela  cultura 
cotidiana de   insiders, ora pela cultura letrada/institucional de outsiders.   Neste 
imaginário, relatos sobre lugares cotidianos, quanto o espaço demarcado por 
dizentes “autorizados” apresentam, entre si, circularidade (GINZBURG, 1987) e 
dialogismo (BAHKTIN, 1996), o que não autoriza a ignorar as singularidades desses 
campos discursivos paroquiais (MORAES, 2013a, p. 25). 

A retratação do Poti como não tendo acompanhado a evolução da cidade é forte 

argumento para as intervenções urbanísticas que ali se processariam a partir dos anos 1990. 

No processo de transformações urbanas da cidade, a exploração oleira, ali praticada, desde os 

anos 1960, e com participação da edificação de Teresina, sofreu alterações quantitativas e 
                                                           
14 Narrativas de historiadores, cronistas, jornalistas, e pesquisadores/as, diversos, sobre o bairro Poti Velho, e sua 
relação com a cidade de Teresina, apresentam sentidos que constroem uma trajetória do bairro em três tempos: 1/ 
como lugar das origens; 2/  como locus da pobreza; 3/ como pólo cerâmico e  turístico e  de políticas de 
urbanização (MORAES e PEREIRA, 2012a). A terceira acepção funda-se em discursos de matizes econômicos, 
ambientalistas, urbanísticos, dentre outros os quais tecem um mosaico de significados e sentidos cujas nuances 
ora combinam-se, ora destoam entre si. 

 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

964



 
 

 

 

qualitativas. Nos anos 2000, a Prefeitura Municipal de Teresina-PMT conclui que a atividade 

era parte de um conjunto de situações causadoras de sérias consequências ambientais – pela 

utilização do conjunto de Lagoas ali existentes –, econômicas, e sociais, à região norte da 

cidade. A região passou a ser alvo de um amplo programa de intervenção urbanística, em seus 

treze bairros, o Programa Lagoas do Norte-PLN, com foco nas dimensões econômica, 

ambiental, social, habitacional, e com ênfase em obras de infraestrutura15. 

O PLN, em seu objetivo de (re)vitalizar e (re)urbanizar bairros da zona norte de 

Teresina, estrutura-se em três componentes básicos: 1/Modernização da Gestão Municipal, 

Desenvolvimento da Cidade e Gerenciamento do Projeto; 2/Desenvolvimento Urbano- 

Ambiental Integrado nas Lagoas do Norte; 3/ Desenvolvimento Econômico e Social nas 

Lagoas do Norte. Os treze bairros da área de intervenção do programa foram agrupados em 

quatro áreas: Área 1, “Canal do Pe. Eduardo”, formada pelos bairros Acarape, Matadouro, 

Alvorada e São Joaquim (fase executada);   Área 2 “Lagoa dos Oleiros – São Joaquim”, 

formada pelos bairros Nova Brasília, Poti Velho, Mafrense e Olarias; Área 3 “Alto Alegre 

– Aeroporto”,   compreendendo   os   bairros   Aeroporto,   Itaperu,   Alto   Alegre;   e   Área   

4 “Mocambinho”, composta pelos bairros São Francisco e Mocambinho. (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE TERESINA, 2011b). 

Com base no universo ideacional da intervenção urbanística16, o PLN fundamenta-se 

na regulação da relação entre natureza e cultura, na defesa do que se considera patrimônio 

                                                           
15 A partir de fins dos anos 1960, o processo de ordenamento do município de Teresina teve os 
“seguintes desdobramentos: 1.3.1 Elaboração do Plano de Desenvolvimento Local Integrado (PDLI), servindo 
de base para planejamentos futuros; 1.3.2 Elaboração do Primeiro Plano Estrutural de Teresina, em 1977; 1.3.3 
Elaboração do II Plano Estrutural de Teresina, por meio da Lei Municipal n° 1.932, de 16 de agosto de 1988 [...]  
No que tange ao patrimônio ambiental, as seguintes leis compõem, adicionalmente, o II Plano Estrutural de 
Teresina: (I) Lei n° 1.939/88, que cria zonas de preservação ambiental e institui as normas de proteção dos bens 
de valor cultural; e (II)Lei nº1.942/88, que dispõe sobre o tombamento e preservação do patrimônio cultural, 
artístico e paisagístico, localizado no território do Município de Teresina”. (MORAIS e VELOSO FILHO, 2005, 
p. 24) 
16 Nas áreas de urbanismo e arquitetura, tais intervenções designam programas e projetos visando à 
reestruturação, requalificação ou, ainda, a reabilitação funcional e simbólica de regiões, assim como edificações 
de uma cidade. Assim, ela se dá sobre uma situação preexistente, com características e configurações específicas, 
com  objetivo  de  retomar,  alterar  ou  acrescentar  novos  usos,  funções  e  propriedades. Certas  intervenções 
urbanísticas são planejadas com vistas à  restauração/requalificação de espaços públicos (centros históricos, por 
exemplo); outras visam a transformações nas dinâmicas sócio-espaciais, caso do PLN,  redefinindo funções e 
atributos (ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL, 2012) 
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ambiental: a região das lagoas do Poti Velho, onde funcionavam as olarias, e que se tornaram 

alvo de políticas de revitalização, com vistas a promover mudanças na região na qual foram 

diagnosticados, como reportam Portela e Gomes (2005); Teresina Agenda 2015 [s/d]), Moraes 

(2013a), e Cunha (2013), sérios problemas de degradação ambiental, enchentes anuais que 

alagavam ruas e casas, atribuídos, em larga medida, à atividade oleira/ceramista ali praticada 

desde os anos 1960. Assim, em 2008, a Prefeitura Municipal proibiu a retirada de argila para a 

atividade  oleira,  mantendo-a,  apenas,  para  a  atividade  ceramista  (tida  como  de  menor 

impacto), por tempo determinado. 

Para a gestão municipal, o PLN volta-se para (re)valorização e (re)urbanização da 

área, com o foco na (re)vitalização  ambiental17, socioeconômica e cultural, com vistas ao 

desenvolvimento sócio-econômico e ambiental da região das lagoas situadas na zona 
norte da cidade de Teresina. Os recursos são provenientes de acordo de empréstimo 
entre a Prefeitura Municipal e o Banco Mundial - BIRD, com garantia e apoio 
financeiro de contrapartida (PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA, 2011a). 

Como medida de intervenção urbanística de largo espectro, o PLN é alardeado pela 

imprensa local: 

[...] escolhido como uma das vinte melhores experiências do Brasil, pela abordagem 
integrada que adota para lograr, ao mesmo tempo, a redução da pobreza e da melhoria do 
meio ambiente. A experiência foi selecionada para ser apresentada e publicada nos eventos 
finais da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20 
[...] (MEIONORTE.COM, 2012, p.1) 

Até o momento, foram realizadas obras de saneamento e recuperação de áreas 

degradadas.   Um  projeto  de   reassentamento   populacional18 foi   instituído   pela   PMT, 

objetivando compensar oleiros, posseiros, e trabalhadores assalariados, do sistema oleiro, 

por perdas decorrentes das obras realizadas pelo poder público municipal na Área II do 

                                                           
17 Nos marcos dos debates ambientalistas, institui-se o Parque Ambiental Encontro dos Rios, criado através da 
Lei Municipal nº 2.265, de dezembro de 1993. 
18 “Cerca de 400 famílias que viviam à beira das lagoas foram transferidas para um conjunto habitacional 
próximo”. (CUNHA, 2013, p. 4). 
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Programa, onde se localiza o Poti Velho19. E como refere Lima et al (2013), foi criado o 

Parque Lagoas do Norte,  com  opções de lazer e de práticas  esportivas. 

Segundo Prefeitura Municipal de Teresina (2011a), o projeto de reassentamento segue 

princípios das Políticas Operacionais do Banco Mundial (OP 4.12) que prevêem medidas 

atenuantes para a situação de pessoas e grupos familiares involuntariamente reassentadas em 

decorrência da intervenção do poder público em áreas na qual residem ou trabalham.   No 

discurso da gestão pública, há tanto referências a pessoas/famílias afetadas, com vistas à 

restauração das condições de vida anteriores ao reassentamento, quanto às medidas de 

planejamento e execução nas ações de compensação por perdas de caráter econômico e social. 

Segundo a PMT, cerca de 250 pessoas foram alcançadas pela medida, com indenização  em 

dinheiro, e com medidas de reorientação profissional. (MORAES, 2013a). 

Para Moraes (2013a), a ênfase na “compensação por perdas de caráter econômico e 

social” (PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA, 2011b, p. 4) não refere nem valoriza a 

incidência do PLN na vida cultural do bairro, que impacta, em especial, às tradições oleira e 

artesanal, à memória social e a saberes locais a elas relacionados. O artesanato cerâmico 

continua sendo praticado com argila vermelha local, uma vez que a extração da argila para 

este fim é considerada de menor impacto ambiental que para fins da atividade oleira. Este 

artesanato é comercializado, no bairro, no Pólo Cerâmico Poti Velho – instituído, em 

2006, pela PMT – por artesãos e artesãs20, estas, organizadas na Cooperativa de Artesanato 

do Poti Velho-Cooperart/Poty, com coleções premiadas em feiras e exposições. (MORAES, 

2013a), e junto com artesãos, compõem a Associação de Ceramistas do Poti Velho- 

ARCEPOTI. 

Sem defender os danos ambientais decorrentes da extração da argila, no Poti Velho, 

entendemos que faz sentido questionar até que ponto as intervenções urbanísticas têm em 

conta a pluralidade de expressões culturais potizeiras como a tradição oleira, o artesanato 
                                                           
19 Segundo Cunha (2013), a população afetada pela intervenção PLN  constitui-se de: posseiros  (59 pessoas) e 
trabalhadores (189 pessoas) das olarias. A Indenização aplica-se ao grupo de oleiros-posseiros, embora estes não 
sejam proprietários legalizados dos  espaços onde produziam tijolo artesanal. Para oleiros trabalhadores, a 
Bolsa-Desemprego com valor correspondente ao salário mínimo, pelo período de 4 meses. 
20 Para detalhes sobre o artesanato cerâmico no Poti Velho. Ver Seraine (2009). Sobre esta atividade, em 
particular, no que tange às ceramistas, ver Moraes e Pereira (2012b) e Moraes (2011,  2013a). 
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cerâmico,  além  das  quais,  como  etnografado  por  Pereira  (2014),  a  pesca  artesanal  e 

festividades religiosas: em louvor a São Pedro, protetor dos pescadores21; à padroeira, Nossa 

senhora do Amparo, a São Francisco. São exemplos de práticas cotidianas e extra-

cotidianas que reiteram  modos de vida na comunidade barrial do Poti Velho, e adjacentes, 

nas quais se expressam  valores  e  visões  do  mundo,  consciência  individual,  e  grupal.  

Nesse  sentido, dialogam intimamente com direitos fundamentais, em particular, com direitos 

culturais. 

Sobre fricções socioculturais entre o bairro e a cidade, narrativas orais e rituais 

(MORAES, 2013ª; PERIERA, 2014) apontam para identidades culturais, interpelando a uma 

política de diversidade cultural e direitos culturais. Cotidiana e extra-cotidianamente, como 

mostra Pereira (2014), expressões culturais expressam interações e agenciamentos múltiplos, 

entre moradore/as do Poti e outros atores: habitantes de outros bairros, gestore/as e agentes da 

gestão pública, pesquisadore/as, turistas, agentes técnicos de instituições diversas, etc. Assim, 

é de se perguntar: como o bairro Poti Velho é visto, na concepção e prática do PLN, em seus 

marcadores identitários de comunidade oleira, pesqueira e ceramista, e decorrentes direitos 

culturais? como um território geo-simbólico que agrega bairros adjacentes? Como espaço de 

gentrificação, como refere Nobre (2003) sobre contextos semelhantes?  Como o programa se 

implantou: a participação social – no sentido atribuído por Dagnino (2004) – referida no texto 

do PLN, realiza-se de fato? Esta participação extrapola a simples presença de moradores e 

seus representantes em reunião com agentes técnicos da prefeitura e das empresas envolvidas? 

Em um âmbito mais alargado de mobilização, a organização do Comitê de Mobilização 

Permanente das Comunidades Envolvidas no Programa Lagoas do Norte, ou Comitê Lagoas 

do Norte, reúne representações dos 13 bairros com atuação do programa, com vistas a um 

fórum de debates e acompanhamento do PLN. Em 2012, este Comitê promoveu o Seminário 

“Sustentabilidade e Cultura: um Norte para Teresina”, de 7 a 8 de novembro, visando a um 

debate ampliado do tema.  Além deste evento, o Comitê atua em vários momentos e situações 

referentes à atuação do programa e seus impactos na vida local.  No Poti Velho, membros 

                                                           
21 E que mobiliza a população do Poti, e de outros bairros , nas comemorações que incluem a tradicional 
procissão térreo-fluvial em homenagem a São Pedro, no dia 29 de junho (PERIRA, 2014). 
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do Comitê estiveram presentes em reunião entre técnicos/gestores da PMT Teresina e 

moradore/as dos bairros atingidos pelo PLN. 

Mais recentemente, segundo a PMT, a instalação do Fórum Lagoas do Norte (instituído 

por Decreto desde 2011), visa a intensificar “a interação entre Prefeitura de Teresina e a 

comunidade com o papel de fiscalizadora as ações da gestão pública” (PREFEITURA DE 

TERESINA, 2014). Os membros do Fórum foram empossados, em solenidade, na sede da 

Prefeitura Municipal, no dia quatro de julho de 2014 e, segundo a PMT, o PLN “tem um 

modelo de gestão no qual a comunidade também participa no acompanhamento das ações 

através do Fórum, que é composto por representantes de vários seguimentos [sic] que atuam 

no nível local e em cada área de intervenção” (PREFEITURA DE TERESINA, 2014). 

Como se dá a participação de moradore/as do Poti Velho neste coletivo e o que é 

pautado?22Como este coletivo se relaciona com o Comitê Lagoas do Norte? São perguntas 

que continuam em aberto. Respostas mais definitivas serão buscadas ao longo da pesquisa em 

curso. Por ora, tecemos, a seguir, algumas considerações, com base na experiência de campo. 

Se, como observam Monte e Moraes (2014) o Estado não produz cultura, tampouco 

deve intervir de maneira arbitrária ou ideológica nos significados das relações culturais, no 

princípio da memória coletiva, nas identidades, no que um grupo ou população reconhece 

como patrimônio cultural. A intervenção do Estado é legítima e necessária, porém, não pode 

dar-se de forma vertical ou arbitrária.  O discurso oficial de urbanização/valorização parece 

apoiar-se em um subtexto que aponta para um processo de reconstrução espacial, 

desconsiderando ontologias, e direitos culturais. Assim, as atividades do PLN promovem 

influxos e novas dinâmicas nos processos de construção identitária de moradore/as do bairro o 

                                                           
22 A ideia do Comitê nasce a partir da Associação de Moradores do Bairro Acarape sob a presidência de Jairo 
Araujo, de 2003-2005, em articulação com .lideranças do bairro São Joaquim. Realizando as  primeiras reuniões 
na sede da Federação das Associações de Moradores e Conselhos Comunitários- FAMC, no centro da cidade, um 
pequeno  grupo  começou a  pensar  estratégias e  a  conceituar  o  movimento como  Comitê  de  Mobilização 
Permanente. Uma das conquistas inicias foi provocar a coordenação do PLN, da PMT, a participar de reunião 
ampliada para apresentar o  projeto às comunidades. Até  então a  prefeitura fazia reuniões com lideranças 
isoladas, sem a participação ampla da comunidade. No período, foram mobilizadas cerca de  300 a 400 pessoas, 
em duas reuniões. Não há registros de participantes do Bairro Poti Velho no Comitê (Informações prestadas por 
Jairo Araujo, em agosto de 2014). 
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que  chama  a  atenção,  sobretudo,  quando  tomamos  como  objeto  de  análise  interações  e 

diálogos travados entre habitantes do lugar e representantes do poder público municipal. 

A proibição do trabalho das olarias da região, por exemplo, desde 2008, incidiu tanto na 

vida de trabalhadores da atividade oleira, quanto da artesanal.  A  interdição  às  olarias 

promoveu uma desocupação e reassentamento social e econômico dos algo em torno de 59 

posseiros de lotes das olarias e dos 189 trabalhadores que atuam na exploração da argila e 

fabricação   de   tijolos   (PORTALAZ.COM.BR,   2012).   Esta   ação   gerou   as   referidas 

indenizações, pela Prefeitura Municipal de Teresina, com valores entre R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por pessoa, a ex-oleiros, a medida de promoção de 

“cursos de capacitação”, pela PMT, através da Fundação Wall Ferraz, com vistas a novas 

ocupações (cabelereiro/a, comerciante de água de coco, estampador de sandálias, dentre 

outras). Todavia, como observa Pereira (2014) os projetos de requalificação não contemplam 

a totalidade dos antigos oleiros, tampouco, demonstram preocupações com a construção de 

uma memória da tradição oleira no Poti. 

O discurso do PLN fundamenta sua ação na necessidade de proteção (legítima) do 

patrimônio ambiental, porém, é mudo em relação a saberes locais, e identidades barriais.  Para 

moradore/as do Poti Velho, são ações direcionadas pelo discurso ambientalista, em cujo 

âmbito predominam saberes técnicos especializados. Assim, por exemplo, narrativas locais 

sobre a o “barro como um ser vivo”, capaz de reproduzir-se, como disse um oleiro/artesão, 

interlocutor em pesquisa de campo, a  autore/as deste artigo, são eclipsadas pelas narrativas 

do discurso técnico. Idem quanto a um conjunto de observações locais, críticas, às medidas da 

gestão municipal relativas às indenizações e cursos de capacitação para ex-oleiros. Até que 

ponto tais avaliações canalizam-se para fóruns de debates, é objeto da pesquisa em curso. 

Outro exemplo – sem questionar a legitimidade da proteção ao patrimônio ambiental – 

está na pergunta: com o encerramento da atividade oleira, no bairro, como deixar sem, como 

teoriza Nora (1981), um lugar de memória, inclusive, do processo de urbanização da cidade 

de Teresina23, do qual fazem parte olarias e oleiros, do Poti? Por que, por exemplo, “não 

deixar uma área, mesmo pequena, da atividade oleira, como um museu, a céu aberto, para que 

                                                           
23 Sobre a importância da atividade oleira na construção da cidade de Teresina, cf. Nascimento (2010). 
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esta experiência possa ser lembrada, conhecida, criticada?” Esta é uma pergunta feita por 

Raimunda Teixeira da Silva, ou Raimundinha, ceramista e presidente das Cooperart-Poty, a 

autore/as deste artigo, em situação de trabalho de campo. Segundo esta artesã, técnicos 

da PMT responderam a este questionamento, com o argumento do “tecnicamente 

inviável”, e com a sugestão de que “isto pode ser reproduzido em uma sala, em um 

museu”. Como observa Moraes (2014), o ideário de planificação baseado em arquiteturas 

lineares, no plano material e simbólico, muitas vezes, de quadriláteros, não suporta “[...] 

história, memória, atalhos, desníveis, rugosidades, desvios de percurso, diferenças” 

(MORAES, 2014, p. 6). E reiteramos, nas lutas pela cidadania, o “[...] reconhecimento da 

disputa simbólica como constitutiva de toda disputa política” (DAGNINO, 2004, p. 140). 

Esta interpelação indica que bens culturais de natureza material ou imaterial possuem 

relação direta com os atores sociais, sendo os imateriais categóricos da intangibilidade de sua 

intelectualidade, da prática dos saberes coletivos, de suas manifestações culturais. A sua 

materialidade se dá com o registro e com a prática da experiência cotidiana pela coletividade 

que decidirá sobre a continuidade e a mutabilidade do bem. Portanto, longe de tem a ver com 

réplicas artificiais, funda-se no direito cultural de resguardar lugares de memória. (MONTE e 

MORAIS, 2014). 

Nesse sentido, artesanato cerâmico, tradição oleira, pesca artesanal, festividades 

religiosas, praticadas e reconhecidos no bairro Poti Velho, são expressões de cultura e 

identidades barriais e de quem ali vive. Como tal, têm proteção respaldada no texto 

constitucional. Não deveriam ser consideradas como tal em um programa de intervenção que 

se autodeclara como visando à melhoria da vida? Assim, põe-se a incontornável questão de 

como esta política deve manifestar-se em um espaço de vida, história, e memória, respeitando 

suas particularidades e simbologias. 

Sem duvida, atores sociais locais vêem, no PLN, melhorias como: valorização do 

bairro24, ampliação do comércio no Polo Cerâmico, melhoria na estrutura de lazer para 

jovens e adultos. Mas referem desvantagens como a anunciada proibição de extração de argila 

                                                           
24 Que, em certa medida, como dizem Moraes (2013a) e Pereira e Moraes (2012a, 2014b), apontam para 
processos de gentrificação. 
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para a prática do artesanato; ausência de um diálogo mais qualificado entre executores do 

Programa e a comunidade barrial. Para parte das ceramistas, não faz sentido o artesanato 

do Poti ser feito com cerâmica adquirida de outro local. Além de esta situação intervir 

diretamente na dimensão simbólica, da identificação da peça artesanal produzida não só no 

Poti mas com a argila do Poti,  teme-se que intervirá, também, no custo final das peças. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao por em perspectiva direitos culturais e a intervenção urbanística do PLN, até o 

momento, percebemos duas questões importantes, no que respeita ao tema deste artigo: 1/ a 

fragilidade dos espaços de diálogo entre governo e atores/as locais; 2/a ausência de foco na 

cultura e nos direitos culturais. De fato, além da intervenção urbanística, em si, o que parece 

essencial ao Programa tem-se limitado a compensações por perdas de cunho econômico e 

social, através das referidas indenizações e capacitações. 

A situação está a exigir maior aproximação entre Estado e atores sociais locais. Estes, 

demandando, negociando e decidindo em conjunto com o poder público. É essencial a 

participação da sociedade civil organizada e a existência de um sistema de governança social 

que estimule a participação social – em que pese a “confluência perversa” (DAGNINO, 2004, 

p. 140) que contamina, em larga medida, esta participação, no Brasil – estruturadas a partir do 

território. Isto requer uma aposta na possibilidade transformadora de conselhos, comissões, 

fóruns e outras instâncias de participação de representantes da sociedade civil, para uma 

gestão pública compartilhada, para mediação dos conflitos entre sociedade civil e governo, 

assim como para mediação dos conflitos internos à própria comunidade barrial. Tudo 

isto, visando  a  que  a  reconstrução  do  espaço  urbano,  no  Poti,  leve  em  conta  

marcadores identitários, patrimônios e memórias  que são parte da própria existência do 

bairro. 

É importante lembrar que, tendo o Estado o dever de assegurar direitos, cabe-lhe 

buscar meios diversificados não só de promover e proteger os bens culturais, como, ainda, de 

estimular a participação social no processo de criação de parcerias com vistas a uma 
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governança social de qualidade, como forma de harmonizar as necessidades e de potencializar 

a atuação das pessoas, grupos, instituições, criando, desta forma, mecanismos mais eficientes 

de incentivo e proteção cultural.  No  processo,  o  desafio  de  não  apenas  coordenar  a 

participação mas,  também, de medição, evitando superposição do interesse de um grupo em 

detrimento do interesse da maioria, o que acabaria contrariando os princípios constitucionais. 

A participação social, assim, é um processo continuado de democratização e de respeito aos 

Direitos Culturais. E cabe ao poder público a tarefa de estimular a participação de indivíduos 

e grupos, reforçando diálogos para compreensão dos processos, em seus componentes 

culturais, além dos sociais e econômicos. 
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CULTURA, IDENTIDADE E PLURALISMO CULTURAL À LUZ DE 
UM ENFOQUE ANTROPOLÓGICO E JURÍDICO-CONSTITUCIONAL 

CULTURE, IDENTITY AND CULTURAL PLURALISM IN THE LIGHT OF AN 
ANTHROPOLOGICAL AND JURIDICAL-CONSTITUTIONAL APPROACH 

 
Helano Márcio Vieira Rangel1 

Ana Carolina Barbosa Pereira Matos2 
 

Resumo: A pesquisa analisa a origem do termo “cultura” desde a Idade Média ao debate ideológico franco-
alemão sobre a acepção do vocábulo no século XX. Investiga-se a complexidade do conceito etnográfico de 
cultura, com destaque para as obras do antropólogo Geertz, cujos trabalhos adotaram um referencial semiótico 
para a cultura. Analisa-se o meio de operação da cultura nas sociedades a partir de um sistema de símbolos 
significantes de controle de comportamentos e como tais símbolos foram importantes para o desenvolvimento do 
ser humano. Além disso, faz-se uma investigação sobre a identidade, pluralismo cultural e aculturação, a partir 
dos símbolos compartilhados ante a massiva eclosão das novas tecnologias da informação e das comunicações. 
Estuda-se ainda a formação sociocultural brasileira, assim como a tutela jurídico-constitucional da cultura e do 
patrimônio cultural, por meio da interpretação do artigo 215 e 216 da Constituição Federal. No tocante à 
metodologia, a pesquisa é aplicada, quanti-qualitativa, explicativa e construída a partir de fontes bibliográficas e 
documentais. A pesquisa conclui que o constituinte originário acolheu uma sociedade conflituosa, com múltiplos 
valores e padrões culturais que, por vezes, chocam-se no caso concreto, devendo tais colisões ser resolvidas à luz 
da máxima da proporcionalidade e da ponderação de direitos. O artigo propõe que o escalonamento de padrões 
culturais a priori não deve ser realizado. Todavia, ante a fragilidade de algumas manifestações culturais 
essenciais à identidade nacional, especial proteção foi conferida às culturas popular, indígena e afro-brasileira, 
conforme preconiza o §1º do art. 215 da Constituição Federal. 

 Palavras-Chaves: Cultura. Antropologia. Identidade e Pluralismo Cultural. Tutela jurídico-constitucional da 
cultura. 

Abstract: The research analyzes the origins of the term “culture” since the Middle Age until the French- German 
ideological debate. It investigates the complexity of the ethnographic concept of culture, with emphasis being 
placed on the studies of the anthropologist Geertz, whose works have adopted a semiotic reference for culture. It 
analyzes the operation mode of the culture in societies from a behavior control significant symbols system and 
how such symbols were important for human being development. Besides, it performs an investigation on the 
identity, cultural pluralism and acculturation, from shared symbols before the massive outbreak of new 
information and communication technologies. It studies also the Brazilian socio-cultural formation, as well as 
the juridical-constitutional protection of the culture and the cultural heritage through the interpretation of the 
articles 215 and 216 of the Federal Constitution. As far as methodology is concerned, the research is applied, 
quanti-qualitative, explicative and it was built from documental and bibliographical analysis. The research 
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Exerce o magistério superior no Centro Universitário Estácio do Ceará e é membro associado e pesquisador do 
Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito.  
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concludes that the primary constituent hosted a confrontational society, with multiple values and cultural patterns 
that, at times, collide themselves in the concrete case, and such collisions shall be solved in the light of 
proportionality maxim and weighting of rights. The article proposes that the graduation of values in advance 
shall not be accomplished. However, due to the fragility of some cultural manifestations essential to the national 
identity, special protection was given to the popular, indigenous and afro-brazilian cultures, according to §1º, 
article 215 of Federal Constitution. 

Keywords: Culture. Anthropology. Identity and cultural pluralism. Juridical-constitutional protection of culture. 

 

INTRODUÇÃO 

O termo cultura e o seu significado despertam uma secular cizânia entre os 

antropólogos, não existindo consenso quanto à acepção e ao alcance do vocábulo. O presente 

trabalho verte considerações sobre o desenvolvimento do termo cultura a partir de 

considerações históricas, do debate ideológico franco-germânico e de sua análise científica à 

luz da antropologia contemporânea. Discutem-se algumas teorias, entre as quais, o conceito 

semiótico de cultura proposto por Geertz. 

Debate-se o meio de operação das culturas nas sociedades, levando-se em consideração 

os símbolos e significados de um determinado padrão cultural e de como os seres humanos 

submetidos a tais padrões constroem a sua percepção de realidade.  

Chega-se, assim, a uma análise crucial para a compreensão da cultura nas sociedades 

globalizadas do século XXI, isto é, o embate entre a identidade cultural e o multiculturalismo. 

Afinal, como conciliar estas duas tendências e qual delas é a que mais se adéqua ao encontro 

de culturas ora vivenciado na contemporaneidade? É cediço que o pluralismo cultural busca 

uma harmonia entre diversas culturas, mas como se deve proceder quando culturas diferentes 

entram em rota de colisão, de modo que o padrão de uma cultura fere mortalmente o padrão 

cultural da outra? Tais são algumas das indagações que o presente trabalho visa a responder.  

Este é precisamente o objetivo central do presente trabalho, o de teorizar critérios de 

prevalência de uma cultura sobre a outra, quando alguns padrões culturais, por sua 

incompatibilidade, não se harmonizam ou se adaptam para conviverem pacificamente. 
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1 ANÁLISE DA CULTURA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

A definição da amplitude e abrangência do conceito de cultura é um dos mais 

controvertidos temas da antropologia. Segundo o antropólogo Clifford Geertz (2001, p.22), ao 

chegar na Universidade de Harvard, na década de 50 do século passado, encontrou dois dos 

maiores antropólogos da época, Kluckhohn e Alfred Kroeber, empenhados em compilar, em 

caráter definitivo, as várias acepções do vocábulo cultura. Os dois cientistas encontraram, 

àquela época, 171 definições, classificáveis em 13 categorias.  

A grande tarefa dos antropólogos é a de estreitar o conceito de cultura de maneira que 

tal conceito possa incluir menos e revelar mais. Todavia, os modernos antropólogos ainda não 

encontraram ainda um consenso, de maneira a estreitar e clarificar o instrumento conceitual 

central de cultura, da forma como receberam de seus predecessores. (KEESING, 1974) 

Busca-se, nesse tópico, uma breve análise sobre a origem do vocábulo cultura e o 

desenvolvimento científico do conceito de cultura, sem a pretensão de esgotar a temática, a 

qual se mostra demasiadamente vasta para os fins do presente trabalho.  

 

1.1 A origem do termo cultura 

O termo cultura pode ser analisado sob múltiplas perspectivas, tais como ideias, 

crenças, valores, normas, atitudes, padrões de conduta, instituições, artefatos etc. Refere-se a 

toda a complexa teia de criações e realizações do homem em sociedade ao longo dos séculos, 

a qual é passada às futuras gerações. (MARCONI; PRESOTTO, 2001, p.45) 

A origem da palavra cultura pode ser encontrada no antigo vocabulário francês 

medieval, como uma herança do latim.  Naquela época o termo era utilizado para designar o 

cuidado ou trato dispensado à atividade agrícola ou pecuária. No final do século XIII, o 

vocábulo ganha uma nova acepção, agora servindo para designar uma fração de terra 

cultivada. No início do século XVI, cultura não se refere mais ao estado de terra cultivada, 

mas sim a uma ação, ao próprio ato de se preparar a terra para o plantio. (CUCHE, 1999, 

p.19) 
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O sentido figurado da palavra cultura aparece em meados do século XVI, mas com 

pouco respaldo acadêmico e literário até a metade do século XVII, razão pela qual não 

figurava na maior parte dos dicionários da época. De fins do século XVII até o século XVIII, 

a transformação do significado da palavra cultura se deveu a um movimento linguístico 

natural e não a uma nova ordem de ideias. O fato é que o sentido figurado do termo “cultura” 

começa a se destacar no século XVIII, estando presente no Dicionário da Academia Francesa 

de 1718. Na época, era sempre seguida por um complemento, tal como “cultura artística” ou 

“cultura científica”. (CUCHE, 1999, p.19-20)   

Aos poucos, o vocábulo cultura se liberta de seus complementos e passa a ser um termo 

utilizado sozinho, para significar “formação”, a “educação do espírito”. Dá-se então um 

movimento inverso ao verificado anteriormente: o significado de cultura passa de uma ação 

de instruir para um estado de espírito cultivado pela instrução, i.e., o estado da pessoa “que 

tem cultura”. (CUCHE, 1999, p.20)  

Desse modo, no século XVIII, os iluministas traçaram uma oposição conceitual entre 

“natureza” e “cultura”. A raça humana se diferenciava do restante da natureza em virtude da 

cultura, conceituada como o complexo “[...] dos saberes acumulados e transmitidos pela 

humanidade, considerada como totalidade, ao longo de sua história.” (CUCHE, 1999, p.21)  

Nesse sentido é que J.J. Rousseau, ao traçar as diferenças entre os homens e os animais, 

afirma que somente o homem possui a faculdade de aperfeiçoar-se e que tal faculdade, com o 

suporte de circunstâncias, desenvolve todas as outras, ao contrário dos animais que sempre 

serão os mesmos, ao longo de muitas gerações, por milhares de anos. (ROUSSEAU, 1908, 

p.47-48). 

De igual modo, John Locke, ao teorizar sobre o processo cognitivo humano, refutou a 

teoria do determinismo biológico, o qual concebia o conhecimento como algo inato ao ser 

humano.3 Para ele, a mente é como uma folha em branco, enquanto a cultura e o 

                                                           
3 Em resposta a John Locke, o alemão Wilhelm Leibniz (1993) posicionou-se contra o empirismo como fonte 
única de todo o conhecimento. Segundo Leibniz o espírito é capaz de conhecer e de encontrar em si noções 
inatas, sendo fonte de verdades necessárias. O espírito não é como uma “a folha em branco”, já possui em si todo 
o conhecimento, em sua forma potencial, tendo o espírito uma disposição ativa e passiva para realizar tais 
verdades. A experiência sensorial seria necessária apenas para focar a sua atenção nestas verdades e para levar a 
cabo umas em preferência a outras.  
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conhecimento advêm diretamente da experiência calcada na observação. (LOCKE, 1952, 

p.121) 

No Século XVIII, a acepção intelectual de cultura se amolda por completo à ideologia 

liberal iluminista, de maneira que passa a ser associada a progresso, evolução, razão e 

instrução. “A idéia de cultura participa do otimismo do momento, baseado na confiança no 

futuro perfeito do ser humano. O progresso nasce da instrução, isto é, da cultura, cada vez 

mais abrangente.” (CUCHE, 1999, p.21) 

Na Alemanha, o termo Kultur aparece no século XVIII, como um empréstimo 

linguístico dos franceses, os quais gozavam do respaldo e influência entre a elite burguesa 

alemã. O conceito evolui rapidamente e com o distanciamento cada vez maior entre a 

burguesia e a nobreza, gera-se uma oposição entre o termo cultura e o termo civilização. 

Nesse momento, cultura passou a significar os valores espirituais e autênticos, baseados na 

ciência, na arte, na filosofia e na religião, ao passo que civilização passou a significar valores 

superficiais, baseados a cortesia hipócrita e frívola da nobreza. (CUCHE, 1999, p.24) 

No século XIX, o termo alemão cultura deslocou-se de um conflito social para um 

conflito nacional. Os liames entre os costumes civilizados da corte alemã e os da corte 

francesa foram denunciados como formas de alienação. Além disso, a Alemanha ainda estava 

fragmentada no plano político, razão pela qual surgiu um movimento nacional para unir o 

povo alemão no plano cultural. A esfacelada nação alemã, sentindo-se inferior ante a pujança 

de países como a Inglaterra e a França, passa a glorificar a sua cultura como modo de 

afirmação existencial. (CUCHE, 1999, p.26-27) 

A noção alemã de kultur é então redimensionada em um prisma particularista e 

nacionalista, ligada à demarcação e unificação das diferenças regionais. Desse modo, 

distancia-se por completo da noção universalista e racionalista francesa de uma civilização 

universal. A cultura vem do espírito de um povo (volksgeist); é um fenômeno que brota da 

dinâmica social. A nação cultural precede e estrutura a nação política. A cultura se apresenta 

como um conjunto de conquistas artísticas, intelectuais e morais formadores do patrimônio 

nacional, em definitivo adquirido e fundador de sua unidade. (CUCHE, 1999, p.28)  
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O debate ideológico franco-alemão sobre a acepção do vocábulo cultura tornar-se-ia 

ainda mais acirrado no século XX, ante a eclosão das duas grandes guerras mundiais. A 

ideologia nacionalista francesa recusava-se a absorver o conceito particularista de cultura 

cunhado na Alemanha, pois deveria se distinguir da rival em tudo, inclusive no âmbito 

linguístico.  Tal conflito, contrapondo o particularismo alemão de um lado e o universalismo 

francês do outro será a base para a definição sociológica e antropológica contemporânea de 

cultura. (CUCHE, 1999, p. 30-31) 

 

1.2 O conceito científico de cultura 

No século XIX, a ascensão do método positivo às ciências humanas gerou a formulação 

da sociologia e da etnologia como disciplinas científicas. O desafio inicial da etnologia seria 

então o de pensar a diversidade na unidade, uma vez que as ciências herdaram o conceito 

universalista do Iluminismo. Os etnólogos então desenvolvem duas principais correntes – uma 

que prioriza a unidade e minimiza a diversidade e outra corrente que, ao contrário, prioriza a 

diversidade e demonstra a sua coerência com a unidade fundamental do ser humano.(CUCHE, 

1999, p.33-34)  

Coube a Edward B. Tylor, em 1871, a construção de um conceito etnográfico de cultura, 

o qual se refere “[...] ao complexo  que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, 

costumes ou qualquer outra capacidade ou hábito adquiridos pelo homem como membro de 

uma sociedade.” (TYLOR apud LARAIA, 1997, p.25) Tal conceito contrapunha-se à ideia do 

determinismo biológico, que teorizava sobre a aquisição inata de habilidades. 

Tylor desenvolveu uma corrente universalista da cultura, explicando que a diversidade é 

efêmera e segue um esquema evolucionista. Influenciado pelo evolucionismo de Darwin, 

Edward Tylor hierarquizou os diversos padrões culturais, explicando a diversidade como o 

resultado dos diferentes estágios da raça humana no processo evolutivo. (LARAIA, 1997, 

p.33) Herdeiro do Iluminismo, acreditava na unidade psíquica da humanidade, de maneira a 

aceitar que, em condições idênticas, o espírito humano seria capaz de operar de maneira 

semelhante em todo lugar. Adotou, portanto, uma perspectiva evolucionista unilinear. 

(CUCHE, 1999, p.36-37)  
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Desse modo, todas as civilizações deveriam passar pelas mesmas fases evolucionistas 

(selvageria, barbárie e civilização), de maneira que cada padrão cultural poderia ser colocado 

em um dos pontos desta escala. O padrão europeu seria então o modelo a ser atingido, o que 

demonstra o viés etnocêntrico da teoria de Tylor.4  

A primeira reação à concepção universalista e evolucionista de cultura presente em 

Tylor se deu com o antropólogo Franz Boas. O objeto central da obra de Boas é o exame da 

diferença cultural entre os povos. O antropólogo defendeu que o conceito de raça é ilusório, 

impreciso e instável, antecipando, ainda na virada do século XX, uma descoberta que a 

genética das populações viria a demonstrar décadas mais tarde. Combateu com veemência o 

determinismo biológico, i.e., uma pretensa ligação entre traços físicos e mentais, implícito na 

noção de raça. Não há, à luz de sua teoria, diferença biológica entre selvagens e civilizados, 

mas somente diferenças culturais. 

Ao contrário de Edward Tylor, Franz Boas tinha como objeto de estudo as “culturas” e 

não a “Cultura”. Adotou, portanto, uma concepção particularista de cultura. Não aceitou 

também o evolucionismo unilinear então dominante nas ciências, inclusive na antropologia, 

assim como uma pretensa lei universal de funcionamento e evolução das culturas. (CUCHE, 

1999, p.42) Cada cultura segue a sua própria trajetória em função dos variados eventos e 

circunstâncias históricas as quais foi submetida, de maneira que o evolucionismo na cultura 

somente ocorre dentro de uma perspectiva multilinear. (CUNHA, 2002, p.09) 

Franz Boas (apud STOCKING JUNIOR, 2004, p.19) estudou a individualidade dentro 

de um contexto ambiental, o qual era moldado a partir da “história do povo, a influência das 

regiões pelas quais passou em migrações e os outros povos com quem entrou em contato.” O 

antropólogo alemão defendia um princípio ético que se exterioriza na dignidade de cada 

cultura, como modo único de ser homem. Dessa maneira, cada cultura, por mais exótica que 

pareça sob o referencial de um determinado povo, deveria ser respeitada e tolerada, 

merecendo estima e proteção se estiver sob ameaça. (CUCHE, 1999, p.46) 

                                                           
4 O etnocentrismo aqui é tomado como um padrão em que uma pessoa ou grupo de pessoas enxerga os próprios 
comportamentos, hábitos e costumes da sua própria cultura como sendo superiores ou mais evoluídos do que o 
padrão cultural de outras sociedades. 
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Lévi-Strauss percebe a cultura como sistemas estruturais, ao definir a cultura como um 

sistema simbólico que é uma criação acumulativa da mente humana. O seu objeto de estudo é 

o de descobrir na estruturação dos domínios culturais (mito, a arte, a linguagem etc) os 

princípios mentais que geram essas elaborações culturais. (KEESING, 1974, p.78) Portanto, 

Lévi-Strauss afirma a primazia da mente sobre a realidade social. Assim como o discurso é 

uma realização da linguagem, as propriedades fundamentais da dimensão sociocultural 

derivam da mente humana. (DELIÈGE, 2004, p.35)  

Lévi-Strauss refuta uma abordagem particularista de cultura, ao teorizar sobre a 

invariabilidade cultural. Para ele, todas as diversas culturas têm como referencial uma única 

“Cultura”, um capital comum da humanidade, que alimenta os diversos modelos culturais. 

Nesse sentido, Lévi-Strauss busca descobrir na variedade das produções humanas as 

categorias e as estruturas inconscientes do espírito humano, as quais são universais e comuns 

a todos os povos. (CUCHE, 1999, p. 97)  

Por outro lado, Clifford Geertz concebe a cultura como sistemas de símbolos e 

significados compartilhados. À luz desta teoria, os símbolos e significados não estão na mente 

das pessoas, mas são compartilhados pelos atores sociais. Os símbolos estão entre as pessoas, 

mas não nelas; são públicos e não privados. O conceito de cultura em Geertz é essencialmente 

semiótico, uma vez que o estudo da cultura envolve a interpretação de códigos de significados 

socialmente compartilhados. (KEESING, 1974, p.79) Geertz foi inspirado por Max Weber, 

que defendia que o homem é um animal preso a uma teia de significados construídos por ele 

próprio.5 Desse modo, defendeu que a cultura é essa teia e sua análise; “portanto, não como 

uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura 

do significado”. (GEERTZ, 1989, p.4)  

A cultura não é um poder, referência causal dos acontecimentos sociais, tampouco os 

comportamentos, as instituições ou os processos; a cultura é simplesmente um contexto no 

qual os símbolos podem ser descritos de maneira inteligível, v.g., descritos com densidade. 

(GEERTZ, 1989, p.4)  

                                                           
5 Segundo Max Weber, cultura é uma parcela finita de fatos que tem significado e importância para os seres 
humanos, colhidos numa infinidade de fatos do mundo sem significado. (SCHROEDER, 1992, p.6).  
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A compreensão do enfoque constitucional da cultura se enriquecerá com essa visão 

semiótica, precisamente pelo fato de que a cultura é construída a partir de um sistema de 

significações, ou seja, um sistema de sentidos significantes, que a ela se tem acesso por via de 

compreensão. Partindo da premissa de que o Direito também é cultura e, assim, do mesmo 

modo, um sistema de significações, realiza-se o seu conteúdo por meio de interpretação 

compreensiva, pois o Direito, como qualquer órbita de cultura, também é uma ciência 

interpretativa. Desse modo, na ordenação constitucional da cultura, se fazem presentes dois 

sistemas culturais: 1) um que são as normas jurídico-constitucionais que albergam valores 

(direitos culturais, garantia de acesso à cultura, liberdade de criação e difusão cultural etc); 2) 

outro que se constitui da própria matéria normatizada: a cultura, o patrimônio cultural 

brasileiro, os diversos objetos culturais (formas de expressão; modos de criar, fazer e viver, 

sítios, monumentos de valor cultural etc).  

Portanto, diante dos inúmeros significados do vocábulo cultura, para fins de 

desenvolvimento do presente trabalho, adotar-se-á o referencial conceitual semiótico de 

cultura proposto por Clifford Geertz, v.g., cultura como interpretação dos contextos 

simbólicos e de significados que envolvem as relações sociais.  

 

1.3 Meio de operação da cultura nas sociedades 
Uma vez que os símbolos são construções sociais arbitrárias, qualquer coisa pode ser 

usada como símbolo e anexada a um significado. A existência de um símbolo em uma 

comunidade não implica que será reconhecido por qualquer outra comunidade. Uma unidade 

cultural, ou seja, uma categoria distinta e definida por membros de uma determinada 

comunidade pela manipulação de símbolos e significados é específica para uma cultura 

particular.  

Para Lévi-Strauss, a cultura surgiu no momento em que o homem, ao convencionar a 

primeira regra, realizou a transição do mundo natural para o mundo cultural. (CUNHA, 2002, 

p.17) Para ele, a proibição do incesto é essa primeira regra que catalisou o surgimento da 

dimensão cultural; é o momento em que a natureza transcendeu a si mesma. Antes dessa 

primeira regra, a cultura é inexistente; com ela, a soberania da natureza sobre o homem 
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termina. A proibição do incesto ativa a formação de uma nova e mais complexa estrutura que 

se sobrepõe às estruturas físicas mais simples por meio da integração e, assim, provoca o 

surgimento de uma nova ordem, ou seja, a dimensão cultural. (LÉVI-STRAUSS, 1970, p.25)   

De igual modo, Geertz (1989, p.32-33) tem uma visão normativa sobre o 

desenvolvimento e operação de cultura. Segundo ele, não se pode vislumbrar cultura como 

padrões de comportamentos, tais como costumes, usos, hábitos e tradições, mas sim como um 

conjunto de mecanismos de controle (plano, receitas, regras e instruções) que modulam o 

comportamento. O ser humano é a espécie mais dependente de tais mecanismos de controle e 

standards culturais para a ordenação de seu comportamento do que qualquer outro animal. 

A análise de cultura como mecanismos de controle inicia-se com a premissa de que o 

pensamento humano é basicamente social e público. O pensamento é regido por símbolos 

significantes tais como palavras, gestos, desenhos, sons musicais, joias etc. Tudo isso serve 

para, afastando-se da realidade nua, impor um significado à experiência. Do ponto de vista 

individual, a maioria desses símbolos já lhe é dada, uma vez que os encontra em uso corrente 

na comunidade quando nasce e permanecem circulando após a sua morte, com algumas 

alterações das quais pode ou não participar. Enquanto o ser humano vive, ele se utiliza desses 

símbolos ou de alguns deles, às vezes cautelosamente, mas na maior parte do tempo de forma 

espontânea e usual. A utilização dos símbolos se dá com o mesmo objetivo: construir os 

acontecimentos por meio dos quais vive, visando a uma auto-orientação no curso corrente dos 

fenômenos experimentados. (GEERTZ, 1989, p.32-33) 

O ser humano precisa de fontes simbólicas de padronização cultural para encontrar 

suporte em seu relacionamento no mundo porque a qualidade não-simbólica biologicamente 

programada em seu corpo é muito imprecisa. Os padrões de comportamento dos outros 

animais vertebrados e invertebrados, numa grande extensão, lhes são conferidos por 

programações genéticas que ordenam ações com diminuta amplitude de variação, tanto menor 

quanto mais inferior for o animal. No que tange ao ser humano, as capacidades de resposta 

são genéricas e, embora permitam uma maior plasticidade nas reações, deixam-no regulado de 

maneira irregular. (GEERTZ, 1989, p.32-33)  

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

986



 
 

 

 

Sem a direção dos padrões culturais – sistemas organizados de símbolos significantes – 

o comportamento humano seria completamente ingovernável e caótico. O padrão cultural de 

regulação de comportamento, antes de ser um ornamento da existência humana, é uma 

condição imprescindível à sua formação e evolução. (GEERTZ, 1989, p.33) Sem a cultura, 

ter-se-ia apenas o estado da natureza, no sentido mais dantesco e hobbesiano da palavra.  

Desse modo, em virtude da intensa susceptibilidade emocional humana, é necessário um 

controle cultural muito cuidadoso e seletivo para domar estímulos de medo, raiva, luxúria etc. 

Isso se dá por meio de tabus, da uniformização do comportamento, da rápida racionalização 

de estímulos estranhos em termos de conceitos familiares. Esses mecanismos de controle 

visam a impedir uma oscilação emocional desenfreada, uma instabilidade afetiva continuada. 

(GEERTZ, 1989, p.58) Porém, o homem possui uma natureza passional intensa e não pode 

atuar eficientemente sem um nível elevado de estimulação emocional razoavelmente 

persistente.  

É por isso que são igualmente necessários instrumentos culturais que assegurem a 

realização de atividades voltadas a estimular um mecanismo de controle que impede o ser 

humano de encarar o medo da morte, por outro lado permite-se que o ser humano encare esses 

medos ao participar ou assistir a uma corrida automobilística (válvula de escape). De igual 

modo, enquanto os impulsos eróticos são culturalmente estimulados por uma série de 

incontáveis artifícios, a prática sexual não é tolerada em ambiente público, mas apenas nos 

domínios privados. (GEERTZ, 1989, p.58)  

Portanto, a cultura é essencial na construção e evolução histórica das civilizações 

humanas. Sem um sistema de símbolos significantes de controle de comportamentos, o ser 

humano jamais seria capaz de se desenvolver, desde um nível biológico a um nível 

psicossocial. 

 

2 CULTURA, IDENTIDADE E GLOBALIZAÇÃO 

O conceito de cultura vem obtendo, desde certo tempo, um valoroso respaldo mesmo 

fora do círculo das ciências sociais. (GEERTZ, 1989, p.175) Cultura, conforme já 
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posicionado, é essencialmente uma questão imaterial, ligada a ideias e valores, uma atitude 

mental coletiva. Tais ideias, valores e princípios são expressos por meio de símbolos, fato que 

caracteriza a cultura como um complexo de símbolos que aparecem numa gama de forma 

quase infinitamente variável. Não obstante as inúmeras definições de cultura, essa concepção 

de Clifford Geertz tornou-se muito popular, e não apenas nos Estados Unidos. (KUPER, 

2002, P.288-289) 

Os clássicos desde Aristóteles vislumbravam a identidade como o vínculo em comum 

em que se descansavam todas as diferenças, do mesmo modo que um homem gordo e um 

magro diferem, mas continuam sendo homens. (BAZTÁN, 2002, p.31) Em reação a esse 

enfoque da metafísica clássica, surge o movimento multiculturalista, que proclama não haver 

uma “identidade”, mas as “identidades”. 

O movimento multiculturalista combate o verticalismo da metafísica da identidade e 

visa a buscar uma solidariedade horizontal com outras culturas minoritárias e periféricas. O 

perigo dessa perspectiva reside num progressivo atomismo das culturas e formas subculturais, 

as quais para favorecer sua singularidade, tendem a criar membranas monádicas e 

isolacionistas. (BÁZTAN, 2002, p.33)  

De um mundo multicultural – justaposição de etnias ou grupos em uma cidade ou 
nação – passamos a outro, intercultural e globalizado. Sob concepções 
multiculturais, admite-se a diversidade de culturas, sublinhando sua diferença e 
propondo políticas relativistas de respeito, que freqüentemente reforçam a 
segregação. Em contrapartida, a interculturalidade remete à confrontação e ao 
entrelaçamento, àquilo que sucede quando os grupos entrem em relações e trocas. 
Ambos os termos implicam dois modos de produção do social: multiculturalidade 
supõe aceitação do heterogêneo; interculturalidade implica que os diferentes são o 
que são, em relações de negociação, conflito e empréstimos recíprocos. 
(CANCLINI, 2007, p. 17)  

Uma das virtudes da aculturação é exatamente o de neutralizar esse efeito colateral do 

multiculturalismo na medida em que descobre e potencializa os aspectos comunicadores, 

solidários e universais de culturas diversas. Nesse sentido, o direito à diferença implica em 

outro grande direito: o da necessária interação com as outras culturas. (BÁZTAN, 2002, p.33)  

De fato, um dos aspectos mais problemáticos do multiculturalismo consiste no culto da 

diferença que, por vezes, parece ser um valor absoluto e dogmático, além de contestação. 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

988



 
 

 

 

Conforme preconiza James Clifford, cultura representa “a capacidade permanente que os 

grupos têm de fazer uma verdadeira diferença.” (CLIFFORD, 1986 apud KUPER, 2002, 

p.306) É por essa razão que se deve preservar “as funções diferenciais e relativistas do 

conceito” e evitar “a pressuposição de essências cosmopolitas e denominadores comuns 

humanos.” (KUPER, 2002, p.306) 

Há muitas objeções que podem ser desferidas contra essa perspectiva. Segundo Lévi-

Strauss as diferenças entre os seres humanos são erguidas sobre a mesma base comum. Os 

seres humanos são uniformes na medida em que possuem uma capacidade comum de 

aprender, fazer empréstimos e assimilar. Toda cultura é multicultural na medida em que são 

resultados de empréstimos e misturas que ocorreram, embora em passos diversos, desde a 

alvorada da humanidade. (LÉVI-STRAUSS, 1986 apud KUPER, 2002, p.306-307) 

Defensor da primazia da identidade sobre a diferença, Lévi-Strauss acusa os 

multiculturalistas de caírem na febre da “identificação”, uma forma de “etiquetagem cultural”. 

O antropólogo considera que “la identidad es una especie de fondo virtual al cual nos es 

indispensable referirnos para explicar cierto números de cosas, pero sin que jamás tenga una 

existencia real […] quereis estudiar sociedades enteramente diferentes pero, para estudiarlas, 

las reducís a la identidad”.(LÉVI-STRAUSS, 1981 apud BÁZTAN, op.cit., p.32)  

Não há verdadeira descontinuidade entre as culturas que, pouco a pouco, estão em 
comunicação umas com as outras, ao menos no interior de um dado espaço social. 
As culturas particulares não são totalmente estranhas umas às outras, mesmo quando 
elas acentuam suas diferenças para melhor se afirmar e se distinguir. Esta 
constatação deve levar o pesquisador a adotar um procedimento “continuista” que 
privilegie a dimensão racional interna e externa, dos sistemas culturais em contato. 
(AMSELLE, 1990 apud CUCHE, 1999, p.142)  

Desse modo, é o que as pessoas têm comum que produz as distinções entre elas, o que, 

por seu turno, depende dos interrelacionamentos. A diversidade é mais uma função das 

relações que unificam os grupos do que do seu isolamento. (LÉVI-STRAUSS, 1986 apud 

KUPER, 2002, p.306-307) Tal característica torna-se ainda mais nítida a partir da transição do 

século XX para o século XXI, com o salto comunicativo entre os povos derivado do processo 

de globalização e das novas tecnologias da informação virtual. Esses processos fragmentam as 

noções de se pertencer a uma determinada sociedade, localizada e vinculada por um idioma, 
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com uma história e um destino comum e provocam “novas combinações do espaço/tempo, 

fazendo da realidade e do mundo uma experiência mais interconectada.” (HALL, 1992 apud 

MONTIEL, 2003, p.19) 

A partir da massiva eclosão das novas tecnologias da informação e das comunicações, o 

indivíduo começa a exercer cada vez mais uma habilidade de transitar entre diversos mundos 

culturais, experimentando mudanças inéditas em seus referenciais e padrões culturais. Por 

meio da televisão ou do computador, transita-se facilmente por um mundo de valores, 

costumes, mentalidades, crenças, gostos, canções etc. Em virtude de uma frequente exposição 

a novos símbolos, estabelecem-se novos padrões culturais, que se organizam a partir de 

códigos simbólicos de repertórios culturais diversos, que são colhidos no ciberespaço. A 

noção de identidade cultural torna-se cada vez mais fluídica, permeável, com elementos de 

diversas culturas. (MONTIEL, 2003, p.20)  

Os novos símbolos são passados a pessoas com uma história, uma mentalidade e um 

determinado estilo de vida, de maneira que tais mensagens provenientes de outros horizontes 

simbólicos não são incorporadas em suas mentes, de modo mecânico. Essas mensagens se 

relativizam, se adaptam e se modulam de acordo com o receptor. (MONTIEL, 2003, p.25) 

Observe-se ainda que o uso da tecnologia e a consequente onda de homogeneidade 

simbólica e cultural têm gerado uma reação no sentido de afirmação das culturas locais e 

tradicionais. “A uniformização simbólica gerou reações de valorização da música, das danças, 

das comidas, das línguas e religiões tradicionais. Assim, assistimos a um certo renascimento 

do pluralismo cultural”. (MONTIEL, 2003, p.25)  

Inseparável de um pano de fundo democrático, o pluralismo cultural favorece uma 

interação cultural e o desenvolvimento de habilidades criativas que aprimoram a vida pública. 

É por meio do diálogo intercultural que se atinge um consenso que se traduz em convivência 

harmônica. Isso não significa que culturas tenham de abdicar de suas raízes, tradições e 

antepassados, mas que essas mesmas tradições podem ser adaptadas às novas circunstâncias 

oriundas do processo de encontro cultural, mediante processo de aculturação. 

A promoção do pluralismo cultural, ao buscar uma convivência pacífica entre as 

culturas, por vezes depara-se com costumes e práticas culturais que são inconciliáveis, pelo 
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menos em um nível básico. A Congregação das Testemunhas de Jeová, por exemplo, religião 

que conta com milhões de adeptos no mundo, proíbe que se faça transfusão sanguínea, mesmo 

que isso custe a própria vida do paciente. Porém, se o paciente falecer, ferem-se os princípios 

e símbolos que orientam a cultura brasileira, que dignificam a vida. Em situações como essa, 

deve-se tentar um diálogo intercultural, que implicará irremediavelmente numa adaptação da 

regra simbólica estampada na cultura das Testemunhas de Jeová à cultura brasileira de 

preservação da vida. Em outras palavras, isso significa impedir a transfusão de sangue apenas 

se a vida ou a saúde do paciente puderem ser salvas ou tratadas de outra maneira.  

Para enfrentar o desafio de converter a diversidade cultural num campo positivo de 

trocas e intercâmbios, que permita a grupos viverem pacificamente em comunidade, é 

essencial fomentar uma ética e uma política adequada a tal intento. (MONTIEL, 2003, p.43) 

A ética deve ser voltada à consagração de valores universais como a vida, a liberdade e a 

solidariedade. A política deve voltar-se para o interesse público e para a promoção de 

políticas públicas de respeito e acolhimento. 

 

3 O PATRIMÔNIO CULTURAL E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988  

O patrimônio cultural, como uma das maiores expressões da pessoa humana, é objeto de 

proteção e tutela jurídico-constitucional, vedando-se, em tese, quaisquer condutas que atentem 

contra os bens culturais. A abrangência do patrimônio cultural, sob o ponto de vista 

constitucional, alarga-se em prol de uma manifestação ampla que inclui bens corpóreos e 

incorpóreos, vistos sob o prisma individual ou coletivo e que, de alguma maneira, vinculem-

se com a identidade nacional. (RODRIGUES, 2006, p.11). Tal entendimento foi consagrado 

no artigo 216 da Constituição Federal de 1988: 

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; 
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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. 

A Constituição Federal, em seu artigo 216, escolheu a expressão patrimônio cultural, 

incluindo nesta expressão os termos patrimônio artístico e patrimônio histórico. Desse modo, 

a CF/88 superou uma concepção meramente histórica de cultura em favor de uma concepção 

abrangente “em favor de uma concepção abrangente de todas as expressões simbólicas da 

memória coletiva, constitutivas da identidade de um lugar, uma região e uma comunidade.” 

(CAMPELO, 1998 apud RODRIGUES, 2006, p.12) O referido dispositivo identifica o 

patrimônio cultural brasileiro a partir de bens considerados individualmente ou em conjunto, 

desde que portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira. (CUNHA, 2002, p.106) 

É importante ter isso em mente, porque a Constituição não ampara a cultura na 
extensão de sua concepção antropológica6, mas no sentido de um sistema de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira (art. 216). Quer isso dizer que, se, do ponto de vista 
antropológico, todos os utensílios e artefatos, enfim, todo o construído, toda obra 
humana, é cultura, nem tudo isso entra na compreensão constitucional como formas 
culturais constituintes do patrimônio cultural brasileiro digno de ser especialmente 
protegido. Só o será se se destacar com aquela significação referencial da norma 
constitucional, conforme melhor se examinará adiante. Assim, por exemplo, um 
garfo, uma colher, uma faca, uma espada, são utensílios – e, assim, objetos de 
cultura no sentido antropológico; mas qualquer deles só terá significação 
constitucional se se elevar àquele sentido referencial: ser, por exemplo, objeto de 
uso de uma personagem histórica importante, ter participado de uma batalha (a 
espada) expressiva. (SILVA, 2001, p.35) 

Como se vê, a noção jurídico-constitucional de patrimônio cultural é simbólica e 

concreta ao mesmo tempo. Na ordenação constitucional da cultura se encontram duas ordens 

de valores culturais: a primeira na forma de normas constitucionais e a segunda relacionada à 

própria matéria normatizada. As normas constitucionais, por si mesmas, são repositórios de 

valores, tais como os direitos culturais, garantia de acesso à cultura, liberdade de criação 

cultural etc. Por seu turno, a matéria normatizada engloba a cultura ou patrimônio cultural, 

numa acepção ligada aos diversos objetos culturais, tais como as formas de expressão, modos 

                                                           
6 O autor se refere aqui a interpretações antropológicas de cultura de viés concretista e evolucionista, as quais 
consideram as invenções e artefatos como cultura. Sobre o tópico conferir item 1.2. 
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de criar, fazer e viver, obras, objetos, documentos, edificações etc.(SILVA, 2001, p.35) A 

proteção constitucional da cultura resguarda ainda um sentido semiótico, na medida em que 

tais objetos devem guardar um simbolismo referencial que se remeta à identidade, à ação e à 

memória dos diversos grupos formadores da sociedade brasileira. 

De acordo com o acima citado artigo 216 constitucional, os bens culturais podem ser de 

natureza material ou imaterial. Bens materiais são aqueles que possuem existência tangível, 

tais como os sítios de valor arqueológico, as obras, objetos e documentos. As edificações e 

demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais também são objetos de tutela 

jurídico-constitucional. Não há necessidade que a dita edificação ou espaço esteja servindo de 

sede ou espaço para manifestações artísticas, bastando apenas a sua destinação para ser 

contemplada com a proteção estatal. (VEGA; RIBEIRO, 1999 apud CUNHA, 2002, p.106-

107) Desse modo, um museu, mesmo desativado e desprovido de qualquer acervo, não perde 

a sua valoração cultural, tampouco a proteção constitucional.  

Os bens imateriais, por seu turno, possuem um conteúdo espiritual e impalpável, assim 

como as formas de expressão e os modos de criar, fazer e de viver.  Isso inclui a língua, as 

danças, a música, o humor, as artes plásticas, cinema, etc. 

São bens imateriais que integram o patrimônio brasileiro, entre outros: a língua 
portuguesa, os outros falares dos grupos de brasileiros, a literatura brasileira, a 
música e a dança que caracterizam nosso país ou regiões e localidades, as festas 
religiosas, o folclore, os ritos e a culinária. A busca da conservação dos traços 
materiais desses bens por instrumentos é um processo que exige uma maior atenção 
do Estado, especialmente dos agentes públicos. (SOARES, 2009, p.118) 

Desse modo, a Constituição Federal de 1988 englobou a imaterialidade na consideração 

dos bens que integram o patrimônio cultural brasileiro. É que não apenas considerou como 

bens culturais os modos de fazer, criar e viver (art. 216, I e II), mas também ampliou os 

instrumentos de proteção aos bens culturais (§1º, art. 216), de maneira a romper com a 

exclusividade ou preponderância do tombamento como meio de proteção dos bens culturais. 

O direito ao patrimônio cultural é reconhecidamente um direito fundamental, embora 

não esteja topograficamente situado no título II da Constituição Federal, a qual cataloga os 

direitos e garantias fundamentais. Isso se dá porque o Estado brasileiro cria um aparato 

normativo e institucional que garante a preservação do patrimônio cultural (plano objetivo), 
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além de tutelar os bens culturais que integram o patrimônio cultural (plano subjetivo). Demais 

disso, conforme preconiza o §2º do art. 5º constitucional, “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”. 

Dessa forma, na atual Constituição, o direito ao patrimônio cultural é tratado como 
direito fundamental: a) pela estrutura normativa dos dispositivos que versam 
especificamente sobre a matéria [...] b) pela colocação do direito ao patrimônio 
cultural, tangível ou intangível, como pressuposto para o exercício dos outros 
direitos fundamentais, a começar pelo direito à vida digna e com qualidade. O 
direito ao patrimônio cultural é também, garantia da base material para que muitos 
outros direitos individuais ou coletivos sejam exercidos em sua plenitude; e c) 
porque os direitos fundamentais estão espalhados em todo texto constitucional, 
sendo o rol do art. 5º, por força do disposto no seus §§ 2º e 3º, meramente 
exemplificativo. (SOARES, 2009, p.110)  

A expressão patrimônio cultural contida na CF/88 consagra o todo, um sentido de 

universalidade que contempla o interesse da união, dos estados e dos municípios. O conceito 

constitucional de patrimônio cultural deve ser visto de maneira orgânica e sistêmica, de 

maneira que sua unidade expressa a identidade nacional e sua significação transcende o 

sentimento popular em relação à própria cidadania. (SILVA, 2001)  

Todavia, não se deve entender o conceito de identidade nacional de maneira 

reducionista, fechada e estática. Como pondera Ortiz, “a identidade nacional é uma entidade 

abstrata e, como tal, não pode ser apreendida em sua essência. Ela não se situa junto à 

concretude do presente, mas se desvenda enquanto virtualidade, isto é, como projeto que se 

vincula às formas sociais que a sustentam”. (ORTIZ, 1994 apud RODRIGUES, 2006, p.13)  

Conforme preconiza Soares, o direito cultural é um direito de grupos, um direito de 

desigualdades e um direito que tem por fulcro a referencialidade cultural. Tais características 

fornecem subsídios que evidenciam a sua natureza de direito coletivo. Por ser um direito de 

grupos, os benefícios culturais auferidos por membros do grupo são obtidos na medida de sua 

inserção em um grupo. Dessa maneira, uma pessoa pode expressar-se na língua materna, tem 

liberdade para cultuar o seu credo, utilizar as artes e a música para caracterizar-se num 

contexto cultura específico etc. O direito cultural é o direito da construção de uma vida 

comum além das diferenças. 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

994



 
 

 

 

Os dispositivos constitucionais que asseguram os direitos dos povos indígenas, 
quilombolas e a proteção à cultura consagram duas faces dos direitos coletivos, 
Asseguram direitos coletivos às minorais étnica e culturalmente diferenciadas e 
garantem a todos – ou seja, a toda a coletividade – o direito à diversidade cultural. 
Por um lado, os povos indígenas e quilombolas têm o direito a continuar existindo 
enquanto tais, e à garantia de seus territórios, recursos naturais e conhecimentos, e, 
por outro lado, toda a sociedade brasileira tem direito à diversidade cultural e à 
preservação das manifestações culturais dos diferentes grupos étnicos e sociais que a 
integram. (SANTILLI, 2005 apud SOARES, 2009, p.77) 

Deve-se reconhecer que o constituinte originário acolheu uma sociedade conflituosa, 

com múltiplos valores e padrões culturais que, por vezes, chocam-se no caso concreto. Tal 

direcionamento é de salutar importância, pois o caráter multifacetado do aspecto cultural 

brasileiro é peculiaridade essencial à construção de uma sociedade democrática e livre. 

(CUNHA FILHO, 2000, p.45-46)7 A padronização cultural forçada é medida totalitária, 

antidemocrática e atenta contra a natureza e a dignidade do ser humano, princípio 

fundamental do Estado Brasileiro (art. 1º, inc.III). (LOPES; JUCÁ, 2008, p.74)  

Dessa maneira, eventuais choques culturais in concreto devem ser resolvidos à luz da 

máxima da proporcionalidade e da ponderação de direitos. Veda-se o escalonamento de 

padrões culturais a priori. Nenhuma hierarquia se dá entre a cultura popular e a cultura 

erudita, por exemplo, sendo objeto de tutela jurídica, a cultura em geral. Todavia, em face da 

vulnerabilidade de algumas manifestações culturais essenciais à identidade nacional, 

enfatizou-se à proteção da cultura popular, indígena e afro-brasileira, conforme preconiza o 

§1º do art. 215 da Constituição Federal.   

  

CONCLUSÃO 

O conceito etnográfico de cultura é desenvolvido por inúmeros antropólogos, os quais 

interpretam o sentido e o alcance do termo cultura, sob múltiplas perspectivas. Adotou-se, no 

presente trabalho, o conceito semiótico de cultura desenvolvido por Clifford Geertz, de 

                                                           
7 O pluralismo cultural é um dos princípios constitucionais culturais e consiste na existência e diversidade de 
expressão das mais diversas correntes de pensamento e manifestação cultural, de modo simultâneo, no seio da 
sociedade, sem que se estabeleça qualquer hierarquia entre eles. Tais manifestações culturais não devem ser 
vistas como entidades estáticas e isoladas, que devem ser protegidas a todo custo, mas como espectros culturais 
em plena interdependência e diálogo com as outras culturas que formam a identidade nacional.  
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maneira a teorizar-se que o estudo da cultura envolve a interpretação de códigos de 

significados dispersos na sociedade. Desse modo, a cultura não é um poder, um referencial 

causal dos fenômenos sociais, tampouco os comportamentos, as instituições ou os processos 

sociais; a cultura é simplesmente o contexto no qual os símbolos podem ser interpretados de 

maneira inteligível. 

Com o advento das novas tecnologias da informação e da globalização, o indivíduo 

começa a transitar entre diversos mundos culturais, de maneira a assimilar mudanças inéditas 

em seus padrões culturais. Novos símbolos são passados a pessoas com uma tradição, uma 

mentalidade e estilo de vida, de maneira que tais mensagens provenientes de outros horizontes 

simbólicos não são incorporadas em suas mentes de modo mecânico, antes se modulam de 

acordo com o receptor, ganhando novas significações. 

A proteção da cultura e do patrimônio cultural se encontra estampada no artigo 215 e 

216 da Constituição Federal. A hermenêutica constitucional do direito à cultura e ao 

patrimônio cultural se amplia com visão semiótica proposta por Geertz. É que a cultura é 

construída a partir de um sistema de significações, i.e., um sistema de sentidos significantes, 

acessado e compreendido a partir de um consenso social. Ora, como o Direito também é uma 

manifestação cultural e, assim, do mesmo modo, um sistema de sentidos significantes, realiza-

se o seu conteúdo por meio de interpretação compreensiva. 

Os direitos culturais são direitos fundamentais na medida em que afirmam a dignidade 

humana e promovem o bem de todos, de maneira isonômica. Ademais, a característica 

essencial dos direitos fundamentais é a sua proteção e aplicação direta, sem a necessidade de 

norma ulterior que lhe confira eficácia. (art. 5º, §1º CF/88). É de se observar que a vertente 

democrática inaugurada com a nova ordem constitucional acolheu uma sociedade pluralista 

que favorece uma interação cultural e o desenvolvimento de habilidades criativas que refinam 

a vida em grupo. É assim que o diálogo entre as diversas culturas que formam a sociedade 

brasileira geram um consenso que se traduz em convivência harmônica. Não se propõe que as 

diversas culturas abdiquem de suas raízes, tradições e antepassados, mas que essas tradições 

podem se adaptem às novas circunstâncias oriundas do processo de encontro cultural, 

mediante processo de aculturação. 
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É bem verdade que a Constituição Federal acolheu uma sociedade conflituosa, com 

múltiplos valores e padrões culturais que, não raro, entram em rota de colisão no caso 

concreto. Dessa maneira, eventuais choques entre padrões culturais devem ser resolvidos à luz 

da proporcionalidade e da ponderação de direitos. Não deve existir um escalonamento de 

padrões culturais a priori. Todavia, ante a fragilidade de algumas manifestações culturais 

essenciais à identidade nacional, especial proteção foi conferida à cultura popular, indígena e 

afro-brasileira, conforme preconiza o §1º do art. 215 da Constituição Federal.   
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REFLEXÕES SOBRE MULTICULTURALISMO, LAICIDADE E 
UNIVERSALISMO: A NECESSIDADE DA CONSTRUÇÃO DE UM 

DIÁLOGO INTERCULTURAL NO ESTADO BRASILEIRO. 

RÉFLEXIONS SUR LE MULTICULTURALISME, LA LAÏCITE ET DE L'ÉTAT: 
BRÉSILIEN: LA NÉCESSITÉ POUR LA CONSTRUCTION D'UN DIALOGUE 

INTERCULTUREL DANS L'ETAT BRESILIEN. 

 
Juliano Aparecido Rinck1 

 

Resumo: O presente artigo discute a sociedade multicultural que vivemos sobre o viés da questão cultural, a 
partir da analise da laicidade do Estado, uma vez que a religião é parte integrante da relação cultural e a 
formação do individuo. Para tanto, reflete sobre os conceitos de laicidade (laicidade cheia e vazia), 
multiculturalismo (inclusivo e exclusivo) e universalismo normativo buscando compreender, pela perspectiva 
doutrina moderna, como é possível a construção de um diálogo intercultural respeitando as diferenças de cada 
cultura dentro do cenário do Estado Democrático de Direito brasileiro, assim tornando o texto constitucional 
uma norma efetivo e real no amparo das diferenças culturais. 

Palavras-Chaves: Laicidade. Multiculturalismo. Universalismo. Diálogo. 

Résumé: Cet article traite de la société multiculturelle que nous vivons sur la question de la partialité culturelle, 
de l'analyse de l'état laïque, puisque la religion est une partie intégrante de la relation culturelle et la formation de 
l'individu. Pour cela, il se penche sur les concepts de laïcité (laïcité pleins et vides), multiculturalisme (inclusion 
et d'exclusion) et normatifs universalisme cherchant à comprendre, du point de vue de la doctrine moderne, 
comment est-il possible de construire un dialogue interculturel en respectant les différences de chaque culture au 
sein de la scénario de l'État démocratique brésilien de la loi, rendant ainsi la constitution d'une norme efficace et 
réelle de la protection des différences culturelles. 

Mots-clés: Laïcite. Multiculturalisme. Universalisme. Dialogue 

 

Introdução 

Em uma sociedade formada por diversas matrizes culturais como a brasileira o convívio 

entre a diversidade cultural encontra ainda em um processo necessário de construção. Em 

episódios recentes evidenciam que o convívio intercultural consiste ainda em um cenário 

delicado na sociedade brasileira, mesmo depois do processo de redemocratização do país após 

                                                           
1 Mestre em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba, bolsista CAPES. Atualmente é professor 
universitário e pesquisador na área de Direitos Humanos e Direito Constitucional na Universidade Nove de Julho 
– São Paulo/Capital. Professor chefe do Núcleo de Direito Público da Universidade Nove de Julho. 
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período da Ditatura Militar, gerando um intolerância ao considerado diferente, exemplos 

recentes como os casos: do magistrado federal carioca que não reconheceu as religiões de 

matriz africana como sendo religiões e sendo amparada pelas normas constitucionais no 

tocante a proteção da imagem e da liberdade religiosa2; dias depois, como da Igreja Católica 

mineira que foi invadida por um evangélico que destruiu as imagens sacras exposta no 

templo3; bem como , do apresentador de TV incentiva a repulsa aos ateus ao declarar que 

praticas de crimes ‘só pode ser coisa se gente sem Deus”4. 

Apesar de o Estado Brasileiro ser signatário da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948 e no texto constitucional vigente declarar ser um Estado Democrático de 

cunho laico, secularizado, e ter como objetivo da República uma sociedade justa e igualitária 

a todos, sem distinção de sexo, raça, cor, religião entre outros, é evidente que os conflitos 

culturais/religiosos consistem ainda na pauta do dia do cenário politico-jurídico nacional. 

Assim, o presente artigo discute qual o sentido da laicidade e do multiculturalismo se 

desenvolve no território brasileiro, tecendo reflexões sobre um diálogo entre a cultura, 

religião e Estado. 

 

A laicidade cheia e vazia 

Para imprimir um esforço reflexivo acerca da possibilidade do diálogo recém-exposto 

implica necessariamente na imprescindibilidade de se analisar previamente o significado da 

palavra laicidade, bem como o que representa um Estado laico, haja vista que para muitos a 

ela possui um caráter da neutralidade dentro dos regimes liberais democráticos modernos 

(BAUBÉROT, 2013). 

O termo laicidade é polissêmico e, por esse motivo, exige extremo cuidado em sua 

utilização e tratamento (CARRIÓN, 2006, p.27-36; PEREDA, 2006, p.51-73; UGARTE, 

                                                           
2  Notícia disponível In : http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1455758-umbanda-e-candomble-nao-sao-
religioes-diz-juiz-federal.shtml. 
3 Notícia disponível In : http://g1.globo.com/minas-gerais/triangulo-mineiro/noticia/2014/07/por-causa-de-
religiao-jovem-destroi-imagens-de-santos-e-e-detido-em-mg.html. 
4 Notícia disponível In: http://www.atea.org.br/index.php/component/content/article/192-datena-e-os-ateus. 
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2006, p.37-49; MATEUS, 2013). Ele pode representar, por exemplo, tanto a distinção entre o 

crente e o não crente no contexto da esfera religiosa, semântica empregada, sobretudo 

historicamente pela Igreja Católica concernente à figura de Deus, como também uma doutrina 

que representa uma relação de independência entre o homem ou a sociedade, mas 

principalmente a figura do Estado, de qualquer influência religiosa ou eclesiástica. (PEREDA, 

2006, p.7-8.) 

A vertente da laicidade a ser aprofundada no presente trabalho consiste na relação entre 

Estado e Igreja, expressa no segundo significado usual do termo empregado no contexto 

social e político moderno, na formação do chamado Estado Secular. A origem desse novo 

emprego do terno advém de uma condição existencial, ideológica e psicologicamente presente 

na esfera íntima do ser, projetada pela necessidade de preservação da ética do relativismo 

axiológico, tendo sua expressão mais coesa na esfera pública, por meio da doutrina política do 

liberalismo, e refletindo nas diferentes hipóteses teóricas da democracia pluralista. (RIMOLI, 

2006, p.52.), como bem observar na doutrina nacional, LAFER: 

Uma primeira dimensão da laicidade é de ordem filosófico-metodológica, com suas 
implicações para a convivência coletiva. Nesta dimensão, o espírito laico, que 
caracteriza a modernidade, é um modo de pensar que confia o destino da esfera 
secular dos homens à razão crítica e ao debate, e não aos impulsos da fé e às 
asserções de verdades reveladas. Isto não significa desconsiderar o valor e a 
relevância de uma fé autêntica, mas atribui à livre consciência do indivíduo a 
adesão, ou não, a uma religião. O modo de pensar laico está na raiz do princípio da 
tolerância, base da liberdade de crença e da liberdade de opinião e de pensamento. 
(LAFER, Celso, 2009, p. 226) 

Na complexidade da sociedade moderna, o campo político deve proporcionar, 

considerando-se a ordem normativa, um convívio pacífico entre a diversidade de concepções 

de vida humana que representam os valores fundamentais de cada indivíduo. O instrumento 

no âmbito de uma ordem democrática pluralista que possibilita tal harmonia social consiste no 

Estado laico, ou seja, uma forma de Estado que reconhece uma pluralidade de concepções de 

vida humana. (PEREDA, 2006, p.9) 

A problemática encontra-se na forma como o Estado laico vem a ocupar a vida pública, pois é 

um equívoco pensar que o termo laico significa neutro; em sentido contrário, esse tipo de Estado pode 

representar (e geralmente representa) valores. Visto sob essa ótica, serão analisados dois modelos 
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jurídicos de forma de ocupação da vida pública pelo Estado: o modelo de vida pública “vazia” e o 

modelo de vida pública “cheia”.5 

No primeiro, todas as manifestações religiosas devem restringir-se exclusivamente à 

esfera privada, sem ultrapassar suas barreiras, uma vez que, segundo PEREDA: 

[...] na vida publica, não se deve admitir o tráfico de convicções religiosas, nem de 
sinais religiosos, muito menos se pode levar em conta, na hora de resolver os 
problemas de convivência, as normas, os pesos, os costumes próprios de uma 
religião. A vida pública deve ser regida apenas pelas leis do Estado e, nos Estados 
democráticos, pelas leis que organizam os direitos humanos e suas exigências. 
(tradução nossa). (PEREDA, 2006, p.10) 

O segundo modelo consiste na antítese do primeiro, haja vista a ocorrência de uma 

valorização dos pertencimentos religiosos, considerando-os importantes na formação da 

identidade do indivíduo. Portanto, um Estado genuinamente independente deve ocupar uma 

postura pluriconfessional na vida pública, ou seja, não deve declarar-se como adepto de 

nenhum credo, além de permitir e possibilitar um convívio pacífico e harmônico entre as 

diversas crenças existentes na esfera pública. 

Assim, o modelo de vida pública “vazia” corresponde ao modelo liberal, vinculado ao 

pensamento kantiano e, num contexto mais moderno, a John Rawls6; nesse tipo de modelo o 

Estado não professa nenhuma crença religiosa ou eclesiástica, devendo tais manifestações 

restringirem-se à esfera privada, sendo a esfera pública necessariamente neutra. Em 

contrapartida, o modelo de vida pública “cheia” diz respeito ao modelo multiculturalista, 

vinculado ao pensamento hegeliano e, contemporaneamente, à doutrina comunitarista 

(RINCK, 2012, p. 78); nele o Estado deve preservar e permitir um preenchimento da esfera 

pública por diferentes credos, mas sem declarar um posicionamento estatal religioso. 

                                                           
5 Essa forma de classificação adotada da vida pública é a realizada por Pereda, sendo que os adjetivos 
empregados referem-se aos sentidos primitivos dos termos. O autor observa que Pablo da Silveira classifica a 
laicidade em forma distinta, em três concepções: “laicidade de combate”, “laicidade como abstenção” e 
“laicidade de plural”, sendo as duas primeiras correspondentes ao modelo de vida pública vazia e a terceira  ao 
da vida pública cheia. Na doutrina nacional, temos a mesma divisão dicotômica em Celso Lafer a explanar sobre 
a laicidade e as formar de Estados (LAFER, Celso, 2009, pp.226-228). 
6 Essa concepção é atrelada ao pensamento de John Rawls devido à sua concepção de Justiça, pautada pela 
primazia do justo e pela neutralidade do objeto da Justiça como equidade, presente em sua obra Uma Teoria da 
Justiça. (RAWLS, 2002) 
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A laicidade na ordem constitucional atual 

No contexto normativo constitucional brasileiro vigente a laicidade do Estado está 

presente no art. 19 da Constituição Federal de 1988 ao estabelecer a vedação do poder público 

de “estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento 

ou manter cm eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na 

forma da lei, a colaboração de interesse publico.”. Importante compreender o que significa 

esta relação entre Estado e Religião prevista pelo legislador constituinte: 

[...] estabelecer cultos religiosos está em sentido amplo: criar religiões ou seitas, ou 
fazer igrejas ou quaisquer postos de prática religiosa, ou propaganda. Subvencionar 
cultos religiosos está no sentido de concorrer, com dinheiro ou outros bens da 
entidade estatal, para que se exerça a atividade religiosa. Embaraçar o exercício dos 
cultos religiosos significa vedar, ou dificultar, limitar ou restringir a prática, psíquica 
ou material, de atos religiosos ou manifestações de pensamento religioso. (SILVA, 
1999, pp. 254-255) 

Essa laicidade se concretiza da forma CHEIA, ao garantir o constituinte no art. 5º à 

liberdade religiosa, embora seja uma expressão não utilizada no texto (TERAOKA, 2010, 

pp.122-123), e seus desdobramentos (crença, credo, assistência religiosa, proteção do local de 

culto e liturgia, escusa de consciência por questão religiosa) como um dos direitos 

fundamentais no Brasil pós ditadura militar, bem como ao estabelecer o ensino religioso 

facultativo nas escolas públicas no art. 210, §1º; ao respeitar as crenças e tradições indígenas 

no art. 231; ao reconhecer os efeitos civis ao casamento religioso  no art. 226, §2º, ao 

estabelecer a possibilidade da imunidade tributária no art. 150, V, ‘b’. 

Entretanto, no preâmbulo do texto constitucional a expressão ‘DEUS’ é utilizada para 

referirem-se a promulgação da Constituição pelos representantes do povo ‘sob a proteção de 

Deus’, que no entendimento do Supremo Tribunal Federal7 a palavra está no campo da 

história e da politica e não religioso confessional. Portanto, adota a Corte a tese da 

"irrelevância jurídica" ao estabelecer que o preâmbulo não se situa no domínio do Direito, 

mas possuindo apenas um caráter político-ideológico destituído de valor normativo e força 

cogente, motivo pelo qual não pode ser invocado como parâmetro para o controle da 
                                                           
7 ADI 2.076, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 15-8-2002, Plenário, DJ de 8-8-2003 
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constitucionalidade e nem necessita ser observado a expressão nos preâmbulos da 

Constituições dos Estados Membros. 

Neste ponde deve-se indagar como um ateu  se vê representado pelo texto constitucional 

com a expressão preambular? Se consistir apenas um sentido politico- ideológico de caráter 

histórico, como afirmar o Supremo Tribunal, seria, então, correto afirmar que historicamente 

na ideologia nacional os ateus, apesar da liberdade de crença, não fazem parte da povo 

brasileiro? Ou a ideologia apesar de formalmente construir um texto laico, ainda preserva 

caráter confessional na figura de Deus? E as culturas cujas religiões são politeístas não 

estariam representadas também no coletivo povo brasileiro? Preliminarmente, apesar da 

questão já superada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o emprego da Palavra Deus, não  se 

enfrentou a questão cultural e religiosa que possa haver subentendia na expressão, apenas 

pacifica o caráter normativa do termo no controle de constitucionalidade no tocante a sua 

reprodução obrigatria ou não no âmbito normativo estadual. 

 

O multiculturalismo inclusivo e exclusivo 

É comum se afirmar que o Estado brasileiro representa um Estado multicultural 

formado por três raças, mas o que representa o multiculturalismo? Classicamente, o termo 

multiculturalismo coexiste um pluralismo cultural, de visões e valores de vida diferentes, 

referentes ao papel do homem, da sociedade, do Estado (KYMLICKA, 2010, p.26). 

Rejeitando, assim, um único pensamento como verdadeiro e absoluto em relação à 

determinada temática, como defendido pelo liberalismo, ponderando sempre a necessidade de 

diálogo pacifico intercultural entre as diversas formas de pensar. 

Modernamente, o multiculturalismo pode adotar de duas diferentes formas: uma visão 

relativista-comunitarista ou universalista-liberal. A primeira abordagem marcada pela 

liberdade cultural, onde o julgamento interno (da cultura) sobrepõe ao externo (da sociedade 

internacional), não existe o estabelecimento de critérios mínimos para o diálogo intercultural, 

desta forma que, inexiste um único conceito como sendo aceitável ou correto, formando uma 

sociedade heterogenia de valores. Já na segunda forma de abordagem, de influência liberal, 

onde o julgamento externo (da sociedade internacional) prevalece sobre o interno (da 
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cultural), tenta traçar elos comuns para o diálogo entre as culturais através de valores 

universais, formando uma sociedade homogenia de valores universais. 

As diferentes formas de visões do multiculturalismo estão relacionadas no mundo 

jurídico com o conceito de direitos humanos e sua proteção. Dentro da abordagem relativista-

comunitarista, não existe um único conceito de direito, bem como de direitos humanos, pois 

cada sociedade conforme suas culturas determinarão quais são os seus direitos e sua forma de 

proteção, de modo que, a existência de um sistema universal de proteção dos direitos 

humanos seria incondizente. Entretanto, na forma universalista-liberal o conceito de direito é 

construído a partir de um mínimo denominador comum de valores universais, assim, tendo 

um único conceito de direitos humanos e um único sistema de proteção universal dos direitos 

humanos consagrado no sistema internacional da ONU (Organização das Nações Unidas) 

normatizado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. e no âmbito regional 

de proteção dos Direitos Humanos  OEA (Organização dos Estados Americanos), no caso do 

Brasil,  pelo Carta da OEA e a Convenção da Organização dos Estado Americanos (Pacto de 

São Jose da Costa Rica)  

A preservação da convivência multicultural e a preservação das diferenças culturais 

também foi alvo de preocupação do legislador constituinte brasileiro, em decorrência ao 

espírito liberal e de preservação dos direito humanos constante no texto da Constituição 

Federal de 1988. Assim, dentre os vários exemplos, tem–se: a consagração do principio da 

isonomia como objetivo da Republica na preservação das diferenças entre todos sem 

distinções de suas particularidades (art. 3º. IV da CF/88); a competência comum entre todos 

os membros da Federação em garantir a preservação dos bens (material e imaterial) 

relacionados à cultural e o patrimônio histórico nacional( art. 23. III, IV e V da CF/88); o 

estabelecimento do principio da assimetria federativa ao estabelecer os incentivos regionais de 

desenvolvimento.( art. 43 da CF/88); a preservação das culturas populares, indígenas, afro 

brasileiras e das de outros grupos presentes no processo de desenvolvimento civilizatório 

nacional ( art. 215 da CF/88), a preservação da terras quilombolas( art. 216§ 5 da CF/88 e art. 

68 da ADCT)  e indígenas( art. 231 da CF/88 e 67 da ADCT).  
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É sobre a formar com que o constituinte trabalha o multiculturalismo no texto 

normativo que se pode indagar se realmente o caráter universal-normativo adotado no texto 

proporciona uma real inclusão das diferentes culturas no território nacional, ou apenas 

mascara a predomínio de uma cultura dominante em relação às demais? 

 

O universalismo normativo 

Um dos pontos delicados para a construção de um diálogo intercultural com o Estado 

Constitucional está no modo que se difunde o caráter universal na produção normativa e na 

própria formação do Estado, para tanto, é necessário primordialmente compreender como a 

teoria universalista aborda o campo normativo-jurídico.  

Partindo dos pressupostos da contemporânea Teoria do Direito, é possível entender que 

ela concebe as normas legais como um tipo de razão para ação, cujas razões são fatos e 

propriedades importantes para justificação de uma norma (RAZ, Joseph, 1991; REDONDO, 

2005, pp. 47-68). Em sentido genérico, na visão universalista, a fonte de uma razão é 

necessariamente uma norma universal-abstrata, já que a razão deve ser uniforme e invariável. 

Na esfera jurídica, esse posicionamento reflete-se na escolha dos Direitos Humanos no campo 

normativo internacional e, internamente, na construção dos Direitos Fundamentais, de 

fundamentação universal, como motivo de justificação para ação, por atribuírem validade a 

todos os homens, independentemente de sua prévia aceitação por esses, e por considerarem 

tais preceitos como normas invariáveis e imutáveis. 

No contexto dessa concepção filosófica pode-se atribuir três sentidos diferentes a 

universalidade das normas (REDONDO, 2005, pp. 50-53): 

Primeiramente, a universalidade pode significar uma generalidade semântica; assim, 

uma norma universal não decorre de um caso em especifico, mas de um conjunto de 

circunstâncias genéricas, que se repetem em sua produção, atribuindo ao termo um caráter 

fraco. (JULLIEN, 2009, p. 19)  

No segundo momento, pode-se considerar a universalidade como um caráter crucial das 

normas. Uma norma pode ser universal dentro de um processo lógico, de forma que as normas 
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são concebidas por rígidos elementos condicionantes que estabelecem a ligação entre uma 

consequência deontológica e um caso genérico, identificados sempre por predicados 

universais. 

Por fim, uma norma é um meio pertinente que constitui uma razão à ação e faz uma 

contribuição a um resultado prático. Uma norma logicamente universal também é 

universalmente relevante quando for substancialmente válida ou justificada. Validade não é 

necessariamente parte do conceito de universalismo da norma, mas uma condição sine qua 

non para a capacidade das normas de constituir razões para ação. 

No tocante aos Direitos Humanos e dos Direitos Fundamentais, a ideia de universalismo 

manifesta-se minimamente em dois sentidos no que se refere à validade normativa (MIGUEL, 

1992, pp. 95-114): 

O primeiro diz respeito à pretensão pragmática da validade genérica dos critérios 

adotados, denominada “Universalidade dos Pontos de Vista” (Universalidad del Punto de 

Vista), referentes a imparcialidade e a generalidade dos preceitos normativos. Dessa forma, os 

Direitos Humanos devem ser construídos por meio de um procedimento imparcial, que 

proporciona sua aceitação com válido para todos. Para tanto, o conteúdo normativo deve ser 

abstrato e excluído de qualquer forma de referência a descrições e particularidades8, de modo 

que os critérios instituídos sejam aplicáveis em qualquer circunstância cujas características 

sejam semelhantes à norma estabelecida MIGUEL , Alfonso Ruiz. 1992. p.98-99) 

O segundo concerne à universalidade dos sujeitos resguardados pelas normas de 

Direitos Humanos ou Direitos Fundamentais. Esse predicado manifesta-se na tradição de tais 

Direitos por meio da expressão “todos os homens”.9 Assim, os sujeitos de tais direitos são 

todos e cada um dos homens, no sentido lockeano do tratamento igualitário normativo: 

                                                           
8 Como expressa Jean- Jacques Rousseau no Contrato Social, que regerá o Estado Moderno, sobre o objetivo da 
lei, afirmando que “quando digo que a objetivo das leis é sempre geral, por isso entendo que a Lei considera os 
súditos como corpo e as ações como abstrata, e jamais um homem com um indivíduo ou uma ação particular.” - 
grifo nosso. (ROUSSEAU, 1999, p.107) 
9 O termo homens é empregado pelo universalismo em seu sentido genérico, não relacionado à questão de 
gênero.  
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[...]cada homem de destaque ficou sujeito, tanto quanto o mais modesto, às leis que 
ele próprio, como parte do legislativo, ajudara a estabelecer; nem poderia qualquer 
um, pela autoridade próprio, subtrair-se à força da lei uma vez promulgada, nem, em 
virtude de alguma pretensão de superioridade, pleitear isenção da lei, facultando 
com isso os próprios deslizes ou qualquer dos seus apaniguados. Ninguém pode na 
sociedade civil subtrair-se das leis que a regem. (LOCK, 2005, p.74) 

Isso ocorre como consequência do processo de particularização do indivíduo na 

sociedade, ou seja, o individualismo10 constitui-se como parte integrante e imprescindível 

para o universalismo do direito. A correlação entre universalismo e individualismo se 

condensa no ideal moderno do jusnaturalismo racional (o homem deixa de ser regido pela 

natureza, como no jusnaturalismo clássico,, passando a ter referência a sua própria razão 

humana (GOYARD-FABRE, 2002, pp. 46-47). 

A concepção resultante do pensamento universalista sobre os Direitos Humanos/ 

Direitos Fundamentais consiste no estudo doutrinário da temática, na denominada matriz 

objetiva do Direito, que propõe a fundamentação de uma ordem de valores, regras e princípios 

que apresentam uma validade objetiva, absoluta e universal, independente de qualquer 

experiência ou consciência valorativa dos indivíduos (PÉREZ LUÑO, 1995.p.170).  

A projeção dessa tese no âmbito do direito sugere uma fundamentação jusnaturalista 

racionalista moderna para o fenômeno jurídico dos Direitos Humanos que, em sua vertente 

clássica: 

                                                           
10 Neste momento sente-se a necessidade de realizar uma explanação em linhas gerais sobre a conceituação de 
individualismo. A concepção de individualismo adotada pela corrente universalista do Direito fundamenta-se na 
afirmação do ser – indivíduo – diante da sociedade e do Estado. Essa oposição ocorre com a ruptura do 
tradicionalismo da sociedade hierárquica e absolutista do antigo regime, ou seja, diante do poder da Igreja e dos 
reis, os filósofos humanistas, como Locke, Rosseau e Hobbes, afirmam que o homem basta-se por si mesmo, não 
necessitando mais da interposição de outrem para relacionar-se com sua razão ou com Deus. Desse modo, a base 
da ideologia do liberalismo se sustenta sobre a igualdade e a liberdade do indivíduo e a primazia deste consiste 
na essência da tradição judaica-cristã, tornando modernamente o valor supremo das sociedades modernas 
ocidentais. Dumont explica que: “Para os modernos, sob influencia do individualismo cristão e estóico, aquilo a 
que se chama de direito natural (por oposição ao direito positivo) não trata de seres sociais mas de indivíduos, ou 
seja, de homens que se bastam a si mesmo entanto feitos à imagem de Deus e enquanto depositários da razão. 
Daí resulta que, na concepção dos juristas, em primeiro lugar, os princípios fundamentais da constituição do 
Estado (e da sociedade) devem ser extraídos, ou deduzidos, das propriedades e qualidades inerentes no homem, 
considerando com um ser autônomo, independentemente de todo e qualquer vinculo social e 
político.”(DUMONT, 1985,87). Complementando a análise anterior, é valida a posição de Dumont, quando 
Damasceno afirma que: “o homem moderno abdica de todo sistema de crença e valores, negligencia a trajetória 
de sua história social para consagrar a satisfação pessoal. Ocorre uma desintegração do indivíduo em relação à 
sociedade. Ele vive em função das suas necessidades individuais, de maneira que a existência do outro varia de 
acordo com sua necessidade.” (DAMASCENO, 2007, p.3) 
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Reconhece a existência de uma ordem universal de valores passíveis de apreensão 
racional, e que fornece respaldo teórico para uma apreensão racional, e que fornece 
respaldo teórico para uma percepção universal dos direitos humanos. (SILVA, 2001 
p.124) 

Assim universalidade que se manifesta no campo normativo internacional não se 

estabelece apenas no sentido mais fraco, de algo comum a todos em todas as áreas e culturas, 

como sendo algo natural, mas sem representa uma ideológica que uma determinada escolha 

politica de uma cultura, como bem observa JULLIEN ao analisar a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos: 

[...] universal não significa apenas essa extensão máxima, de natureza empírica , em 
suma uma planetarização qualquer, mas, decerto, implica uma prescrição . Ou pelo 
menos a subentende: uma universalidade forte, fundada numa necessidade de 
princípios, logo, de natureza logica, justifica sua concepção, ainda que ambiguidade 
do texto a esse respeito – a observação foi feita amiúde – não esteja completamente 
suprimida. Daí o mal-estar. Pois essa Declaração carrega consigo, nem que seja pelo 
que  esse “declarar” atribui-se legitimidade , a inovação de um deve –ser (JULLIEN, 
2009, p.22) 

É sobre o véu dado matriz direito universal – abstrato dos Direitos Humanos da 

Declaração Universal de 1948 que o legislador constituinte nacional desenvolve a preservação 

da diversidade cultural e da liberdade religiosa no Brasil, entretanto, este caráter universal 

pode gerar uma exclusão da diferença ao não observar as particularidades dos 

sujeitos/culturas no processo de estabelecer um campo de convivência. O diferente só passa a 

ser aceito a partir do momento que se enquadra dentro dos padrões ditado pelo que é 

denominado universal pela norma, pois do contrário está excluído do amparo jurídico. 

(JULLIEN, 2009, p.23)  

Observa-se que no âmbito constitucional a exclusão gerada pelo universal se dá de 

forma velada, como no preâmbulo já mencionado que exclui os ateus e a culturas politeístas 

do coletivo povo, mas é no campo infraconstitucional que pode se ver mais claramente a 

exclusão feita pelo caráter universal- neutralizante da norma, como por exemplo, na questão 

do sacrifício de animais por cultural de matrizes africanas durante seus rituais religiosos e a 

oposição da legislação sanitária sobre abate de animais para consumo, a legislação não faz a 

inclusão desta cultura ao normatizar o assunto, pois trata o abate como uma questão 

econômica e não cultural; outra questão está na regulamentação dos templos religiosos que 
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devem seguir as normas municipais de ocupação do solo urbano, que em muitos casos por 

questões econômica e burocráticas se tornar impossível a um grupo cultural/religioso gozar 

dos direitos e garantias estabelecidas sobre a égide do universalismo- abstrato da norma 

constitucional. 

Assim, é necessário construir um mecanismo de diálogo entre as diferentes culturas, e 

as particularidades de suas religiões, e o Estado, principalmente, no tocante a produção 

normativa, o que refletirá a seguir.  

 

A construção do diálogo  

O grande dilema a ser enfrentado consiste em como criar um real diálogo intercultural 

para um convívio da diversidade cultural/religiosa dentro de um Estado Constitucional, onde 

todas as matrizes culturais sejam respeitadas. Trabalhar uma divergia de identidades e tecer 

campo normativo comum para seu convívio no espaço público deve ser sem dúvida o desafio 

do novo milênio, pois com aumento do fluxo migratório e a divisão da tecnologia o diferente 

cultural está cada vez mais próximo e reivindicando seu reconhecimento. No mundo 

contemporâneo do novo milênio a cultura deixa de ser apenas um cenário de fundo historio 

passando a ter um papel importante no próprio desenvolvimento do Estado, como ressalta o 

ex Alto Comissário da ONU na Aliança das Civilizações Jorge Sampaio11:  

[...] a governação democrática da diversidade cultural se tornou uma questão central do desenvolvimento 
sustentável enquanto o seu quarto pilar, para além das dimensões econômica, social e ambiental. 

Primeiramente, para a construção do diálogo é necessário conhecer as particularidade 

dos agentes envolvidos, ou seja, as essências de cada culturas e seus particularidade, 

principalmente, no campo religioso, buscado traçar os elementos comum de cada uma delas, 

no sentido de uma construção de uma hermenêutica diatópica, aos molde de Boaventura de 

Sousa SANTOS: 

A hermenêutica diatópica baseia-se na ideia de que os topoi de uma dada cultura, 
por mais fortes que sejam, são tão incompletos quanto a própria cultura a que 
pertencem. Tal incompletude não é visível do interior dessa cultura, uma vez a que a 

                                                           
11 Entrevista disponivel in: http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2010/05/741279-brasil-e-prova-de-que-
diversidade-e-boa-diz-ex-presidente-portugues.shtml 
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aspiração à totalidade induz a que se tome a parte pelo todo. O objectivo da 
hermenêutica diatópica não é, porém, atingir a completude – um objectivo 
inatingível – mas, pelo contrário, ampliar ao máximo a consciência de incompletude 
mútua através de um diálogo que se desenrola, por assim dizer, com um pé numa 
cultura e outro, noutra. Nisso reside o seu caráter diatópico (SANTOS,1997. p.21) 

Assim, faz-se necessário buscar o “comum” dentro da diversidade cultural, pois ele 

possibilidade a construção de um diálogo de identidade entre a diversidade e não o 

semelhante apenas traz uma falsa sensação de compreensão da diferença, como bem expressa 

JULLIEN; 

Na outra ponta do triângulo está o comum, conceito que não é lógico (ou derivado 
da razão) como o universal, tampouco econômico (ou derivado da produção) como o 
uniforme, mas que em sua essência parte, que é políticos: o comum é aquilo de que 
temos parte ou tomamos parte, que é partilhado de qual participamos. 

[...]  

Da mesma forma que a noção de semelhante  é pobre, como vimos, porque 
puramente aspectual e atendo-se  apenas à aparência , não tendo mais  espessura que 
um reflexo, a de comum consiste num conceito forte sobre o qual podemos nos 
apoiar : ela acena para esse fundo, jamais  completamente delimitável , fundo sem 
fundo, onde haurinos coletivamente , se sequer poder avalia-lo , e cujos  recursos  
exploramos sem descontinuidade. (JULLIEN, 2009, p. 36) 

Somente a construção de diálogo intercultural que reflita campo normativo os elos 

“comuns” das diferentes culturas e suas particularidades poderá proporcionar uma real 

identidade dos indivíduos no âmbito do Dever-ser, assim, as diferenças culturais se 

reconhecem na norma produzida e aplicada, bem como a norma possibilitada a sua presença 

no espaço público, caso contrário, a norma poderá gerar um falso reconhecimento da 

diferença (TAYLOR,1993, pp. 43-45) que conduz a um processo de discriminação social das 

classes dominadas e marginalizadas. 

É a questão da forma que se desenvolve a normatização do discurso da igualdade dentro 

do Estado Democrático de Direito que deve ser observada pelo legislador constituinte ao 

construir o diálogo intercultural (SANTOS, 1999). Lembrando que o próprio significado de 

igualdade, em sua origem, tem um aspecto negativo, já que a política da igualdade não nasce 

do fato de existirem indivíduos diferentes, mas da capacidade de dominação de uns sobre 

outros. Portanto, a defendida abstração do universalismo não alcança uma a possibilidade de 

construir uma igualdade complexa (WALZER, 2003, p.23), na qual os bens da sociedade são 
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compartilhados entre todos, na verdade, a formar genérica e abstrata do texto constitucional, 

busca uma uniformização formal que conduz a um monólogo e não um diálogo 

(JULLIEN,2009, p. 205), assim gerando mais tensões dentro da sociedade. 

 

Considerações Finais 

A religião é sem dúvida uma dos pontos principais dentro da questão cultural e da 

formação da identidade do indivíduo, portanto, apenas em um Estado onde as diferenças 

possam conviver de forma harmônica, seja no espaço público ou o espaço privado, desse 

modo, garantido o pleno desenvolvimento sadio do indivíduo e do Estado. Entretanto, o 

convívio com o diferente em um mesmo espaço territorial não é uma questão tão simplista de 

se resolver como universalismo-liberal defende, mas, é sem dúvida o Estado Democrático de 

Direito a melhor forma de Estado onde as diferenças culturais e religiosas podem construir 

um diálogo real de convivência de forma participativa..  

A laicidade de forma cheia consiste no, entendimento defendido,  melhor cenário para 

desenvolvimento do diálogo intercultural, contudo, essa ocupação do espaço público pelas 

culturas e suas demonstrações religiosas devem se dar de forma concreta e não abstrata/ 

hipotética, neste ponto, destaca-se a importância do Papel do Estado em todas suas esferas, 

principalmente, da figura de legislador, que deve observar as caraterísticas de cada cultura/ 

religião e buscas compreende-las de forma interna e não de uma visão externa de caráter pré-

valorativa, caso contrário o campo normativo contribuirá de forma direita/indireta para a 

criação  uma política de intolerância e não de tolerância e inclusão das minorias. 

Já o caráter universal da norma não deve ser uma universalismo-abstrato, mas um 

universalismo- concreto/participativo, fazendo uso dos mecanismos modernos de participação 

da sociedade, como audiências públicas, conselhos com participação de representantes da 

sociedade, senão, o universal toma corpo de uma ideologia cultural dominante apenas, assim, 

defendendo os ideias de uma cultura como sendo universal, sobre o suposto véu da 

neutralidade-abstrata da norma, ou seja, é o particular sendo tratado como universal, e não a 

construção de universal comum entre a diversas cultural. O Estado multicultural moderno 
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deve ser um Estado de inclusão e não de subordinação a normas formal, um Estado que 

realmente reconheças as diferenças e suas particularidades de cada Cultural, portanto, o 

diálogo deve ser intercultural de forma participativa/ interação e não simplesmente 

multicultural de caráter formal.  

Deste modo, apesar do Estado brasileiro ser considerado legalmente um Estado Laico, 

simpatizante da forma da laicidade cheia, é necessário que o Estado tenha um papel mais 

atuante diante conjuntura cultural que está presenta na sociedade, trabalhando a questão 

multicultural dentro de um panorama inclusivo das diferenças através da construção de um 

diálogo intercultural entre as diferentes culturas e suas religiões por meio de politicas públicas 

governamentais em todas as esferas do Estado, assim, tornando o texto constitucional real e 

concreto e não abstrato e vazio, ou pior, sendo apenas o reflexo de uma cultura dominante há 

séculos no cenário político-econômico nacional, a cultura judaico-cristã.   
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A PRODUÇÃO CULTURAL NA INTERNET COMO ALTERNATIVA À 
INDÚSTRIA CULTURAL E AS INOVAÇÕES TRAZIDAS PELO 

MARCO CIVIL DA INTERNET 

LA PRODUCTION CULTURELLE SUR L’INTERNET COMME UNE 
ALTERNATIVE À L’INDUSTRIE CULTURELLE ET DES INNOVATIONS 

INTRODUITES PAR LE CADRE DES DROITS CIVILS D’INTERNET 

 
Lívia de Meira Lima Paiva1 

 

Resumo: O presente artigo analisa os possíveis impactos sofridos na dinâmica da indústria cultural devido a 
crescente utilização dos meios virtuais de comunicação para a produção e divulgação culturais. Para isso, as 
principais características desta indústria, presentes na obra “A dialética do esclarecimento” de Theodor Adorno e 
Max Horkheimer são destacadas e analisadas separadamente no contexto virtual. Pretende-se investigar se a 
internet é uma ferramenta de inclusão mais democrática ou se mantém os mesmos padrões autoritários da 
tradicional indústria cultural. Soma-se a isto, uma reflexão acerca da Lei 12.965 de 2014, conhecida como o 
Marco Civil da Internet que regula o acesso à rede e estabelece novos princípios e garantias para o usuário. 

Palavras-Chaves: Indústria cultural. Internet. Marco civil dos direitos da internet. 

Résumé: Cet article analyse les impacts éventuels sur la dynamique de l'industrie culturelle dû à l'utilisation 
croissante des médias virtuels pour la production et la diffusion culturelles. Pour ce faire, les principales 
caractéristiques de cette industrie, présents dans l'ouvrage "La dialectique de la raison" par Theodor Adorno et 
Max Horkheimer sont mises en évidence et analysées séparément dans le contexte virtuel. L'objectif est 
d’analyser si l'Internet est un outil plus démocratique d’inclusion socialle ou s'il conserve les mêmes mécanismes 
autoritaires présents dans l'industrie culturelle traditionnelle. À cela s’ajoute une réflexion sur la loi 12.965 de 
2014, connue sous le nom Cadre Civil des droits d’internet qui réglemente l'accès au réseau virtuelle et établit 
des nouveaux principes et de garanties à l'utilisateur. 

Mots-clés: Industrie culturelle. Internet. Cadre civil des droits de l’internet. 
 

Introdução 

O termo “indústria cultural” cunhado por Theodor Adorno e Max Horkheimer surge na 

década de 40, em meio ao pensamento crítico da Escola de Frankfurt sobre questão da perda 

da autonomia artística frente ao crescimento de uma cultura de massa em uma sociedade 

eminentemente capitalista. A fusão entre cultura e entretenimento é própria deste modelo, que 

                                                           
1 Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mestranda na linha de Direitos Humanos 
Sociedade e Arte pela mesma universidade. 
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obedece a uma receita pré-definida cujos efeitos são notados pela padronização e 

superficialidade da produção cultural.  

Essas características estão presentes ainda hoje na dinâmica de produção e difusão da 

cultura, especialmente nos veículos de comunicação mais tradicionais. As novas tecnologias 

afetam a interação do consumidor com o produto, alterando de forma substancial alguns 

pilares da indústria cultural. Novas formas de produzir e veicular conteúdos convidam os 

usuários a agirem ativa e individualmente, tirando-os do polo passivo imposto pelas emissões 

radiofônicas e televisivas.  

Os serviços prestados na internet evoluem em sentido diametralmente oposto à 

impessoalidade proposta pela indústria cultural: sistemas algorítmicos armazenam dados de 

navegação que criam um perfil de cada usuário selecionando o conteúdo que – baseado no 

histórico de acesso – será priorizado no próximo acesso. Esses “filtros” funcionam para 

personalizar o serviço e acabam isolando os indivíduos em bolhas virtuais na medida em que 

ao priorizar o conteúdo de interesse do usuário, diminuem as chances deste entrar em contato 

com novos horizontes. Seria a internet um espaço mais democrático para produção e consumo 

de bens culturais do que a indústria cultural? Neste contexto, qual a importância do marco 

civil da internet? As inovações propostas apontam para uma maior democratização do espaço 

virtual ou fortalecem as atividades econômicas das empresas de telecomunicações?  

Essas e outras questões pretendem ser enfrentadas no presente estudo que está dividido 

em quatro partes: a primeira relativa ao conceito de indústria cultural, a segunda sobre a 

expansão da mesma no Brasil, a terceira trata de uma análise comparativa entre a indústria 

cultural e a internet e, finalmente, a quarta parte pretende analisar o marco civil da internet. 

 

1. Indústria cultural  

O termo “indústria cultural” surge pela primeira vez em A Dialética do esclarecimento a 

partir de uma reflexão de Theodor Adorno e Max Horkheimer, filósofos da Escola de 

Frankfurt acerca da racionalidade dominadora da natureza humana. A dialética se estabelece 

entre o esclarecimento e o mito, civilização e barbárie, razão e natureza após as guerras da 
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primeira metade do século XX. As guerras, de acordo com Horkheimer, são o ápice da razão 

instrumental na busca pelo poder e dominação. Essa racionalidade técnica muito comum na 

dinâmica econômica do século em questão torna-se a força motriz, mola propulsora das 

ideologias da indústria cultural. 

A racionalidade técnica hoje é a racionalidade da própria dominação. Ela é o caráter 
compulsivo da sociedade alienada de si mesma. Os automóveis, as bombas e o 
cinema mantém coeso o todo e chega o momento em que seu elemento nivelador 
mostra sua força na própria injustiça à qual servia. Por enquanto, a técnica da 
indústria cultural levou apenas à padronização e à produção em série, sacrificando o 
que fazia diferença entre a lógica da obra e a do sistema social (ADORNO, 
HORKHEIMER) 

O caminho trilhado pela racionalidade instrumental é oposto àquele no qual se 

encontraria um estado verdadeiramente humano. O esclarecimento seria assim, uma forma de 

domar a natureza, especialmente aqueles acontecimentos que expunham a fragilidade humana 

frente a grandes fenômenos naturais (forças climáticas, espécies mais fortes, etc.). Sendo 

assim, concluem os autores, os mitos já seriam uma forma de tentar dominar o real. Adorno e 

Horkheimer apontam o instinto de autoconservação (como aquele de Ulisses, em “A 

Odisséia”, ao pedir que seus marinheiros o amarrassem ao mastro do navio para resistir ao 

canto das sereias) e a necessidade do fenômeno estético próprio (já que arte, por transcender a 

razão não pode ser entendida como conhecimento) como dois elementos fundadores da 

indústria cultural.  

A indústria cultural “forma sui generis pela qual a produção artística e cultural é 

organizada no contexto das relações capitalistas de produção, lançada no mercado e por este 

consumida” (FREITAG, 1994:72) que funciona através de uma ilusão de liberdade, onde as 

múltiplas possibilidades de produtos nos faz falsamente crer que temos acesso a todas as 

possibilidades possíveis. 

A primeira crítica à dinâmica desta indústria diz respeito ao esquematismo da produção. 

Há uma aparente possibilidade de escolha entre produtos e serviços, no entanto, quando as 

opções chegam ao consumidor, já passaram pelo crivo dos dirigentes desta indústria. Sendo 

assim, esta usurpa do sujeito a capacidade de classificar e fazer escolhas sensíveis diante de 

um leque de opções e oferece-lhe um outro, reduzido, filtrado pelos seus agentes. Desta 
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escolha da indústria derivam canções de sucesso, celebridades, novelas, aparentemente 

únicos, mas que são renovados com certa constância, mas mantendo um mesmo modelo, 

como em uma receita de bolo onde uns poucos ingredientes são alterados sem que se altere 

substancialmente o sabor. Este movimento cíclico a partir do qual a indústria lança tendências 

e dita obsolescências, empresta do capitalismo uma das suas principais características: a 

fungibilidade. Repleta de clichês, ela nos dá uma infinidade de canais à la carte, onde se pode 

encontrar filmes de Hollywood com roteiros semelhantes, novelas com diálogos e temas 

exaustivamente repetidos, que antes mesmo de começarem já se sabe como terminam, shows 

com relativamente o mesmo formato, musicais importados, franquias da Broadway ou então 

espetáculos de teatro com as mesmas celebridades das novelas. Tudo isso acompanhado de 

perto por outras agências especializadas em gerações de conteúdo de bastidores que mantém o 

público interessado no que há de menos interessante deste sistema: a vida pessoal daqueles 

que fazem parte dos produtos. 

A indústria cultural é também a indústria da diversão, lugar onde a cultura é sinônimo 

entretenimento e o espectador é primeiramente consumidor, cliente, e por isso, deve ser 

agradado, entretido, divertido. Adorno e Horkheimer argumentam que os produtos culturais 

servem a seus consumidores entre os expedientes, já que é no seu período de descanso, entre 

as jornadas de trabalho, que o trabalhador busca algo que o distraia antes de voltar a enfrentar 

a rotina. Os autores ainda vão além ao afirmarem que o conteúdo gerado por esse sistema 

atrofia a imaginação daquele que o consome uma vez que é elaborado para ser de fácil acesso, 

para que o espectador não precise fazer operações mentais muito complexas e não corra o 

risco de se desinteressar.  

O pilar de sustentação deste edifício é a propaganda. A padronização não por acaso é 

uma das principais características dos produtos da indústria cultural, pois desta forma, maior é 

o alcance através da publicidade. Busca-se a síntese da “cultura”, a identidade a ser vendida 

através de ideologias a serem difundidas pela propaganda. O sujeito é substituído pelo 

coletivo em busca da padronização e harmonização dos possíveis conflitos de identidades 

culturais mediante um modelo pré-definido e imposto verticalmente. As formas de 

comunicação da indústria possuem um caráter democrático já que igualam tanto o espectador, 

retirando a sua espontaneidade, quanto os programas exibidos, submetidos à mesma receita 
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mercadológica. Além disso, com a disseminação de determinados meios de comunicação, o 

espectador, antes ativo, torna-se passivo, como é o caso do telefone, exemplo dado pelos 

autores, que permitia que os participantes desempenhassem o papel de sujeito e deu lugar ao 

rádio, que por sua vez foi substituído pela televisão.  

Por fim, o produto comercializável pela indústria pressupõe o lucro. O preço é fixado de 

acordo com a sua demanda e popularidade, sendo desimportante a qualidade artística ou a 

técnica desempenhada para a sua realização. Não são incomuns as distorções no valor 

atribuído a produtos culturais, como um espetáculo teatral – cuja presença do artista é 

imprescindível – que pode ter um ingresso muitas vezes mais barato do que a edição de um 

best-seller – que prescinde de seu autor para ser reproduzido, ou um artesão que esculpe um 

brinquedo, que por sua vez pode ser reproduzido industrialmente com mais rapidez e menor 

custo. 

 

2. A indústria cultural no Brasil 

A indústria cultural no Brasil se efetivou à sombra da censura numa busca por uma 

integração política entorno dos ideais militares e da busca por uma expansão de consumo 

pelos empresários. O controle exercido pelos militares, baseado nos ideais de Segurança 

Nacional, tinha como objetivo diluir os movimentos populares e artísticos que cresciam no 

final da década de 50 e início da década de 60. A censura do que era considerado subversivo 

aliada aos investimentos em infraestrutura de telecomunicações possibilitaram a consolidação 

desta indústria cultural. Neste sentido, conclui Micelli: 

Parece haver, assim, uma segmentação irreversível do mercado de bens culturais. 
Cabe aos grandes empreendedores particulares explorar as oportunidades de 
investimento naquelas atividades e frentes de expansão capazes de assegurar as mais 
elevadas taxas de retorno sobre o capital, tais como os fascículos, a televisão, as 
estações de rádio FM, discos, as fitas cassete ou o videocassete, destinado aos 
modernos meios de reprodução eletrônica (MICELI, 1984:26). 

Sendo assim, o Estado investia de maneira massiva nos setores desta indústria que após 

consolidados eram passados para o setor privado em forma de concessão. Essa dinâmica criou 

a chamada “estética do espetáculo” (SUSSEKIND, 1985:13) que alternava não só a forma de 
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produção, mas a essência dos produtos culturais. A televisão, principal veículo desta nova 

indústria devido ao seu forte poder integrador, tinha dupla função: a do entretenimento 

controlado através de novelas ou seriados e da informação manipulada em telejornais. Renato 

Ortiz ainda ressalta duas características da televisão: o fácil acesso do público e a 

possibilidade que se tem de criar estados emocionais coletivos (ORTIZ, 1988:116).  

Se no início do século os empreendimentos artísticos, desatrelados da economia do país, 

conseguiam sobreviver de bilheteria, como era o caso do teatro, a passagem militar pelo poder 

marca o início de uma disputa entre Davi e Golias, onde aquele agora divide mercado com um 

setor com forte investimento em produção e divulgação. Aos poucos essas disputas passam a 

se dar internamente: setores como o teatro, o cinema e a música passam a ser divididos entre o 

comercial – representado pelos empresários teatrais – e o alternativo – representados por 

grupos, com repertório autoral. 

O período que vai de 1974 a 78 é quando se define com maior nitidez a 
contraposição de dois modos de produção teatral. De um lado há a empresa, 
juridicamente estabelecida e produzindo um teatro perfeitamente assimilável aos 
objetivos do Estado. [...] para cada espetáculo organiza-se um elenco sob 
responsabilidade e supervisão muitas vezes estrita de um produtor. [...] Muda o 
texto, mudam os atores, mas os grandes espetáculos são mais ou menos aquela coisa 
que a gente já sabe o que é antes de ter chegado lá. [De outro lado] a formação de 
grupos não representa apenas uma alternativa, mas sim uma postura antagônica cuja 
base envolve tanto uma nova forma de pensar a arte como uma nova forma de 
organização social. A linguagem é o campo da experimentação, mas o fim é atingir, 
através desse labirinto, novos conteúdos. (ALVES DE LIMA, 2005:235) 

Nesta fase se consolidam os grandes conglomerados, que controlam mais de um 

meio de produção – impresso e digital. Renato Ortiz cita grupo de livreiros que financiaram o 

IPES 2 como o AGIR, Globo, Kosmos, LTB, Monterrey, Nacional, Saraiva, entre outros, que 

após assinarem o protocolo de autocensura receberam grande incentivo entre 66 e 80. 

Evidente que essas grandes empresas sofriam prejuízos com a censura, no entanto, tinham 

consciência de que o Estado militar é que possibilitava suas atividades. (ORTIZ, 1988: 121). 

 

 
                                                           
2 Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais – articulado por um grupo de empresários avessos ao regime de João 
Goulart. 
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3. A internet como alternativa à indústria cultural 

A pesquisa sobre a troca de dados entre computadores começou logo após o lançamento 

de “A dialética do esclarecimento”, nos Estados Unidos e Inglaterra na década de 60. O 

sistema que inicialmente havia sido pensado pelo exército americano para que os laboratórios 

americanos pudessem ter acesso supercomputadores independentemente do local onde 

estivessem, acabou servindo como sistema de correspondência entre pesquisadores (LÉVY, 

226). Em 1982 um sistema de protocolos padroniza o conceito de uma rede mundial 

interligada e a partir do Internet Protocol Suite (TCP/IP) o crescimento dessa rede se dá de 

forma exponencial transformando as atividades econômicas e sociais. No entanto, somente na 

década de 90 a internet começa a afetar de forma determinante a cultura e o comércio 

mundiais através do aumento da comunicação por correios eletrônicos, mensagens 

instantâneas, videoconferências, fóruns e redes sociais e compras online. A velocidade e 

dinâmica desse novo modelo faz surgir uma nova forma não só de interação, mas de se 

relacionar. Alvo de inúmeras críticas de estudiosos, a internet será analisada no presente 

trabalho somente no que diz respeito à indústria cultural. 

Neste sentido, diversos são os olhares e opiniões sobre a relação da internet com o 

capitalismo. Uns mais otimistas como Lévy, De Rosnay e Mcluhan ressaltam o caráter 

emancipatório da tecnologia, outros como Baudrillard, Shapiro e Slavoj Zizek são pessimistas 

na medida em que não acreditam na individualização promovida pela internet. Nesta segunda 

visão, o mundo virtual oferece uma falsa ilusão de liberdade, de espaço público, quando é 

controlado por empresas, como, nas palavras de Zizek, um shopping center, que apesar de 

público, tem exclusão. É possível dividir essas duas correntes entre os neoluddistas (nome 

emprestado do movimento “ludista”) que alertam para os malefícios do ritmo acelerado da 

cibercultura e os tecno-utópicos (que não se autodeterminam desta forma) para os quais a 

internet possibilita um resgate comunitário, um espaço de criação individual (LEMOS, 

1998:48). Pensada inicialmente como um espaço democrático, a rede, a partir dos anos 80, 

começou a ser explorada por negociantes que viram nela um ótimo espaço para transações 

econômicas e publicidade (LEVY, 1999). A questão em tela, no entanto, não diz respeito às 

benesses ou malefícios do internet. O objetivo aqui é analisar algumas características da 

indústria cultural pensadas pelos filósofos da escola de Frankfurt após o advento da mesma. 
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Para isso, destacarei aspectos que considero relevantes na indústria cultural para analisá-los 

tanto do ponto de vista de quem consome quanto de quem produz cultura. 

 

3.1. A verticalidade 

A indústria cultural pressupõe uma integração vertical entre o que é produzido e o 

consumidor. Esta característica está intimamente associada à concentração do poder de 

decisão do que faz ou não parte da indústria. A produção pode ser imposta por um grupo de 

empresas, pelo Estado ou pelos dois. No Brasil, conforme visto, a censura funcionou como 

uma forma de concentração e imposição do que seria consumido de maneira autoritária. Da 

mesma forma, mas orientados pelos ideais capitalistas os dirigentes de empresas de 

comunicação, produtores e departamentos de marketing impõem um produto a ser consumido. 

Não se trata, assim, de uma cultura de massa, mas para a massa, como um ramo de uma 

atividade econômica industrialmente organizada. 

A internet conserva o aspecto liberal do capitalismo. Muito embora sua forma de 

funcionamento seja horizontal, os sítios virtuais são espaços privados de pessoas físicas ou 

jurídicas. Sendo assim, é possível encontrar reproduções da lógica vertical da indústria em 

nichos virtuais, mas não há um controle central, uma empresa, governo ou grupo de pessoas 

que controla o que pode ou não ser acessado, salvo em alguns países. A seleção do conteúdo 

acessado se dá na medida do que é compartilhado pela vontade do sujeito que compartilha, se 

um conteúdo é disponibilizado on line é possível acessá-lo através de uma busca. É claro que 

a indústria tenta se adaptar ao mundo virtual através de grandes servidores de buscas como o 

Google, propagandas, serviços online de filmes e séries, mas na internet é possível encontrar 

uma geração de conteúdo informal ou wiki (de criação coletiva) que não existe na indústria 

cultural tradicional. Exemplo de iniciativa horizontal, a plataforma de financiamento coletivo 

“Queremos!” conecta fãs dispostos a comprar ingressos para a realização da turnê de bandas 

alternativas, que não encontram espaço no cenário comercial. Com a venda antecipada, o site 

garante a quantia mínima necessária para garantir a realização do show e se o mínimo não for 

atingido, o valor depositado por aqueles que já haviam comprado o ingresso é devolvido. 
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A cibercultura encarna a forma horizontal, simultânea, puramente espacial da 
transmissão. Para ela, o tempo é uma decorrência. Sua principal operação é conectar 
no espaço, construir e estender os rizomas do sentido. Eis o ciberespaço, o pulular 
de suas comunidades, o matagal espesso de suas obras, como se toda a memória dos 
homens se desdobrasse num único instante: um imenso ato de inteligência coletiva 
sincronizado, convergindo para o presente, clarão silencioso, divergente, explodindo 
como uma ramada de neurônios. (LEVY, 1999:249) 

Um novo fenômeno chama atenção na geração de conteúdo on line: os chamados 

“filtros-bolha” que substituem a seleção de conteúdo antes realizada indústria pela 

personalização deste. A moderação de conteúdo, realizada através de um complexo sistema de 

algoritmos, não é espontânea. A teia de informações presentes no sistema é reconfigurada de 

acordo com os dados fornecidos pelo usuário, que tem seu histórico de ações mapeado e 

transformado em uma equação que gerará um conteúdo especializado. Assim sendo, a 

interação virtual seja em sites de busca, notícias, compras ou redes sociais é determinada pelo 

que as ações passadas do usuário apontam como conteúdo que ele “gostaria de ver ou 

receber”. Contribuem para a semântica desta teia inúmeros fatores como a localização do 

usuário, o sistema operacional utilizado, as buscas realizadas em sites, o perfil dos amigos em 

redes sociais, entre outros aspectos que são considerados ao quantificar e qualificar a vida 

online. 

 

3.2. A padronização 

Na perspectiva de Adorno e Horkheimer a padronização é consequência da exclusão do 

indivíduo do processo de produção cultural. A identificação de determinados signos nas 

grandes produções cinematográficas ou nos formatos dos shows denota uma pseudo-

individualização, onde, segundo Adorno, os códigos se repetem como na fabricação de 

fechaduras: mudam os atores, os diretores, os fotógrafos, mas os filmes a ingenuidade e voz 

fina da mocinha, o charme e postura do galã, com mudança somente de alguns detalhes 

fungíveis, ou adaptações para as diferentes classes sociais: 

Distinções enfáticas, como entre filmes de classe A e B, ou entre histórias em 
revistas de diferentes preços, não são tão fundadas na realidade, quanto, antes, 
servem para classificar e organizar os consumidores a fim de padronizá‐los. Para 
todos alguma coisa é prevista, a fim de que nenhum possa escapar; as diferenças 
vêm cunhadas e difundidas artificialmente. (ADORNO, 2002:7) 
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A padronização favorece a identidade cultural da classe dominante, que ao se utilizar da 

racionalidade instrumental na produção cultural, impõe as suas características culturais como 

mais uma forma de dominação. Neste sentido aponta Stuart Hall: 

Na última forma de globalização, são ainda as imagens, os artefatos e as identidades 
da modernidade ocidental, produzidos pelas indústrias culturais das sociedades 
"ocidentais" (incluindo o Japão) que dominam as redes globais. A proliferação das 
escolhas de identidade é mais ampla no "centro" do sistema global que nas suas 
periferias. Os padrões de troca cultural desigual, familiar desde as primeiras fases da 
globalização, continuam a existir na modernidade tardia. (HALL, 79) 

Espaço de vanguarda de novas linguagens e constantes atualizações, o mundo virtual 

possui cada vez menos um padrão definido. Se por um lado é possível encontrar disponíveis 

os produtos da tradicional indústria cultural, a internet e seu sistema personalizado 

individualiza cada vez mais o acesso ao conteúdo online. Nem mesmo a formatação 

permanece de um sistema operacional para outro que sofre do oposto: atualmente as nuvens 

carecem de interoperabilidade para que haja portabilidade de dados. A impessoalidade da 

indústria cultural não encontra espaço na internet que funciona pela especificidade do usuário. 

Este é único devido a equação resultante da combinação de seus dados pelos algoritmos e ao 

entrar em contato com outro usuário, também único, se modifica, agregando essa nova carga 

proveniente desta interação à sua equação.  

 

3.3. A passividade 

A passividade, para Adorno, está intimamente associada à diversão e qualifica o 

indivíduo como elemento seguro. As transmissões tem um caráter democrático na medida em 

que não discriminam o espectador, no entanto, não possuem réplica, é uma via de mão única 

que suprimi o indivíduo. O conteúdo produzido pela indústria educa o espectador para a 

passividade desabituando-o do contato com a subjetividade. A fusão entre arte e 

entretenimento é própria deste modelo, não por acaso: a indústria da diversão impede uma 

reflexão crítica enquanto a arte faz oposição ao status quo, critica a organização social e 

permite que o interlocutor seja surpreendido por uma experiência nova, muitas vezes 

libertadora.  
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O espectador não deve ter necessidade de nenhum pensamento próprio, o produto 
prescreve toda reação: não por sua estrutura temática – que desmorona na medida 
em que exige o pensamento – mas através de sinais. Toda ligação lógica que 
pressuponha um esforço intelectual é escrupulosamente evitada. (ADORNO e 
HORKHEIMER) 

A internet pressupõe a interatividade já que o conteúdo é gerado a partir da iniciativa 

do usuário. Os arquivos “open source”, de conteúdo aberto permitem a participação e cópia de 

artigos, imagens, áudios, vídeos. Novas formas de lidar com as obras virtuais ganham espaço, 

como é o caso das copyleft, licenças de cópia e distribuição livres que permitem mais 

autonomia em relação à obra,  software ou outros trabalhos. A licença copyleft (paródia com o 

copyright “direitos do autor”) requer que suas modificações, ou extensões, sejam livres, 

passando adiante a liberdade de copiá-lo e modificá-lo novamente. Esse ideal de cultura livre 

foi idealizado para incentivar a participação de usuários que queiram modificar o original, 

aprimorando-o, em um processo continuado. No Brasil, a Lei 9.609/98 de Proteção aos 

Direitos de Software Livres assemelha-se ao conceito de copyleft em vários pontos. 

 

3.4. A publicidade 

Fundamental para o capitalismo, a publicidade é uma das principais ferramentas de 

controle da indústria cultural uma vez que “nós consumimos os produtos como produtos e 

consumimos o seu significado através da publicidade” (Baudrillard, 1988, p.10). Além de 

seduzir o consumidor, a diversidade de propagandas tem como objetivo criar a ilusão de uma 

pluralidade de escolhas. O sistema publicitário funciona de maneira seletiva: aqueles que tem 

condições de pagar seus altos custos se mantém no exclusivo grupo dos detentores do poder 

de decisão.  

Só quem pode rapidamente pagar as taxas exorbitantes cobradas pelas agências 
publicitárias, e, em primeiro lugar, pelo próprio rádio, ou seja, quem já faz parte do 
sistema, ou é expressamente admitido, tem condições de entrar como vendedor no 
pseudo mercado. (ADORNO) 

A publicidade mantém as mesmas características no mundo virtual no que diz respeito 

ao consumo de bens culturais. No entanto, a internet é um espaço muito mais democrático 

para divulgação do trabalho de artistas que não fazem parte da indústria. Incapazes de veicular 
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suas obras nos grandes meios de comunicação, artistas independentes encontraram na internet 

a possibilidade de atingir o público. Canais como o youtube e o myspace são plataformas que 

permitem a disponibilização de conteúdo de forma prática e acessível, além de contarem com 

milhões de inscritos, produtores e consumidores atentos à novidades. Radiohead e Arctic 

Monkeys são dois bons exemplos de bandas que tiveram suas músicas divulgadas online e que 

em pouco tempo tiveram um alcance mundial. Desta forma, a cadeia produtiva é invertida: a 

popularidade é alcançada virtualmente e só assim, as bandas gravam seus CDs. A plataforma 

MySpace atualmente conta com 14.2 milhões de inscritos3, dos quais 47 mil se dizem 

contratados, 85 mil são artistas independentes que se autoproduzem e 14 milhões são artistas 

independentes sem qualquer autoprodução ou contrato.    

  

4. O marco civil e a inclusão cultural 

O marco civil da internet, instituído pela Lei 12.965 de 13 de abril de 2014, regula o uso 

da internet no Brasil e estabelece princípios, garantias e deveres dos usuários, além de 

determinar diretrizes para a atuação do Estado. Primeiro passo na regulação do direito 

cibernético, a lei traz três princípios fundamentais, quais sejam: a neutralidade, a privacidade 

de dados e liberdade de expressão.  

A neutralidade de rede, prevista no art. 9º tem como objetivo garantir o tratamento 

isonômico para qualquer pacote de dados, sem que o acesso ao conteúdo dependa do valor 

pago. Sendo assim, os provedores ficam proibidos dos de discriminar usuários com base nos 

conteúdos que acessam. No entanto, o parágrafo 1º do mesmo artigo reserva à presidência da 

república a capacidade de estabelecer exceções técnicas ou emergenciais a essa isonomia.  O 

artigo 7º assegura a inviolabilidade da intimidade, o sigilo das comunicações, a proteção de 

dados pessoais e registros de conexão, impedindo a liberação de informações sobre os 

usuários sem que haja uma decisão judicial. Por fim, o princípio da liberdade de expressão, 

previsto no artigo 19, delega a justiça o poder de retirar conteúdo on line, o que vinha sendo 

feito por provedores e empresas. 

                                                           
3 Dados retirados do site MySpace no link: https://myspace.com/pressroom/stats 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

1027



 
 

 

 

O projeto de lei, que contou com intensa participação e mobilização da sociedade civil, 

prioriza o direito ao acesso dos meios de comunicação e a liberdade nas redes. A neutralidade 

garante a inclusão independente do poder aquisitivo do contratante do serviço. As empresas 

não podem limitar o acesso à informação, taxar determinados serviços tratando os usuários 

em função da sua capacidade de consumo – pratica comum na indústria cultural. A isonomia 

de rede afeta os contratos entre empresas e provedores ao impedir que determinados 

conteúdos tenham prioridade em relação a outros. Sem a neutralidade, as empresas de 

telecomunicações privilegiariam o tráfego de dados delas mesmas ou de suas associadas 

[pagantes] em detrimento a outros conteúdos. Com isso, um artista ou mídia independentes 

seriam prejudicados em relação a grandes empresas com maior poder econômico 

A principal crítica que pode ser tecida ao marco civil fica a cargo do artigo 15º que traz 

fragilidades às garantias conquistadas. Segundo este dispositivo, as empresas devem guardar 

por até seis meses todos os dados de aplicação, frutos da navegação, para fins de investigação, 

ou seja, todos os internautas são agora grampeados legalmente por seis meses, o que pode ser 

considerado um atentado ao princípio constitucional da presunção de inocência. 

 

Conclusão 

A indústria cultural criou raízes e alicerces que permitiram a sua sobrevivência muito 

embora as inovações da tecnologia. O formato rizomático da internet possibilita uma 

interação com a produção e difusão dos bens culturais. Características fundamentais da 

indústria como a verticalidade, a padronização, a impessoalidade e a publicidade são 

prejudicados na dinâmica virtual. 

O espectador, antes passivo diante das emissões de rádio e TV é convidado a interagir 

com o conteúdo produzido e disponível on line, sendo muitas vezes o próprio divulgador de 

bens culturais através do compartilhamento virtual. Novas formas de pensar os direitos e 

licenças autorais ganham força como o copyleft que permite a cópia, reprodução e 

modificação de bens culturais livremente. Artistas independentes encontram espaço para 

viabilização de projetos através de plataformas de crowdfunding (financiamento coletivo), 
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que permitem a participação em iniciativas de interesse coletivo e para divulgação em redes 

sociais e fóruns especializados. Por isso, podemos afirmar que com o uso das tecnologias 

possibilita alternativas aos rígidos padrões da indústria.  

O desafio que se impõe é a universalização do acesso à rede. A regulamentação de 

algumas garantias com o marco civil é o primeiro passo para uma legislação que proteja o 

direito de acesso à informação e favoreça a inclusão digital.   
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REPRESENTAÇÃO POLÍTICA: A CONSTITUIÇÃO DISCURSIVA DA 
FORMAÇÃO CIVIL DE IDENTIDADES CULTURAIS 

POLITICAL REPRESENTATION: THE DISCURSIVE CONSTITUTION OF CIVIL 
FORMATION OF CULTURAL IDENTITIES 

Maria Eduarda Gonçalves Peixoto1 
 

Resumo: O artigo empreende uma reflexão epistemológica acerca da constituição simbólica e discursiva da 
representação política, em sua relação com a formação civil das coletividades no contexto atual da sociedade 
brasileira. O debate, que parte do epítome de que a representação política é parte fundamental dos processos de 
construção, de organização e de atuação de identidades sociais, tem o objetivo principal de realizar uma 
desconstrução discursiva da lógica jurídica e simbólica que subjaz ao sistema de representação política da 
democracia neoliberal no Brasil. Situada teoricamente nos Estudos Críticos da Linguagem, em seu estreito 
diálogo com a Pragmática e a Filosofia Política, a pesquisa mobiliza uma análise linguístico-discursiva da 
construção sígnica da representação política no ordenamento sociojurídico da Constituição Federal do Brasil 
(1988). O signo da representação é examinado, então, enquanto resultado de um complexo movimento textual 
que articula e desarticula determinadas relações significativas entre os sentidos de política, identidade social e 
cultura. Ao final, a pesquisa indica que a representação política dá-se como um gesto simbólico que inscreve 
sujeitos e segmentos culturais na realidade social de determinada forma, circunscrevendo modos de ser, de agir e 
de (se)organizar. Assim, faz-se uma leitura da representatividade como crítica da linguagem, à medida que é 
compreendida como relação simbólica e necessariamente tensa construída discursivamente para inscrever 
identidades sociais e (desejos de) coletividades no espaço público da participação política. 

 Palavras-Chaves: Representação política. Linguagem. Identidades culturais.  

Abstract: This article is an epistemological reflection on the symbolic and discursive constitution of political 
representation, in its relationship with civil formation of collectives, in the current context of brazilian society. 
The debate involved the political representation a fundamental part of the construction organization and 
operation processes of social identities. The article has the main objective to make a discursive deconstruction of 
legal and symbolic logic that underlies the system of political representation of neoliberal democracy in Brazil. 
Situated theoretically in Critical Studies of Language. in their close dialogue with the Pragmatic and Political 
Philosophy, the research involves a linguistic analysis of semiotic-discursive construction of political 
representation, in sociojurídico order of the Federal Constitution of Brazil (1988). The sign of the representation 
is examined as a result of a complex textual movement that articulates and dismantles certain significant 
relationships of meanings between the senses of political, social identity and culture. Finally, the research 
indicates that political representation is given as a symbolic gesture that inscribes subjects and cultural segments 
in the social reality in a certain way, circumscribing ways of being, acting and (themselves) organize. Thus, it is 
a reading of the representation as critique of language, in that it is understood as symbolic and tense necessarily 
relationship, discursively constructed to position social identities and to (desires) communities in the public 
space of political participation. 

                                                           
1 Professora universitária, com atuação em projetos culturais no estado do Ceará. Mestre em Linguística 
Aplicada (PosLA/UECE), com formação em Língua Portuguesa e Literatura (UECE) e Língua e Cultura 
Francesa (UFC). Possui diversas publicações em periódicos nacionais e internacionais nas áreas de Linguística 
Aplicada, Filosofia, Ciência Política e Crítica Literária. 
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INTRODUÇÃO 

No ano em que o país lembra o cinquentenário do Golpe Militar de 64, a reflexão sobre 

os princípios e os valores que distinguem a democracia brasileira como tal faz-se tão 

necessária quanto urgente. Nesse contexto, penso que o estudo da representação política pode 

dar uma importante contribuição ao debate, à medida que o seu valor está tanto no 

amadurecimento da compreensão do sistema político, cultural e jurídico do país, quanto na 

oportunidade de discutir os limites e as possibilidades de mudança da democracia brasileira.  

Nessa direção, tenho me esforçado para fazer entender a relevância da constituição 

simbólica da representação política partidária na realidade social, a partir do desenvolvimento 

de uma leitura linguístico-discursiva de sua construção sígnica no ordenamento sociojurídico 

da democracia neoliberal brasileira. A leitura proposta concebe a representatividade política a 

partir dos seguintes elementos: identidade cultural, política e discurso. Os três conceitos 

tornam a representação política relativamente operacional, como objeto de pesquisa científica, 

e viabilizam uma análise discursiva crítica que, conforme argumentarei, é útil à análise social 

da formação de (desejos de) coletividades.  

Uma reflexão séria sobre a representação política precisa estar preocupada em discutir o 

fenômeno, considerando três elementos importantes de sua configuração na sociedade. 

Primeiro, a identidade social. 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. 

Segundo, a questão política. A representação é, assim, imprescindível para a política enquanto 

lugar da pluralidade, da diversidade, da pólis. A única maneira de produzir interesse público e 

desejos de coletividade - essa é, sem dúvida, a principal razão que justifica a necessidade da 

representação - é a criação artificial de um corpo de representantes autorizados, o que se 

observa em toda forma de organização social, desde centros urbanos altamente tecnologizados 

a grupos tribais mais isolados.  

O terceiro elemento, enfim, é o discurso. Ao usar o termo “artificial”, acima, referi-me 
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ao caráter discursivo da representação política, que evidencia a sua natureza 

irremediavelmente simbólica, tensa e contra-intuitiva. O signo da representação política 

resulta de um complexo movimento textual, o ordenamento sociojurídico da democracia de 

um país, que articula e desarticula determinadas relações significativas de política, de 

identidade e de cultura, inscrevendo sujeitos e segmentos sociais na realidade de determinados 

modos. São modos de ser, de agir e de organizar (-se), que estabelecem, reproduzem ou 

transformam tensões sociais e políticas. 

A representação é contra-intuitiva e tensa, porque se sustenta numa ficção segundo a 

qual muitos tornam-se presentes em poucos. O paradoxo, amalgamado na raiz etimológica da 

palavra, diz respeito não apenas à crença de que res praesentia significa “estar lá, sem estar 

lá”, mas também à relação conflitiva entre um representado ou autor (uma comunidade cívica) 

e o ator (aquele que representa). Observemos, aqui, parte da estreita ligação entre a 

representação política e a linguagem e sua crítica. A representação não é, ao contrário do que 

a palavra sugere, uma travessia unidirecional e transparente dos desejos dos representados 

para o representante, assim como a linguagem não é um instrumento que expõe, transparente 

e logicamente, uma ideia que está em nossa mente:  

Há um paralelismo gritante entre o modo como pensamos a linguagem enquanto 
meio representacional, e o modo como lamentamos com freqüência que a prática 
democrática dos dias de hoje está muito aquém da “transparência” (qualidade essa 
que é, supostamente, a sua maior virtude possível, e era, conforme se acredita em 
larga escala, a sua marca registrada no seu nascedouro, a Atenas da antiguidade). 
Note-se que as metáforas são as mesmas em ambos os discursos. Exige-se 
transparência na conduta dos políticos com o mesmo espírito com que procuramos 
tornar o nosso uso da linguagem claro, cristalino, direto, literal, enfim, transparente. 
Com a mesma veemência e paixão, denunciamos a circunlocução e a linguagem 
figurada, de um lado, e, de outro lado, o descaso dos nossos “representantes” eleitos 
para com os eleitores, isto é, a traição praticada por eles ao não representarem mais 
os anseios daqueles em nome de quem deveriam se apresentar. (RAJANGOPALAN, 
2003, p. 32). 

Alicerçada, então, sobre esses três arrimos conceituais, a saber, identidade cultural, 

política e discurso, amplamente discutidos pelo sociólogo John. B. Thompson (1995, 2002, 

2009), pelo filósofo Slavoj Žižek (1996, 2006, 2011) e pelo linguista N. Fairclough (1999, 

2001, 2003), esta pesquisa interdisciplinar descreve e discute a construção discursiva da 

representação política, como um artifício que age na constituição antagônica da sociedade, ao 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

1032



 
 

 

 

se engajar discursivamente nas lutas hegemônicas e ideológicas da realidade pela construção, 

transformação e atuação de sujeitos e grupos sociais. 

Assim objetivada, a pesquisa organiza-se em três etapas neste artigo. Primeiro, 

apresento a reflexão teórica crítica empreendida, hoje, em torno da reconceitualização da 

representatividade política, com evidência sobre seu papel no processo de formação de 

identidades sociais nas democracias contemporâneas, especialmente no Ocidente. A seguir, 

dedico-me a desenvolver uma discussão sobre representação política e identidade cultural, à 

luz do arcabouço filosófico da Pragmática em especial, no contexto do ordenamento 

constitucional e civil do país. Ao final, encerro o debate chamando atenção para a necessidade 

de compreensão da representação política (e de sua atual crise de legitimidade) enquanto 

emergência de uma crítica da linguagem. 

 

A POLÍTICA DA LINGUAGEM 

Contingência e ironia: a fronteira entre a singularidade e a universalidade 

Partindo da concepção de linguagem segundo a qual 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 x objeto, haveria, então, um terceiro 

elemento que teria a função de substituição – isto é, de representação - da consciência 

humana, a linguagem, o instrumento através do qual as crenças, os valores e os desejos são 

mediados. 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 sujeitos. 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 ultrapassado 

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 
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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 

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 
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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 

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 sociopolítica, imprescindível a qualquer proposta de transformação 

social, são bastante úteis à problematização do tema que estou explorando, desde que vistos 

mais seriamente. É precisamente o que fará E. Laclau. 
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Hegemonia e discurso: a mediação simbólica entre a singularidade e a universalidade 

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 

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 
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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, 

p. 61), a representação política deve ser considerada em termos da mediação entre a 
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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”. 

 

Crise e antagonismo social: o curto-circuito entre a singularidade e a universalidade 

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 
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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 

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, 
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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. 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.  
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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 

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).   

  

CONCLUSÃO 

Ao final desse percurso de reflexão, vê-se que 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, 

no 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 
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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.  

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!”, nas Jornadas de Junho de 2013; 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, então, conforme tentei 

argumentar neste artigo, o desafio de uma crítica da linguagem.  

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 
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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 

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.  

Observamos que o debate levantado para pensar a 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. A ficção de uma particularidade que se pretende universal precisa ser 

problematizada como uma invenção criadora e criativa. Por isso, ao compreender 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 política é apenas 

uma invenção simbólica, mas isso é tudo o que temos, afinal, em nossa realidade democrática.   
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DIREITOS CULTURAIS SOB A PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR: 
UM RELATO SOBRE A TRAJETÓRIA DA ESPECIALIZAÇÃO 

INTERDISCIPLINAR EM PATRIMÔNIO, DIREITOS CULTURAIS E 
CIDADANIA 

CULTURAL RIGHTS ON INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE: A REPORT 
ABOUT THE TRAJECTORY OF INTERDISCIPLINARY SPECIALIZATION IN 

CULTURAL PATRIMONY, CULTURAL RIGHTS AND CITIZENSHIP 
 

Marisa Damas Vieira1 
Christiane de Holanda Camilo2 

 

Resumo: Tradicionalmente, observa-se que as discussões sobre direitos culturais abordam o tema a partir da 
perspectiva jurídica, que apresenta importantes aspectos mas nem sempre representa o caminho mais acessível à 
população em geral para se informar sobre o tema e se empoderar da discussão, para enriquecer o debate sobre 
cultura e fazer com que as pessoas se sensibilizem para desenvolver um olhar sensível e transformador de suas 
respectivas realidades. Nesse sentido, pensando no papel exercido pelos agentes culturais em seus respectivos 
espaços de ação, foi gestado um projeto interdisciplinar de formação que pudesse ampliar as perspectivas sobre 
os direitos culturais no estado de Goiás e ainda, por meio da reflexão e prática, pudesse promover a 
implementação dos conhecimentos adquiridos. Da união entre o Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas 
em Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás e a Secretaria Estadual de Cultura de Goiás elaborou-se 
a proposta formativa da Especialização Lato Sensu Interdisciplinar em Patrimônio, Direitos Culturais e 
Cidadania. Este artigo relata e discute exatamente essa trajetória de elaboração e implementação da 
especialização, no ano de 2014. Nele, são discutidos o processo de elaboração do projeto de curso, a estrutura 
acadêmica e o conteúdo didático-pedagógico trabalhado, bem como os desafios e soluções encontrados até o 
momento, desde o surgimento da ideia até a sua implementação em maio de 2014, e consequentes expectativas 
até a sua finalização, prevista para julho de 2015. 

 Palavras-Chaves: Direitos Humanos. Interdisciplinaridade. Educação em Direitos Humanos. Educação 
Patrimonial. Direitos Culturais. 

Abstract: Traditionally it is observed that the discussion about culture rights approaches the question from a 
legal perspective that shows important aspects but not always represents the more accessible path for the 
population in general to get to know the theme and empower themselves about the discussion to enrich the 
debate about culture and make people aware to develop a sensitive and changing view from their respectives 
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Grupo de Estudos em Direitos Humanos do NDH-UFG. E-mail: marisadamas@gmail.com. 
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realities. In this terms, thinking about the role of the culture agents at their respectives areas of action, it was 
conceived an interdisciplinary project of formation that could extend the perspectives about cultural rights at the 
state of Goiás and still, through the reflection and practice, could promote the implementation of the acquired 
knowledge. Through the union between the Interdisciplinary Center of Studies and Researches in Human Rights 
of Federal University of Goiás and State Secretary of Culture of Goiás have been elaborated a formative 
proposal of the lato sensu Interdisciplinary Specialization in Cultural Patrimony, Cultural Rights and Citizenship. 
This article adopts the perspective of reporting and discusses exactly the path of formulation and implementation 
of the specialization at the year of 2014. In this article are discussed the process of formulation of the project , 
the academic structure and the didactic-pedagogical content that it has been worked, as well as the challenges 
and  solutions found until the present moment; from the emergence of the ideia until its implementation in May 
2014 and following expectations until its end, scheduled to July 2015. 

Keywords: Human Rights. Interdisciplinarity.Education in Human Rights.Patrimonial Education.Cultural 
Rights. 

 

INTRODUÇÃO 

Quando nos referimos aos direitos culturais, um dos aspectos de grande relevância é o 

direito de acesso à educação e à informação referente aos patrimônios culturais. Nesse âmbito, 

é possível pensar formas de acesso a partir de vários enfoques, que contemplem a população 

em geral ou grupos determinados, em situações e contextos diversos.  

Neste artigo, o olhar estará direcionado para as pessoas que atuam de forma mais direta 

com as questões culturais, os chamados agentes culturais. Aqueles que fazem da cultura sua 

prática e seu ofício, se dedicando ao estudo, à pesquisa, ao ensino, à difusão e à participação 

nas diversas formas de manifestações patrimoniais que compõem a cultura brasileira.  

É na formação desses profissionais da cultura que focaremos nossa discussão. Para tal, 

nos valemos aqui da alínea “c” do nono artigo da Declaração de Friburgo, que trata dos 

princípios de uma administração democrática, o qual evidencia a necessidade de “Formar o 

seu pessoal e sensibilizar o seu público à compreensão e ao respeito ao conjunto dos direitos 

humanos e, particularmente, os direitos culturais”3.  

Com base nessa premissa e nas possibilidades práticas de aplicá-la, nos dedicaremos a 

descrever como foram identificadas algumas necessidades de formação acadêmico-científica 

dos agentes culturais que atuam no estado de Goiás e, em específico, como foi pensada e 

                                                           
3 Declaração sobre os Direitos Culturais. Disponível: http://www.unifr.ch/iiedh/assets/files/Declarations/port-
declaration2.pdf - Acesso em 07/08/2014  
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implementada a Especialização Lato Sensu Interdisciplinar em Patrimônio, Direitos Culturais 

e Cidadania (EIPDCC), ora em andamento, com o intuito de tentar minimizar esse problema.  

Consideramos importante destacar, de antemão, a gratuidade, a abrangência e a clientela 

do referido curso, oferecido pela Universidade Federal de Goiás, através do seu Núcleo 

Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos. Por tratar-se de uma 

especialização semipresencial, nos possibilita atender cinco polos a distância, abrangendo 

vários municípios do estado de Goiás. No curso estão matriculados cento e setenta alunos; 

entre estes, cerca de cinquenta por cento são educadores e os outros cinquenta por cento são 

demanda social, abrangendo profissionais das mais diversas áreas de formação e de atuação.  

O artigo está dividido em três tópicos. O primeiro aborda o processo de elaboração do 

projeto de curso, discutindo sua aprovação, a busca de recursos e a implantação da 

especialização; o segundo se dedica a descrever a estrutura acadêmica do curso. O terceiro 

tópico relata o andamento do curso, as parcerias estabelecidas e alguns pontos já observados 

nesses primeiros meses de atividades. 

 

1. DA IDEIA AO TEXTO: TRAJETÓRIA INICIAL (OS PRIMEIROS PASSOS) 

A ideia de realizar a Especialização Interdisciplinar em Patrimônio, Direitos Culturais e 

Cidadania teve seu início no segundo semestre de 2011, a partir de uma parceria entre o 

Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos da Universidade Federal 

de Goiás (NDH-UFG) e a Secretaria Estadual de Cultura de Goiás (Secult-GO), naquele 

período ainda AGEPEL - Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico Teixeira.  Os resultados 

obtidos pelo projeto Agepel Itinerante, que buscava iniciar o processo de elaboração do 

Sistema Estadual de Cultura, possibilitaram à Secult constatar que havia uma grande 

necessidade de investimento na formação dos agentes de cultura que atuavam nos vários 

municípios visitados.   

Em função de sua reconhecida trajetória na formação em Direitos Humanos e Cidadania 

e, ainda, por sua experiência no ensino a distância, o NDH foi então contatado pela Gerência 

de Museus da Secult. A intenção era estudar formas de parceria para a realização de um curso 
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que possibilitasse uma formação acadêmico-profissional qualificada, voltada para os Direitos 

Culturais, envolvendo as questões patrimoniais, atingindo um bom percentual de municípios 

do estado, viabilizando ascensão profissional para aqueles que já atuavam em instituições 

cujos planos de carreira já estavam definidos e, ainda, que não demandasse altos custos para o 

aluno.  

Para atender a todos esses pré-requisitos, identificamos que o formato mais adequado 

seria um curso de pós-graduação em nível de especialização, na modalidade a distância e sem 

cobrança de quaisquer taxas e/ou mensalidades. A partir dessa definição, partimos então para 

a elaboração do Projeto, visando a aprovação nas devidas instâncias da própria UFG, visto ser 

necessário obedecer a uma série de critérios para a criação de um novo curso, bem como ser 

preciso uma avaliação criteriosa para que este possa ser considerado viável e exequível.  

No decorrer da elaboração do Projeto de Curso várias questões desafiantes foram 

surgindo. Entre elas, três foram decisivas e relevantes: 1) como viabilizar a junção da teoria e 

da prática no conteúdo do curso e, ainda, reunir coerentemente as discussões sobre 

patrimônio, direitos culturais e cidadania? 2) como definir quais seriam os melhores perfis 

para a constituição da equipe do curso? 3) como conseguir o financiamento necessário para 

que o curso pudesse ser realizado gratuitamente? 

A primeira questão foi sendo respondida a medida que nos aprofundávamos na pesquisa 

sobre os três temas e nos utilizávamos de nossas próprias práticas profissionais na área 

cultural4 para identificar os aspectos mais relevantes a serem abordados. Também nos 

auxiliou muito conhecer as grades curriculares de outros cursos que discutiam essas temáticas, 

mesmo que estas estivessem sendo tratadas de forma dissociada umas das outras nesses 

diversos cursos.   

Já a segunda questão foi se resolvendo ao estabelecermos contato com docentes de 

departamentos diferenciados na UFG e fora dela, que tinham alguma forma de atuação 

                                                           
4 As duas pessoas envolvidas mais diretamente na elaboração do Projeto de Curso, Marisa Damas (Produtora 
Cultural da UFG) e Simone Rosa (Gerente de Museus da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás), atuam há 
mais de 20 anos na área cultural no Estado de Goiás, desenvolvendo atividades  em instituições culturais, como 
museus por exemplo,  principalmente no tocante às ações educativas, às ações de comunicação e às ações de 
extensão, bem como elaborando e realizando projetos culturais.    
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voltada para a cultura na perspectiva que estávamos propondo e que acreditassem na 

formação interdisciplinar. Esse, sem dúvida, foi um ponto crucial para o desenvolvimento do 

projeto e para a implementação do curso.  

A terceira questão exigiu um pouco mais de tempo e paciência e só foi resolvida bem 

depois da aprovação do curso na UFG, no início de 2012. Tivemos que aguardar a 

possibilidade de concorrer em editais da CAPES voltados para a educação EAD e essa 

oportunidade só chegou no início do ano de 2013, através da chamada 01/2013-CAPES para 

proposta de novos cursos a distância no Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). A 

partir dessa chamada, foram feitas as adequações necessárias para concorrermos nas duas 

etapas de desta seleção, as quais foram finalizadas em dezembro de 2013, quando obtivemos 

resposta positiva quanto ao financiamento para a realização da especialização.  

Iniciamos ainda em dezembro as primeiras atividades de divulgação da nova 

especialização para o público, realizando uma cerimônia formal de lançamento do curso. Para 

esse evento, convidamos representantes das diversas instituições culturais do estado, inclusive 

dos pontos de cultura, bem como várias pessoas ligadas à área, além do corpo docente 

inicialmente previsto no projeto de curso.  

Os meses de fevereiro e março de 2014 foram dedicados à divulgação do curso nos 

polos onde ele seria realizado, bem como nos sites e redes sociais. O retorno dessa divulgação 

foi bastante positivo e várias pessoas nos contataram para saber mais detalhes sobre o período 

de inscrições para a seleção de cursistas e o período de realização do curso. Todas as etapas 

do processo seletivo para cursistas ocorreram no período de 24 de março a 08 de maio, data 

da divulgação dos candidatos aprovados.  

O curso teve início no dia 16 de maio, mas, antes disso, foi necessário realizar a seleção 

e a formação em EAD dos profissionais que atuariam como orientadores acadêmicos a 

distância e como tutores presenciais de polo. Um aspecto que nos chamou a atenção 

positivamente nesse processo foi a qualidade acadêmica dos candidatos, nos garantindo um 

grupo de orientadores e tutores muito bem qualificado e envolvido com as temáticas do curso. 

Esse é, também, um fator de grande relevância para o bom andamento das atividades da 

especialização, principalmente quanto ao conteúdo ministrado.  
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A Especialização é realizada na modalidade EAD, cuja metodologia inclui encontros 

presenciais a cada início de módulo e atividades realizadas no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA). O AVA utilizado como ferramenta no desenvolvimento do curso é a 

plataforma Moodle, vinculada ao Centro Integrado de Aprendizagem em Rede da 

Universidade Federal de Goiás (CIAR/UFG), o qual implementa e apoia as atividades 

acadêmicas a distância na UFG. 

A EIPDCC é realizada em cinco polos UAB, localizados nos municípios goianos de 

Águas Lindas, Alto Paraíso, Cidade de Goiás, Goianésia e Uruaçu. A equipe é composta por 

nove professores formadores, onze orientadores acadêmicos, cinco tutores de polo, um 

coordenador geral, uma coordenadora de tutoria e uma coordenadora adjunta, um suporte 

técnico para assuntos relativos à plataforma moodle e quatro técnicos para os assuntos de 

secretaria acadêmica e administrativo-financeira.  

A Especialização Interdisciplinar em Patrimônio, Direitos Culturais e Cidadania é 

destinada a professores/as do ensino básico e aos profissionais e agentes das instituições 

culturais (museus, bibliotecas e outros) que desenvolvem projetos de ação educativa, 

localizadas nos diversos municípios do estado de Goiás ou em outras regiões. O intuito 

primeiro do curso é oportunizar a este público uma formação acadêmico-científica 

qualificada, preparando-o para contribuir com a democratização do acesso da população aos 

bens culturais, possibilitando reflexões sobre as políticas culturais e potencializando as ações 

educativas realizadas nos espaços, ambientes e instituições culturais.  

Em um âmbito maior, espera-se contribuir para a formação cidadã de um público que 

possa exercer seus direitos culturais, dar início à construção de um diagnóstico sobre a 

educação patrimonial no Estado de Goiás, por meio dos trabalhos de conclusão dos cursistas 

e, ainda, fomentar a criação de uma rede de parceiros (população e entidades culturais 

públicas e privadas) que, quiçá, avance para a implantação da Política Nacional de Cultura no 

Estado de Goiás e contribua para a realização de parte das ações programáticas previstas no 

Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. 

Ao elaborarmos o projeto de criação e a proposta pedagógica da EIPDCC, o fizemos a 

partir da compreensão de que todo esse processo e as ações nele previstas são uma 
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reafirmação do princípio constitucional de que a cultura é um direito humano. Portanto, o 

acesso e a participação nas questões culturais precisam ser garantidos a todos, sem qualquer 

distinção, promovendo a cidadania, a igualdade de direitos e o respeito às diversidades. 

 

2. O ENCONTRO DO PROJETO COM AS PESSOAS  

A proposta do curso de Especialização Interdisciplinar em Patrimônio, Direitos 

Culturais e Cidadania foi desenhada para atender inicialmente cento e cinquenta pessoas, 

trinta em cada polo. Todavia, a coordenação do curso viu-se motivada a reavaliar a oferta, em 

razão da alta demanda de inscrições de quase o dobro, ou seja, duzentas e setenta e sete 

inscrições. As experiências anteriores com as questões relacionadas à evasão de alunos, que 

na EAD costumam ter um índice maior que no ensino presencial, também pesaram nessa 

decisão. Desta forma, a ociosidade de vagas tenderia a ser menor até o final do curso. 

Concomitantemente, outro fato que chamou a atenção foi a alta qualificação da 

demanda, pois grande parte dos inscritos apresentava um currículo muito bem consolidado 

nas áreas do curso. Esta situação propiciou igualmente uma ótima qualificação das temáticas 

iniciais propostas pelos candidatos para os projetos de intervenção que deverão ser realizados 

como trabalho de conclusão do curso. Tais fatores levaram a organização do curso a decidir 

por convocar cento e setenta aprovados a se matriculares, ampliando em vinte o número de 

vagas. Algumas desistências5 ocorridas já nos primeiros meses de curso evidenciam ter sido 

essa ampliação uma decisão acertada.   

                                                           
5 No caso da EIPDCC, algumas desistências ocorridas foram justificadas pelos alunos principalmente pelos 
fatores acúmulo de atividades e falta de tempo para participação no curso. Haja vista que alguns matriculados 
estavam cursando mais de um curso ao mesmo tempo e ainda exercendo suas atividades profissionais. É 
importante observar que os estudos sobre a questão da evasão têm trazido alguns indícios interessantes sobre as 
motivações para a desistência por parte dos alunos. Entre elas, a falta de tempo e a dificuldade de adaptação ao 
método são preponderantes. Nesse sentido, cabe aqui uma observação: o fato de ainda existir um ideia pré-
concebida de que um curso EAD é mais “fácil” que um curso presencial e, por isso, exigiria menos do aluno. 
Nossas experiências têm demonstrado exatamente o contrário. O aluno EAD necessita dedicar-se intensamente e 
ter uma rotina de estudos bem definida para conseguir acompanhar a dinamicidade do curso e a qualidade das 
discussões. Sobre esse assunto, o artigo “A Evasão na EAD: investigando causas, discutindo estratégias”, citado 
nas referências bibliográficas deste trabalho, traz excelentes observações.     
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A primeira ponderação a ser considerada é a interdisciplinaridade da proposta. A 

proposta de uma especialização interdisciplinar está baseada no fato de que, tradicionalmente, 

a discussão sobre direitos culturais parte do universo jurídico. Contudo, discutir direitos 

culturais está além dessa compreensão. Pois, como diria Boaventura sobre a ciência e a 

produção de conhecimento nas diferentes áreas, “[...] não basta criar um novo conhecimento, 

é preciso que alguém se reconheça nele. De nada valerá inventar alternativas de realização 

pessoal e coletiva, se elas não são apropriáveis por aqueles a quem se destina”. (SANTOS, 

1997, p. 287). 

Os direitos culturais, compreendidos como direito social e direitos de cidadania (ONU, 

1966), necessitam envolvimento e participação democrática daqueles que trabalham 

diretamente com a realidade cultural local, que se manifesta de forma muito mais complexa 

que o texto de lei genérico e abstrato. Lidar com a complexidade da realidade social exige a 

congregação de diferentes fatores que, por fim, pode se aproximar à compreensão de que 

[...] interdisciplinaridade é uma abordagem metodológica multidimensional e 
transversal que preza por buscar a aproximação de metodologias, teorias, 
instrumentos de pesquisa entre outros elementos das diferentes áreas científicas 
disciplinares para compor uma abordagem própria que possa melhor aproximar-se 
de uma explicação para um objeto ou fenômeno complexo. (HOLANDA CAMILO, 
2014, p. 28-29) 

A partir dessa concepção interdisciplinar, a discussão sobre os direitos culturais na 

proposta da EIPDCC perpassa pela verificação das possibilidades de contribuição de 

diferentes áreas e se utiliza igualmente de diversas metodologias e instrumentos que 

convalidam a realização de uma formação humanizadora para o exercício da cidadania por 

meio do trabalho. (FREIRE, 1994). “Não creio em nenhuma busca, bem como em nenhuma 

luta em favor da igualdade de direitos, em prol da superação das injustiças que não se funde 

no respeito à vocação para humanização” (FREIRE, 1994, p. 193) 

Considerou-se a discussão sobre direitos culturais a partir de uma perspectiva 

interdisciplinar para que se pudesse aproximar o cidadão à complexidade de suas realidades 

sociais. Desta forma, realizar a educação em direitos humanos sob o viés da educação 

patrimonial no sentido primeiro de apropriação pelos cursistas dos conceitos e discussões 

sobre cultura e diversidade cultural, problematizando e refletindo suas próprias realidades 
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locais. Concomitantemente, inserindo elementos mais amplos para que os cursistas possam 

discutir e exercer direitos culturais mediante o exercício de uma cidadania consciente de sua 

realidade, das possibilidades de intervenção nessa realidade e de ações culturais efetivas que 

irão transformá-la. 

Assim, o curso foi pensado e organizado em termos de estrutura (módulos) e conteúdo. 

Inicialmente é abordado o tema cultura e diversidade cultural e, gradativamente, são inseridas 

discussões sobre patrimônio, cidadania e Direitos Humanos e Direitos Culturais. Em 

sequência, paulatinamente vão sendo focadas questões mais específicas e regionalizadas para 

a reflexão e estudo do patrimônio cultural local em Goiás, com vistas a fazer com que o 

cursista perceba a presença e compreenda o papel das instituições culturais de sua localidade, 

bem como visualize as possíveis formas de trabalhar a educação patrimonial, para que, por 

fim, reflita sobre como realizar a comunicação patrimonial.  

Inicialmente, a disciplina “Formação em Educação a Distância” oferece subsídios para 

que o aluno compreenda o processo educacional no formato EAD. Busca viabilizar e otimizar 

sua participação no curso através da plataforma virtual, bem como capacitá-lo a trabalhar com 

as várias ferramentas que a modalidade oferece, tais como os fóruns de discussão coletiva, a 

postagem das tarefas, os fóruns individuais, o acesso a arquivos bibliográficos,  a interação 

com os tutores a distância, entre outros itens.  

Concomitantemente, a disciplina “Cultura e Diversidade Cultural” discute aspectos e 

implicações da diversidade cultural humana, no campo das políticas públicas de cultura. 

Busca-se fundamentar teoricamente a discussão e a compreensão da diversidade cultural a 

partir da contribuição da antropologia quanto às noções de cultura, relativismo cultural, 

etnocentrismo, evolucionismo, diversidade cultural, interculturalidade, identidade e relações 

entre identidade e cultura.  

Na sequência, a disciplina “Legislação e Patrimônio Cultural no Brasil” discute a noção 

de patrimônio a partir de uma perspectiva abrangente e de suas relações com os conceitos de 

cultura, memória e identidade. É debatida a oposição patrimônio tangível/material x 

patrimônio intangível/imaterial, bem como os usos e os conflitos em torno das noções de 

patrimônio. Ao analisar a questão no Brasil são abordados aspectos históricos, com ênfase na 
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criação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, e em suas 

reformulações ao longo do tempo. Também são discutidos os aspectos legais da questão na 

área de preservação do patrimônio e os seus desdobramentos políticos e sociais.  

Paralelamente, a disciplina “Cultura e Cidadania na Perspectiva dos Direitos Humanos” 

reforça a compreensão de que os direitos culturais são parte integrante dos direitos humanos, 

indicados no artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), nos artigos 13 

e 15 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), e no artigo 

215 da Constituição Brasileira de 1988. Discute questões relacionadas aos documentos que 

versam sobre os Direitos Culturais e sobre Cidadania Cultural, bem como aspectos 

relacionados ao direito à memória, direito à liberdade de expressão e de manifestação cultural, 

domínio público, direitos autorais, entre outros. 

Na sequência, o tema tratado é “Políticas Públicas Culturais e Direitos Humanos”,  

pautado no estudo dos princípios do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, 

Plano Nacional de Cultura e nas Diretrizes do Plano Nacional de Direitos Humanos e na 

Resolução CNE/CP 1/2012, com o objetivo de provocar uma reflexão que promova, por meio 

da prática pedagógica, a implementação de pequenas ações rotineiras que contribuam para o 

alcance das metas previstas nos documentos supracitados. São abordados os aspectos 

históricos que culminaram nos marcos legais atuais, responsáveis pelas diretrizes das políticas 

de Cultura e de Direitos Humanos tal como preconizadas pelos respectivos planos. 

Na disciplina “Instituições Culturais e seus Respectivos Âmbitos de Ação” o  objetivo é 

analisar as instituições culturais onde se realizam ações educativas informais (museus, 

bibliotecas, fundações, arquivos, casas de memória, e outras) vinculadas ao poder público e à 

sociedade civil, suas transformações e seu papel na construção e na afirmação de identidades 

de grupos sociais, de localidades, bairros e mesmo cidades. São tratadas questões como a 

atuação dessas instituições na implantação de políticas culturais, sua relação com o controle 

social, e acesso aos bens culturais.  Instituições Culturais a serem consideradas: IPHAN, 

MINC, Comissão Goiana de Folclore, Museus do Estado de Goiás, museus e bibliotecas e 

Casas de Cultura dos municípios goianos. 
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Aprofundando o estudo das questões mais regionais, a disciplina “Patrimônio Cultural 

Goiano” faz uma aproximação com as referências do patrimônio cultural goiano, ou seja, as 

manifestações, realizações e representações de nosso povo. São trabalhados aspectos como o 

levantamento bibliográfico sobre o patrimônio cultural goiano a partir do ponto de vista 

oficial e local.  

Em “Educação Patrimonial I: Ensino Formal X Ensino Informal” os alunos podem 

conhecer os conceitos de educação e de patrimônio considerando-os como suporte técnico e 

subsidio básico, preparando-se para a realização de práticas educativas na sala de aula e nos 

espaços das instituições culturais que levem à promoção do acesso e consequente exercício 

dos direitos culturais. É destacada a importância da participação ativa dos diversos setores 

culturais, como os locais de ensino informal, por exemplo (bibliotecas, museus, arquivos, 

casas de memórias, entre outros), além dos agentes que participam e atuam no meio cultural, 

tais como os professores/as, os gestores culturais e os próprios membros das comunidades. 

Foca-se, ainda, no estabelecimento de parcerias para a elaboração conjunta de projetos que 

tenham como referencial o patrimônio cultural, contribuindo para que as instituições culturais 

que desenvolvem ações educativas e as escolas sejam instituições integradas ao meio no qual 

estão inseridas, atuando como uma grande rede de interação em prol da disseminação de uma 

mentalidade que promova o acesso aos direitos culturais.  

Na disciplina “Cultura e Comunicação – Interfaces e Perspectivas” são discutidas as 

atuais concepções de comunicação e suas interfaces com a cultura, na perspectiva de suas 

possíveis contribuições quanto ao uso de recursos midiáticos e tecnológicos para a difusão e 

educação patrimonial, a documentação e a preservação. O foco principal são as formas de 

registro dos bens imateriais e os produtos midiáticos resultantes (imagens em vídeo, imagens 

fotográficas, áudios, documentários, sites, blogs, entre outros). 

Em “Educação Patrimonial II: Recursos, Técnicas e Estratégias”, a partir de pesquisas 

em fontes secundárias e primárias, busca-se mobilizar os alunos a investigar e a  conhecer 

recursos, técnicas e estratégias utilizadas na realização de ações educativas nas instituições de 

ensino formal e informal no estado de Goiás e no município do cursista.  Contribui-se, assim, 
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para um diagnóstico parcial das ações educativas realizadas no estado. A disciplina prevê 

também atividades como visitação a intuições culturais que realizem ações educativas. 

Nos últimos momentos do curso duas disciplinas encaminharão o trabalho final  dos 

alunos: “Metodologia de Pesquisa - Planejamento do TCC/ Produto: Projeto de Intervenção” e 

“Relatórios das ações e resultados do projeto implementado, com apresentação e defesa dos 

relatórios”. A primeira tem por objetivo orientar e preparar o aluno na elaboração do seu 

TCC, que compreenderá a elaboração de um projeto intervencionista de ação educativo-

cultural. O aluno deverá prever todas as etapas para a real aplicação das ações propostas no 

projeto, bem como definir os instrumentos de registro resultantes dessas ações.  

Nessa etapa final, o cursista deverá escolher uma instituição local (de ensino formal ou 

informal), para desenvolver o projeto. Com isso pretende-se, em curto prazo, que o aluno 

experimente, em um processo participativo juntamente com a instituição escolhida (escola, 

museu, biblioteca, casa de memória, arquivo, ou outra), as etapas de desenvolvimento de uma 

ação educativo-cultural planejada. A materialização desse projeto de intervenção, por meio 

das ações executadas, comporá um relatório final a ser defendido perante as bancas 

avaliadoras, compostas pelos docentes que compõem o quadro da EIPDCC e/ou professores 

convidados. 

Retomamos nesse momento que ainda na seleção para o curso, os alunos da 

Especialização Lato Sensu Interdisciplinar em Patrimônio, Direitos Culturais e Cidadania 

elaboraram um pré-projeto, um esboço de projeto de intervenção em suas respectivas 

realidades. As temáticas propostas nesses projetos iniciais serão revistas e reestruturadas ao 

longo do curso e finalizadas na disciplina “Metodologia de Pesquisa”, para que possam, em 

tempo hábil, serem aplicados.  

Durante sua implementação, cada projeto deverá ser registrado da forma que o cursista 

acredita que melhor irá expressar o alcance e a intervenção de sua proposta. Isso poderá 

ocorrer por meio de fotografia, registro filmográfico, listas de assinaturas dos participantes da 

ação educativa, reuniões com os responsáveis pela entidade na qual foi realizada a ação 

educativa etc. Pontua-se que a principal expectativa da criação e materialização da EIPDCC 
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será corporificada justamente na implementação de cada projeto de intervenção pelos 

cursistas.  

Como visto anteriormente, os cento e setenta alunos do curso estão distribuídos em 

cinco pólos por todo o Estado de Goiás. Como há um pouco mais de trinta alunos em cada 

pólo, as intervenções culturais ao final do curso representarão a disseminação do 

conhecimento produzido pelos alunos, a partir da Especialização, mediante pelo menos trinta 

intervenções culturais qualificadas em cada uma dessas localidades.  

A riqueza da proposta de intervenção cultural está em sua consonância com a proposta 

de participação democrática de Pedro Demo (2005) em pelo menos três vertentes dos 

processos participativos democráticos, quais sejam, a educação como forma de exercício da 

cidadania, o trabalho com a cultura no sentido de sua identificação com a comunidade, a 

formação como forma de conquista e luta por direitos. 

 

3. UMA TRAJETÓRIA EM CURSO: PRIMEIROS APONTAMENTOS SOBRE O 
CAMINHO TRILHADO  

A Especialização Interdisciplinar em Patrimônio, Direitos Culturais e Cidadania tem 

uma duração prevista de quatorze meses, devendo encerrar-se até o mês de julho de 2015. 

Nesses primeiros meses de sua realização, vários desafios têm se apresentado. Alguns 

voltados para as próprias características do ensino a distância e outros relativos às 

especificidades de um curso na área cultural, com enfoque interdisciplinar. Nos deteremos 

aqui naqueles que consideramos mais relevantes e que possam fornecer ao leitor um 

panorama mais completo.  

 No tocante a forma de ensino EAD, Leitão & Vieira destacam que, apesar de ser um 

formato recente, em construção, e não existir ainda um capital cultural significativo 

acumulado a respeito,  

...acreditamos que a formação profissional, sobretudo de educadores, na modalidade 
à distância tem se mostrado um formato viável, e inclusivo. Utiliza-se de linguagens 
e espaços virtuais, característicos do nosso tempo, que chegam a fazer parte do 
cotidiano da maioria das pessoas, o que diminui os custos e permite a inclusão de 
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um numero muito maior de alunos, se comparados ao ensino estritamente presencial. 
Os métodos e os recursos voltados em grande parte para a autoaprendizagem e a 
criação de estruturas físicas e virtuais para a operacionalização dos projetos de 
formação, por parte das instituições, também favorecem os resultados, permitindo a 
qualificação de profissionais que atuam em regiões isoladas, cujo deslocamento e 
acesso presencial a estas instituições seria difícil e dispendioso6. 

Estas características têm sido percebidas na EIPDCC e, até o momento, se mostrado 

eficazes. A educação a distância, com a possibilidade de acesso aos agentes culturais em seus 

diversos municípios, sem custos com taxas e mensalidades, propicia a qualificação desses 

profissionais e possibilita sua inclusão, principalmente por tratar-se de um curso de pós-

graduação.  

Porém, por outro lado, há aspectos na EIPDCC que temos observado e que evidenciam 

um cuidado constante, para que os alunos se mantenham motivados e participantes. Entre 

eles, estão as dificuldades de manuseio na plataforma, visto tratar-se de algo novo para grande 

parte dos alunos. Muitos deles são profissionais que já concluíram suas graduações há um 

bom tempo e não estão familiarizados com a maioria dos recursos informatizados e com as 

particularidades do mundo virtual. Nesse sentido, o papel dos tutores de polo torna-se 

imprescindível, pois são eles que podem auxiliar presencialmente os alunos, nos seus 

respectivos municípios.   

Outro aspecto é a diversidade de áreas de formação dos cursistas, bem como a 

heterogeneidade nos níveis de contato com as questões culturais. Esse é um grande desafio de 

um curso interdisciplinar. São alunos de áreas diversas, como pedagogia, história, 

museologia, biologia, comunicação, turismo, direito, geografia, entre outros. São profissionais 

que atuam das maneiras mais diversas com a área cultural, desde a sala de aula, como 

professores do ensino fundamental, por exemplo, até a participação nas próprias 

comunidades, desenvolvendo práticas culturais mas ainda não familiarizados com vários 

aspectos das discussões acadêmicas.  

                                                           
6 LEITÃO, Rosani Moreira & VIEIRA, Marisa Damas. Educação para a Diversidade - Relações Étnico-raciais: 
produção acadêmica e a constituição de um campo didático-pedagógico em EAD. Anais do 8º. Encontro da 
ANDHEP - Políticas Públicas para a Segurança Pública e Direitos Humanos. 28 a 30 de abril de 2014, Faculdade 
de Direito, USP, São Paulo, SP.  
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Nesse sentido, as reuniões de planejamento entre professores formadores e orientadores 

acadêmicos a distância fazem uma grande diferença. É nessas ocasiões que ocorrem os relatos 

dos orientadores sobre o andamento das atividades na plataforma, com a identificação das 

dificuldades em relação às questões teóricas e à realização das atividades postadas. Os 

professores formadores podem, então, adequar conteúdos e discutir estratégias junto com os 

orientadores, a fim de minimizar as dificuldades percebidas. 

O acompanhamento das atividades do curso, nos seus mais diversos aspectos, é uma 

prática necessária e constante. A dinâmica da EAD é diferenciada do ensino presencial e o 

fator distância geográfica não pode significar outras formas de distanciamento por parte de 

todos que atuam no curso e compõem sua equipe de profissionais. Por outro lado, o aluno de 

um curso EAD necessita criar sua própria disciplina, se fazer sempre presente nas atividades 

virtuais e, principalmente, dialogar constantemente com orientadores e tutores, sempre que 

surgirem dúvidas e dificuldades.       

No caso da Especialização Interdisciplinar em Patrimônio, Direitos Culturais e 

Cidadania, o estabelecimento de algumas parcerias tem sido de grande importância, para 

diversificar possibilidades, fomentar as discussões e, principalmente, estabelecer uma rede de 

contatos e atuações conjuntas que perdurem pra além do período de realização do curso. Em 

uma dessas parcerias, com a regional do IPHAN em Goiás, nesse primeiro momento nos 

foram doados kits com as publicações do órgão, dando início ou ampliando os acervos 

existentes nas bibliotecas de cada polo, em seus respectivos municípios. Os contatos com o 

IPHAN continuam em andamento e nossa expectativa é que resulte em outras formas de 

cooperação.  

Outra parceria estabelecida foi com o Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos 

Culturais da Universidade de Fortaleza (GEPDC) que, nesse primeiro momento, já resultou 

no projeto de extensão “Ciclo de Webconferências: Patrimônio, Direitos Culturais e 

Cidadania”. O ciclo é uma atividade que visa atender aos alunos, professores, tutores e 

orientadores do curso, mas traz também a possibilidade de participação do público externo. 

Com isso, amplia-se o debate para além dos “muros” da especialização e torna-se possível 
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inserir temáticas de grande pertinência para o conteúdo do curso, subsidiando e fomentando o 

debate. 

A primeira edição do ciclo contempla cinco webconferências, com os seguintes temas: 

“A Dimensão Cultural da Constituição Brasileira de 1988”, “A Memória Cultural como um 

Direito Público: o uso dos meios de comunicação na trajetória institucional do IPHAN”, 

“Ações Afirmativas no Paraíso Racial: relações étnico-raciais e educação no Brasil”, “Análise 

do Sistema Público de Financiamento à Cultura no Estado do Ceará”, “As Bonecas Karajá 

Como Patrimônio Cultural Brasileiro: Relatos a Partir da Pesquisa que Subsidiou o Processo 

de Registro Junto Ao IPHAN”.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por fim, cabe-nos destacar as expectativas em torno dos projetos finais dos alunos da 

especialização. Para nós, ponto central do curso, pois propiciará aos cursistas a experiência de 

planejar acadêmica e cientificamente suas propostas e seus temas, bem como aplicá-los junto 

aos grupos e instituições culturais com os quais optaram por desenvolver suas pesquisas. 

Desta forma, acreditamos ser possível cumprir com os objetivos propostos inicialmente, 

prepararando os agentes culturais para contribuir com a democratização do acesso da 

população aos bens culturais, propiciando reflexões sobre as políticas culturais e 

potencializando as ações educativas realizadas nos espaços, ambientes e instituições culturais. 

Nossas expectativas em relação aos produtos finais da especialização são otimistas. 

Alguns trabalhos desenvolvidos nas próprias disciplinas em andamento já nos instigam a 

pensar em algumas publicações posteriores. Assim, será possível elaborar materiais didáticos 

voltados para as questões culturais que venham a colaborar para a difusão dos conteúdos 

discutidos, atendendo a um público bem mais ampliado e contribuindo para o processo 

formativo também em outras instâncias do ensino formal, informal e não formal.  

Ao investirmos no processo formativo dos agentes culturais que atuam nos vários 

municípios do estado de Goiás e em alguns outros estados (tivemos a aprovação também de 

alunos do Distrito Federal, Pernambuco e Minas Gerais), acreditamos estar propiciando um 
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despertar para as discussões sobre Direitos Culturais em nossa região. Debate este, ainda tão 

incipiente e merecedor de atenção por parte da população e dos gestores culturais, em busca 

de políticas que sigam um planejamento adequado e efetivo para as várias questões que 

envolvem a cultura.   
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O RECONHECIMENTO DA CAPOEIRA 
COMO UMA PROFISSÃO 

CONSIDERATIONS ABOUT THE RECOGNITION OF THE CAPOEIRA AS A 
PROFESSION 

 

Robson Carlos da Silva1 
José Olímpio Ferreira Neto2 

 

Resumo: O estudo que se apresenta é uma reflexão sobre o processo de reconhecimento da capoeira como uma 
profissão. Há uma tentativa de legislar sobre essa cultura afro-brasileira. Pensa-se que, ao apontar para leis que 
regulem atividades como capoeira, será gerado mais exclusão. Precisa-se pensar a liberdade como regra para o 
exercício da profissão de mestre e/ou professor de capoeira. O capoeirista, como fruto da cultura negra, foi muito 
excluído, o preconceito acompanha seus praticantes. Criar legislação que regula o exercício da profissão de 
capoeirista é um erro revestido de ajuda a cultura. Tratou-se, ainda, através de uma abordagem filosófica e 
semântica, discutir sobre conceitos que circulam no universo do trabalho. Conclui-se que a capoeira necessita de 
políticas públicas de fomento que só serão geradas com a organização coletiva dos capoeiristas. 

Palavras-Chaves: Profissão. Capoeira. Trabalho. Direitos Culturais. Liberdade. 

Abstract: The study presented is a reflection on the process of recognition of capoeira as a profession. There is 
an attempt to legislate on this african-Brazilian culture. It is thought that, by pointing to laws governing activities 
such as capoeira, more exclusion will be generated. One needs to think of freedom as a rule for the profession of 
master and/or teacher of capoeira. The capoeirista, as the fruit of black culture, was very excluded, prejudice 
accompanies its practitioners. Create legislation regulating the profession of capoeira is coated to help culture 
error. This was also through a philosophical and semantic approach, discuss concepts circulating in the world of 
work. It is concluded that the capoeira needs promote public policies that will only be generated by the collective 
organization of the capoeiristas. 

Keywords: Profession. Capoeira. Work. Cultural Rights. Freedom. 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem o escopo de analisar a situação hodierna da capoeira e seu 

processo de reconhecimento como profissão, trata-se de um trabalho para além de um registro 

legal. Mesmo com mais de um século de abolição da escravatura, observa-se uma 

desigualdade entre os povos que compõe a nação brasileira. Essa desigualdade continua se 

manifestando através da rejeição da cultura afro-descendente. A prática cultural em estudo 

tem um destaque mundial e colabora para a divulgação da cultura brasileira, no entanto, ainda 

sofre preconceitos e não recebe o amparo suficiente para sua manutenção de forma a 

assegurar o princípio da dignidade humana. Muitos mestres que colaboram para o 

desenvolvimento dessa cultura, atuando em diversos espaços educacionais, são obrigados a 

procurar outros meios de vida, por conta da instabilidade de projetos, ou ainda, chegam no 

período da velhice sem condições para manutenção mínima de sua sobrevivência com 

dignidade. Está presente em inúmeras instituições sob uma atmosfera amadorística, mesmo 

com o nível crescente de profissionais que buscam se capacitar. Muitas vezes esse 

amadorismo não é por conta da ação do sujeito, mas por conta da interpretação do outro, em 

relação a essa manifestação cultural de matriz afrodescendente. 

Essa pesquisa é forjada na luta de resistência do negro em terras brasilis. A roda de 

capoeira e o ofício dos Mestres foram registrados, em 2008, como Patrimônio Cultural de 

Natureza Imaterial do Brasil. O Projeto de Lei nº 2.858/2008 que trata da profissionalização 

da Capoeira, pouco discutido, ainda está estacionado; o Projeto de Lei nº 31/2009, com 

recente discussão entre os legisladores e capoeiristas, ainda se encontra com um texto omisso 

em relação a muitas questões. O Estatuto da Igualdade Racial, Lei nº 12.288/2010, em seus 

artigos 20 a 22, trata da capoeira em sua dimensão cultural e esportiva, e ainda precisa de 

norma regulamentadora para efetivar direitos referidos em seu texto. Através de uma pesquisa 

bibliográfica com impressões etnográficas, devido a imersão de mais de 20 anos dos 

pesquisadores envolvidos na citada manifestação cultural, buscou-se desenvolver uma 

pesquisa de natureza qualitativa. Para tanto foi fundamental o estudo da legislação pertinente, 
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além das obras relacionadas aos Direitos Culturais, História da Capoeira, Filosofia e 

Educação. 

A Capoeira é uma prática cultural com status de prática cultural educativa. Sofreu um 

efetivo processo de institucionalização e, hoje, ocupa espaços em instituições de educação 

formal, entre eles, escolas, universidades, faculdades, academias, centros sociais e culturais, 

centros de matrizes religiosas. Esse universo desperta o olhar de pesquisadores sobre vários 

aspectos (CAMPOS, 1990, 2001; FALCÃO, 1996, 2006), sendo objeto de investigação em 

diversos campos de conhecimento e áreas temáticas. 

A Carta Magna brasileira de 1988 traz em seu bojo através do artigo 5º, XIII, a seguinte 

redação: “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas às 

qualificações profissionais que a lei estabelecer”. Apresenta-se no texto supra uma norma 

constitucional de eficácia contida, ou seja, a mesma prevê a possibilidade de lei 

regulamentadora. Tal lei estabelecerá as qualificações e requisitos necessários para o 

exercício de profissões específicas. Ao pensar a capoeira como uma profissão regulamentada 

por lei, é preciso entender o cenário de exclusão que irá ocorrer, pois serão estabelecidos 

parâmetros para enquadramento. Discutir nuances desse quadro é de suma importância para a 

compreensão do processo de profissionalização dessa cultura brasileira. 

 

1. Entendimento legal sobre exercício da liberdade de profissão 

A Liberdade de Profissão está presente em quase todas as Constituições brasileiras. A 

única exceção é a Constituição Federal de 1824, outorgada pelo Imperador Dom Pedro I. 

Abaixo segue uma lista com todas as constituições e o texto sobre a Liberdade de Profissão. 

Quadro comparativo das Constituições Brasileiras 

1824 Não consta dados. 

1891 Artigo 72, § 24. É garantido o livre exercício 
de qualquer profissão moral, intelectual e 
industrial. 

1934 Artigo 113, 13) É livre o exercício de 

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

1065



 
 

 

 

qualquer profissão, observadas as condições 
de capacidade técnica e outras que a lei 
estabelecer, ditadas pelo interesse público. 

1937 Artigo 122, 8 – A liberdade de escolha de 
profissão ou gênero de trabalho, indústria ou 
comércio, observadas as condições de 
capacidade e as restrições impostas pelo bem 
público, nos termos da lei. 

1946 Artigo 141, § 14. É livre o exercício de 
qualquer  profissão, observadas as condições 
de capacidade que a lei estabelecer. 

1967 Artigo 153, § 23. É livre o exercício de 
qualquer trabalho, ofício ou profissão, 
observadas as condições de capacidade que a 
lei estabelecer. 

1969 Artigo 153, § 23. É livre o exercício de 
qualquer trabalho, ofício ou profissão, 
observadas as condições de capacidade que a 
lei estabelecer. 

1988 Artigo 5º, XIII. É livre o exercício de 
qualquer trabalho, ofício ou profissão, 
atendidas as qualificações profissionais que 
a lei estabelecer. 

 

É interessante destacar que a liberdade consta em todos os textos elencados. A liberdade 

de expressão, desde que não coloque a segurança dos outros em risco, prevalece sobre 

qualquer limitação, sobretudo em manifestações artísticas ou intelectuais, como é o caso dos 

jornalistas e músicos. Sobre a fiscalização de músicos segue o seguinte entendimento dos 

tribunais: 

Nem todos os ofícios ou profissões podem ser condicionadas ao cumprimento de 
condições legais para o seu exercício. A regra é a liberdade. Apenas quando houver 
potencial lesivo na atividade é que pode ser exigida inscrição em conselho de 
fiscalização profissional. A atividade de músico prescinde de controle. Constitui, 
ademais, manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão. 
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(RE 414.426, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 1º-8-2011, Plenário, DJE de 
10-10-2011.) 

Em relação as qualificações dos profissionais do jornalismo, o pensamento é o seguinte: 

O jornalismo é uma profissão diferenciada por sua estreita vinculação ao pleno 
exercício das liberdades de expressão e de informação. O jornalismo é a própria 
manifestação e difusão do pensamento e da informação de forma contínua, 
profissional e remunerada. Os jornalistas são aquelas pessoas que se dedicam 
profissionalmente ao exercício pleno da liberdade de expressão. O jornalismo e a 
liberdade de expressão, portanto, são atividades que estão imbricadas por sua 
própria natureza e não podem ser pensadas e tratadas de forma separada. [...] No 
campo da profissão de jornalista, não há espaço para a regulação estatal quanto às 
qualificações profissionais. […] Qualquer tipo de controle desse tipo, que interfira 
na liberdade profissional no momento do próprio acesso à atividade jornalística, 
configura, ao fim e ao cabo, controle prévio que, em verdade, caracteriza censura 
prévia das liberdades de expressão e de informação, expressamente vedada pelo art. 
5º, IX, da Constituição. A impossibilidade do estabelecimento de controles estatais 
sobre a profissão jornalística leva à conclusão de que não pode o Estado criar uma 
ordem ou um conselho profissional (autarquia) para a fiscalização desse tipo de 
profissão. O exercício do poder de polícia do Estado é vedado nesse campo em que 
imperam as liberdades de expressão e de informação. Jurisprudência do STF: 
Representação 930, Rel. p/ o ac. Min. Rodrigues Alckmin, DJ de 2-9-1977. (RE 
511.961, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 17-6-2009, Plenário, DJE de 13-
11-2009.) 

Diferente é o entendimento quando há risco para a coletividade, como é o caso de 

profissões como a advocacia. 

O Plenário desproveu recurso extraordinário em que discutida a constitucionalidade 
dos arts. 8º, IV e § 1º; e 44, II, ambos da Lei 8.906/1994, que versam sobre o exame 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) [...]. No tocante à proporcionalidade e 
compatibilidade entre o exame de conhecimentos jurídicos e a garantia do livre 
exercício profissional, inicialmente reputou-se que, a fim de assegurar a liberdade de 
ofício, impor-se-ia ao Estado o dever de colocar à disposição dos indivíduos, em 
condições equitativas de acesso, os meios para que aquela fosse alcançada. 
Destacou-se que esse dever entrelaçar-se-ia sistematicamente com a previsão do art. 
205, caput, da CF […] a obrigação estatal seria a de não opor embaraços irrazoáveis 
ou desproporcionais ao exercício de determinada profissão, e que existiria o direito 
de se obterem as habilitações previstas em lei para a prática do ofício, observadas 
condições equitativas e qualificações técnicas previstas também na legislação. 
Sublinhou-se que essa garantia constitucional não se esgotaria na perspectiva do 
indivíduo, mas teria relevância social (CF, art. 1º, IV). Assim, nas hipóteses em que 
o exercício da profissão resultasse em risco predominantemente individual, como, 
por exemplo, mergulhadores e técnicos de rede elétrica, o sistema jurídico buscaria 
compensar danos à saúde com vantagens pecuniárias (adicional de insalubridade, de 
periculosidade) ou adiantar-lhes-ia a inativação. Essas vantagens, entretanto, não 
feririam o princípio da isonomia. Quando, por outro lado, o risco suportado pela 
atividade profissional fosse coletivo, hipótese em que incluída a advocacia, caberia 
ao Estado limitar o acesso à profissão e o respectivo exercício (CF, art. 5º, XIII). 
Nesse sentido, o exame de suficiência discutido seria compatível com o juízo de 
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proporcionalidade e não alcançaria o núcleo essencial da liberdade de ofício. No 
concernente à adequação do exame à finalidade prevista na Constituição – assegurar 
que as atividades de risco sejam desempenhadas por pessoas com conhecimento 
técnico suficiente, de modo a evitar danos à coletividade – aduziu-se que a 
aprovação do candidato seria elemento a qualificá-lo para o exercício profissional.” 
(RE 603.583, Rel. Min. Marcos Aurélio, julgamento em 26-10-2011, Plenário, 
Informativo 646, com repercussão geral.) 

A CF/88 como exposto do quadro acima diz, em seu artigo 5º, XIII, que “É livre o 

exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais 

que a lei estabelecer”. A regra é a liberdade, porém há impedimentos quando o exercício da 

profissão coloca em risco a segurança de outros indivíduos. 

 

2. Sobre o entendimento de trabalho, profissão e ofício 

O termo trabalho deriva de trabalhar, trabalhar por sua vez tem origem no termo latino 

tripaliare, um instrumento de tortura composto por três paus que remete a ideia inicial de 

sofrimento, de sofrer. Passou, então para um sentido de esforçar-se, lutar, pugnar e, 

finalmente, trabalhar (CUNHA, 1986). Abbagnano (2000, p. 964) se refere a trabalho nas 

seguintes linhas: 

Atividade cujo fim é utilizar as coisas naturais ou modificar o ambiente e satisfazer 
às necessidades humanas. Por isso, o conceito de T. Implica: 1) dependência do 
homem em relação à natureza, no que se refere à sua vida e aos seus interesses: isso 
constitui a necessidade, num de seus sentidos; 2) reação ativa a essa dependência, 
constituída por operações mais ou menos complexas, com vistas à elaboração ou à 
utilização dos elementos naturais; 3) grau mais ou menos elevado de esforço, 
sofrimento ou fadiga, que constitui o custo humano do trabalho. 

Em Ferreira (1999), trabalho aparece com cerca de vinte significados, entre eles, 

destaca-se, em importância para esse texto, os seguintes: aplicação das forças e faculdades 

humanas para alcançar determinado fim; atividade coordenada, de caráter físico e/ou 

intelectual, necessário à realização de qualquer tarefa, serviço ou empreendimento; exercício 

dessa atividade como ocupação, ofício ou profissão etc.; trabalho remunerado ou assalariado; 

qualquer obra realizada; maneira de trabalhar a matéria, com manejo ou a utilização de 

instrumentos de trabalho; esforço incomum, luta, faina, lida, lide; tarefa para ser cumprida, 

serviço; atividade que se destina ao aprimoramento físico, artístico, intelectual etc.; atividade 
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humana considerada como fator de produção; entre outros. E ainda, informa que o verbo, 

trabalhar, é ocupar-se de algum mister, exercer um ofício. 

Ainda em Ferreira (1999) buscou-se o significado de ofício. Trata-se de uma ocupação 

manual ou mecânica a qual supõe certo grau de habilidade e que é útil ou necessária a 

sociedade. Também é interessante destacar outros sentidos no mesmo rumo, entre eles, 

apontam-se os seguintes: ocupação, permanente de ordem intelectual ou não, ou trabalho 

especializado do qual se podem tirar os meios de subsistência; profissão. Profissão, por sua 

vez, vem do latim professione que se trata do ato ou efeito de professar; é uma atividade ou 

ocupação especializada, e que supõe determinado preparo; é, ainda, um meio de subsistência 

remunerado por meio de um trabalho ou ofício. 

Consultando o dicionário de sinônimos e antônimos constatou-se o seguinte: O termo 

ocupação tem como sinônimo, entre outros, emprego, serviço, mister, trabalho, ofício e 

profissão, como antônimo a ociosidade. O termo ofício, por sua vez, apresenta como 

sinônimos profissão, ocupação, mister. A palavra profissão, não foge a semelhança, traz entre 

seus sinônimos: ofício, ocupação, emprego, mister. O vocábulo trabalho traz apenas entre os 

termos mencionados acima, ocupação, ofício e profissão (FERNANDES, 2005). 

Com o mesmo esmero, procurou-se pelo antônimo de trabalho e seus sinônimos. O 

termo ociosidade apresenta como sinônimo ócio, ambos, ócio e ociosidade apresentam lazer 

como sinônimo e trabalho como antônimo. Por sua vez, a palavra jogo, assim como lazer, 

possuem como sinônimos passatempo (FERNANDES, 2005). Jogo, tem sua origem no latim 

jocus, significa brinquedo, folguedo, divertimento, passatempo sujeito a regras (CUNHA, 

1986).  

A partir do presente exposto, verifica-se trabalho como gênero, do qual, ofício e 

profissão são espécies. E como antônimo, apresenta-se ociosidade que, por sua vez, tem 

sinônimos que apresentam uma atividade corporal diferente da inércia que se imagina no 

senso comum. Observa-se, ainda, que profissão também pode ter limitações jurídicas quanto 

ao seu exercício. 

Em pesquisa recente, verificou-se em revistas especializadas para o público da capoeira 

uma ampla definição do termo, Capoeira, com o elenco de sinônimos que possam traduzir em 
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palavras o que representa essa manifestação cultural. A Revista Capoeira – Arte Luta 

Brasileira, em 1998, em sua segunda edição, trouxe a pergunta – O que é Capoeira? – para 

ser respondida por vinte mestres. A mesma revista retorna, após quatorze anos de sua saída de 

circulação, em sua 16ª edição, com a mesma pergunta, e acrescenta dezesseis mestres ao rol 

dos vinte. Apesar da diversidade encontrada, todas apontam para liberdade como sinônimo 

maior dessa arte. Sintetizou-se a fala de todos, da seguinte forma: pode-se dizer que a 

Capoeira pode ser várias coisas ao mesmo tempo como: trabalho, luta, arte, dança, poesia, 

cultura, folclore, esporte, filosofia de vida, liberdade, expressão corporal, profissão, educação 

física e muito mais (FERREIRA NETO & CUNHA FILHO, 2013). 

Observou-se, então, que capoeira pode se realizar com múltiplos sinônimos que 

transitam entre o trabalho e o lazer. Trata-se de uma arte com múltiplas dimensões e 

significados eleitos pela comunidade. 

 

3. Reflexões sobre o Projeto de Lei nº 31/2009 e outras estruturas normativas 

Nessa parte do texto, discute-se sobre os Projetos de lei para profissionalização da 

Capoeira. Há das iniciativas, a saber, o Projeto de Lei nº 2.858/2008 e o Projeto de Lei nº 

31/2009. Antes, é preciso afirmar, que a busca por reconhecimento é um longo processo e 

iniciou com a luta entre o branco-europeu-colonizador e o negro-escravo-africano; em 

verdade, essa luta é algo maior do que um simples reconhecimento estatal, é a exigência de 

um reparo para amenizar o sofrimento durante o período escravocrata que se arrasta até os 

dias atuais. 

Sendo uma manifestação do povo brasileiro, nascida com filhos de africanos no Brasil, 

a capoeira se encontra enraizada na história do país, sendo a figura dos capoeiras relevante na 

política do país, em que as "maltas" (organizações de praticantes que se identificavam por 

signos diversos, se comunicavam especificamente e agiam, de forma institucional, nos 

grandes centros urbanos do país, desde meados do século XVIII), figuram como importantes 

revoltas sociais que contribuíram na construção de uma nação independente (SILVA, 2010), 

assim como, com participação efetiva na organização e atuação do povo negro nos contextos 
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socioculturais de extrema perseguição, discriminação e opressão próprios do Brasil colonial, 

até a primeira metade da república (SOARES, 1994, 2002). Sua organização de forma 

institucionalizada, que iniciou na década de 1930, também atendeu a anseios políticos de 

vários matizes. 

Em relação ao processo de profissionalização, Valente (2009), em seu blog, expõe as 

seguintes indagações e considerações sobre a profissionalização da capoeira: 

[…] Vão exigir carteirinha (quem sabe curso superior), pagamento de taxa, registro 
no Ministério do Trabalho? Vão querer enquadrar a capoeira e os capoeiristas? E o 
espírito original da coisa, da brincadeira, da contravenção, ou, como disse o poeta 
citado acima, da luta contra “todo tipo de opressão, injustiça e escravidão”? Bom, 
vai ver que é isso mesmo, que a turma quer contribuir pro INSS, se aposentar, 
cumprir horário, receber salário. Novos tempos. Até capoeiristas têm direito a uma 
profissão regulamentada. Menos os jornalistas, claro. Mas essa é outra questão. 

Todas as indagações pertinentes e que precisam ser discutidas e amadurecidas para que 

se decida os rumos dessa cultura de resistência. Certamente, é preciso pensar na formação 

desses profissionais que são detentores de um vasto saber popular. Principalmente, devido o 

fato de adentrarem em espaços educacionais formais. Pensa-se que os mesmos deverão 

adquirir competências e saberes pertinentes a prática docente e referentes ao universo da 

educação escolar.  

Como o texto do Projeto de Lei nº 31/2009, autoria de Faria de Sá, é extremamente 

curto, transcreve-se na íntegra para análise. O referido texto anuncia na sua ementa que 

“Dispõe sobre o reconhecimento da atividade de capoeira e dá outras providências”. A seguir 

os artigos: 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 
 
Art. 1º É reconhecida a prática da capoeira como profissão, na sua manifestação 
como dança, competição ou luta. 
Art. 2º É considerado atleta profissional, nos termos do Capítulo V da Lei nº 9.615, 
de 24 de março de 1998, o capoeirista cuja atividade consista na participação em 
eventos públicos ou privados de capoeira mediante remuneração. 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
CÂMARA DOS DEPUTADOS,    de março de 2009. 
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O Projeto de Lei N° 2858 de 2008, que também se dedica a regulamentação da Capoeira 

como Profissão, é de autoria do Sr. Carlos Zarattini e é composto de 12 artigos. Do 1º ao 5º 

artigo, o autor do texto se preocupa apenas em declarar que a capoeira é profissão, ainda no 

mesmo artigo, em seu parágrafo único do artigo 5º inicia a restrição de direitos. Trata-se de 

uma invasão do Estado em seara pertencente aos mestres de capoeira, detentores do saber 

oriundo da cultura popular, pois apenas esses possuem autoridade para reconhecerem as 

graduações de seus discípulos. E ainda esses são questionados por alunos que buscam uma 

independência e não aceitam controle único, muitos são formados pela comunidade. A ementa 

informa que trata sobre a regulamentação da atividade de capoeira, além de dar outras 

providências. Abaixo os primeiros artigos transcritos, ipsis litteris: 

Art. 1º.É livre o exercício da atividade de capoeira em todo território nacional. 
Art. 2º. A atividade de capoeirista aplica-se a todas as modalidades em que a 
capoeira se manifesta, seja como esporte, luta, dança, cultura popular e música. 
Art. 3º. A capoeira, em todas as suas modalidades, é declarada bem de natureza 
imaterial, na forma do art. 216 da Constituição Federal, devendo o Poder Executivo 
tomar as providências necessárias para proceder ao seu registro e divulgação. 
Art. 4º. É livre a atividade de capoeira nas modalidades de esporte, luta, dança, 
cultura popular e música, devendo ser incentivadas e apoiadas pelas instituições 
públicas e privadas. 
Parágrafo único. A capoeira nas modalidades luta e esporte é considerada como 
atividade física e desportiva, podendo ser exercida na forma lúdica, amadora e 
profissional. 
Art. 5º. Ficam reconhecidas como profissão as atividades de capoeira nas 
modalidades luta e esporte. 
Parágrafo único. Ficam reconhecidos como Contramestre e Mestre os profissionais 
com dez anos ou mais na profissão. 

 
O primeiro é apenas uma declaração, leva a liberdade como princípio. No último artigo 

desse rol, como foi dito retro, seu parágrafo inicia a invasão, por parte do Estado, na esfera 

pertencente à cultura popular. 

Art. 6º. É privativo do capoeirista profissional: 
I – o desenvolvimento com crianças, jovens e adultos das atividades esportivas e 
culturais que compõem a prática da capoeira em estabelecimentos de ensino e em 
academias; 
II – ministrar aulas e treinamento especializado em capoeira para atletas de 
diferentes esportes, instituições ou academias; 
III – a instrução acerca dos princípios e regras inerentes às modalidades e estilos da 
capoeira; 
IV – a avaliação e a supervisão dos praticantes de capoeira; 
V – o acompanhamento e a supervisão de práticas desportivas de capoeira e a 
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apresentação de profissionais; 
VI – a elaboração de informes técnicos e científicos nas áreas de atividades físicas e 
do desporto ligados à capoeira. 

 
A capoeira não existe apenas como prática físico-corporal, seu campo de atuação está 

para além dessa nuance. Engloba diversos aspectos que o texto normativo elenca no início, 

mas parece omitir quando se refere a sua prática profissional. 

O artigo 7º diz que “fica a cargo do Poder Executivo a criação dos Conselhos Federal e 

Regionais dos capoeiras”. Pergunta-se, nesse momento, quem seriam os legitimados para 

ocuparem esses conselhos com poder de decisão? E ainda, a seguinte indagação: teria o Poder 

Executivo autoridade para indicar quem poderia compô-lo ou mesmo criá-los? É pertinente, 

também, o questionamento acerca de quais os critérios adotados para e legitimação destes 

membros e o grau de confiabilidade em que se ancoram, haja visto a diversidade de 

manifestações, de grupos, concepções, dentre outros que marcam sobremaneira a natureza 

multidimensional dessa cultura. 

O artigo 8º diz que “As unidades de ensino superior que ministrem cursos de graduação 

em Educação Física manterão em sua grade curricular a formação em capoeira nas 

modalidades luta e esporte”. Esse é um artigo interessante, pois trazer em sua grade curricular 

o curso no Curso de Educação Física mostra uma valorização do viés esportivo. Alguns 

cursos de Educação Física de Universidades Federais já trazem a Capoeira como disciplina do 

currículo obrigatório ou pelo menos como componente de disciplinas, como é o caso da 

Universidade Federal do Ceará que traz em sua grade curricular obrigatória a disciplina de 

Capoeira e Artes Marciais. Já o artigo 9º se refere a escola, tendo o seguinte teor: “As 

unidades de ensino fundamental e médio integrarão em sua grade curricular a prática da 

capoeira nas modalidades de luta, dança, cultura popular e música”. A escola certamente é um 

lugar onde a capoeira deveria estar mais presente, de maneira formal. A capoeira entra para o 

cenário escolar em 1964, em Salvador. E em Fortaleza, na década de 1970, com o Mestre Zé 

Renato. 

No artigo 10 encontra-se uma discussão sobre a data comemorativa para Capoeira “Fica 

instituído o Dia Nacional da Capoeira e do Capoeirista a ser comemorado anualmente no dia 
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12 de setembro”. Essa é uma discussão que precisa de momento específico, tendo em vista, 

que se trata de outro direito cultural previsto constitucionalmente. As datas comemorativas 

precisam ser pensadas e significas pela comunidade, e ainda, é esta que decide pela 

necessidade de sua existência. Além disso, existe uma inquietação, notadamente no universo 

de prática da capoeira, que versa sobre o pôr que do dia 12 de setembro, pois ainda não se 

sabe qual a significância que esta data possui, qual sua representação na capoeira em geral. 

O artigo11 diz que “compete aos órgãos públicos de educação, esporte, cultura e lazer 

promover atividades que explorem as origens culturais e históricas da capoeira, bem como, 

sua prática nas diversas modalidades referidas nesta lei”. Ora, o citado artigo deveria fazer 

referência, no mínimo, a Lei nº 10.639/03, referência na luta por direitos para 

afrodescendentes. 

A partir da leitura do Projeto de Lei nº 31/2009 e das considerações proferidas na 

audiência pública, pode-se expor algumas conclusões sobre o tema: 

1. O texto apresentado é muito pobre como projeto de lei; 

2. A realização de audiências públicas pelo país é obrigatória para discussão do 

assunto; 

3. Reconhecer uma profissão limita, restringe e exclui; 

4. Fica óbvio o desconhecimento por parte dos legisladores sobre o assunto que se 

deseja legislar; 

Em relação ao papel do capoeirista nesse momento, pode-se pensar em três orientações: 

1. A preocupação, nesse momento, deve ser em criar organizações (redes, ligas, 

federações etc.) que cobrem Políticas Públicas para a Capoeira, e que sejam desprovidas de 

tentativas de homogeneização; 

2. Nenhuma organização sozinha representa a capoeira, qualquer uma precisa 

manter diálogo entre os atores culturais; 

3.  O IPHAN é um importante canal de diálogo nesse momento; 
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 4. Discussões Filosóficas sobre trabalho 

Hegel (1997) afirma na nota do parágrafo 189 dos Princípios da filosofia do direito que 

“A Economia Política é a ciência que [...] deve apresentar o movimento e o comportamento 

das massas [...]”. A teoria econômica parece não exigir um conceito geral de trabalho, os 

representantes da ciência econômica entendem por trabalho, a atividade econômica ou a 

prática na mesma. No entanto, o trabalho encontra-se na vida humana em todas as sociedades 

existentes como um fenômeno que ultrapassa a economia. 

O trabalho é um conceito ontológico, um conceito que apreende o ser da própria 

existência humana como tal. Quando se discute o que vem a ser trabalho, as definições 

coincidem na expressão do termo com uma atividade humana determinada. Hegel tem a 

compreensão do trabalho como um fazer (Tun) e não como atividade (Aktivität) (MARCUSE, 

1998). 

É pela produção do trabalhador que se desvenda o caráter social e histórico do homem. 

O homem se diferencia dos animais quando começa a produzir sua própria vida material. 

Marx parte da produção para explicar a própria sociedade. A relação do homem consigo 

mesmo só é possível pela relação com outros homens e esta relação é histórica. O homem é 

um ser social e histórico e o que faz transformar a natureza é a satisfação de suas 

necessidades. 

A Economia Política é o estudo das leis sociais que regulam a produção e a distribuição 

dos meios que permitem a satisfação das necessidades humanas, determinadas historicamente. 

O trabalho faz referência ao próprio modo de ser dos homens e da sociedade. Ela tem como 

objeto de pesquisa a atividade dos homens dirigida para satisfação de suas necessidades. As 

relações sociais intrínsecas a atividade econômica, que é o processo que engloba a produção e 

distribuição dos bens que satisfazem as necessidades individuais ou coletivas dos membros de 

uma sociedade. 

Produção e reprodução não querem dizer de maneira alguma apenas o acontecer da 
“existência material” no fazer econômico, mas o modo do fazer-acontecer da 
existência humana como um todo; apropriação, superação, transformação e 
continuação de toda existência em todas as suas esferas vitais. (ibidem, p. 19) 
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O trabalho transcende a própria ciência econômica, seu conceito não nasce com esta. As 

características do trabalho são constituídas a partir do fazer humano e de maneira alguma é 

fenômeno da dimensão econômica. 

Os atores culturais, numa nova perspectiva, são empreendedores de um negócio cultural 

criativo. Capazes de gerar riquezas, podem oferecer produtos e serviços. Trata-se de uma forte 

tentativa de enquadramento do sujeito cultural na lógica de mercado a partir da necessidade 

de sobrevivência. 

O trabalho acompanha o homem em sua existência cultural e se transforma em um 

instrumento de dominação que o explora em seu corpo e espírito. O trabalho se constitui 

como atividade econômica e aos poucos vai se limitando em atividade dirigida, não-livre, 

onde encontramos o maior modelo conceitual no trabalho do trabalhador assalariado. Sua 

divisão dá poder aos proprietários sobre os não-proprietários. Estes são explorados 

economicamente e politicamente por aqueles. Alguns grupos-empresas3 materializam uma 

estrutura de exploração do capital humano. Cobram serviços dos alunos que não podem pagar 

e estes acabam executando tarefas que pagam muito além da mensalidade. 

O fazer do trabalhador se caracteriza por sua continuidade essencial, por sua 

permanência essencial e por seu essencial caráter penoso. O que não significa: o trabalho 

como pena. “[...] o trabalho como tal existe como “pena”, na medida em que se subordina o 

fazer humano a uma lei alheia, imposta: a lei da “coisa” (Sache)” (ibidem, p. 18). Já no 

sistema brasileiro, o trabalho é concebido como castigo. “Para nós, brasileiros, a festa é 

sinônimo de alegria, o trabalho é eufemismo de castigo, dureza, suor” (DAMATTA, 1986, 

p.69). 

Segundo Damatta (ibidem, p.31) essa “palavra deriva do latim tripaliare, que significa 

castigar com o tripalium, instrumento que, na Roma Antiga era um objeto de tortura, 

consistindo numa espécie de canga usada para supliciar escravos.” Tal concepção é muito 
                                                           
3 Grupo de capoeira organizado dentro de parâmetros capitalistas que utiliza a cultura apenas para geração de 
renda utilizando a mão de obra barata para satisfazer interesses pessoais. É dirigida por um capoeirista-
empresário, que se comporta como um dono, mesmo optando pela legalização como associação. É uma 
instituição que reflete o modelo de sociedade capitalista. 
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diferente da anglo-saxã que equaciona trabalho (work) com agir e fazer, de acordo com sua 

concepção original; já a tradição católica romana transformou o trabalho como castigo numa 

ação destinada à salvação (ibidem). 

O indivíduo logo ao nascer, é constrangido ao trabalho assalariado pela distribuição 

social, resultado da existência do capital e da propriedade (MARX, 1987). A elite foi 

acumulando riquezas e a população vadia ficou sem outra coisa para vender senão a própria 

pele. A grande massa só tem para vender a própria força de trabalho (MARX, 1990-1997). 

Há grupos de capoeira que podem ser chamados de grupos-empresas, onde quem 

coordena é um mestre-empresário, fortemente influenciado pelo espírito capitalista, explora a 

mão de obra trabalhadora, no caso em tela, o outro capoeirista, com uma ladainha de templos 

religiosos que arrebatam ovelhas. Algumas dessas instituições cobram uma formação 

acadêmica como conditio sine qua non para maestria, se opondo ao que seria do domínio 

popular e entregando-se ao conhecimento elitizado. 

Certamente, é necessário um diálogo entre os saberes para o aprimoramento humano, 

mas não se pode conceber a hierarquização de saberes e domínio de uns sobre os outros. A 

invasão do Estado e a incorporação da lógica de mercado por parte de alguns mestres colocam 

uma manifestação de resistência e negação em cheque. 

No nosso sistema, tão fortemente marcado pelo trabalho escravo, as relações entre 
patrões e empregados ficaram marcadas pelo trabalho escravo, as relações entre 
patrões e empregados ficaram definitivamente confundidas. Não era algo apenas 
econômico, mas também uma relação moral onde não só um tirava o trabalho do 
outro, mas era seu representante e dono perante a sociedade como um todo. O 
patrão, num sistema escravocrata, é mais que um explorador de trabalho, sendo dono 
e até mesmo responsável moral pelo escravo (DAMATTA, 1986, p.32). 

Essa relação entre o mestre-empresário e o discípulo-trabalhador é uma relação de 

exploração. Um reconhecimento pelo Estado irá colaborar para legitimar essa relação 

deturpada do fazer capoeirístico. Para Chauí (1984, p. 69) “O Estado aparece como a 

realidade do interesse geral [...], mas, na realidade, ele é a forma pela qual os interesses da 

parte mais forte e poderosa da sociedade [...] ganham a aparência de interesses de toda a 

sociedade”. O grande instrumento do Estado é o direito, através deste o Estado aparece como 

legal e sua lei é direito para o dominante e dever para o dominado. Os instrumentos daqueles 
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para subjugar estes são dois, a saber, o Estado e a Ideologia. “A ideologia é o processo pelo 

qual as ideias da classe dominante se tornam ideias de todas as classes sociais, se tornam 

ideias dominantes” (idem, p.92). Muitos acreditam que a profissionalização da capoeira é um 

sinal de reconhecimento do capoeirista por parte do estado, mas a esse assunto, há muitas 

questões a se pensar e refletir. 

As leis surgem nesse contexto para limitar e controlar. Controlar os capoeiristas que 

sempre foram revolucionários, sendo que cercar todos os meios possíveis de resistência 

sempre foi o desejo do senhor. Foi assim no período escravocrata, pós-escravocrata e 

continua. 

O trabalho é uma forma de controle da vida. É marcado pela previsão e racionalidade, 

tanto nas sociedades industrializadas como nas agrícolas, desenha-se um modelo onde o 

controle é total de modo que não ocorram surpresas, tudo é feito no intuito de aperfeiçoar a 

produção. A greve, por exemplo, é um acidente que pode comprometer a produção e emperrar 

a máquina produtiva, tudo é planejado para que não aconteça tal acidente (DAMATTA, 

1986). 

E o indivíduo precisa trabalhar para satisfazer as suas necessidades e incrementar sua 

propriedade. A satisfação material das necessidades humanas em uma sociedade acontece 

numa interação com a natureza. Mas os animais também exercem atividades que atendem a 

necessidade de sobrevivência, porém processam-se de maneira estritamente natural, 

determinada a partir de uma herança genética. 

O trabalho é algo diverso, rompeu com o padrão natural. Ele não se opera com uma 

atuação imediata sobre a matéria natural, mas através de instrumentos, não se realiza 

cumprindo determinações genéticas, na realidade exige habilidades e conhecimentos que se 

transmitem pelo aprendizado. 

O trabalho não é determinado pela natureza pelo contrário diferencia-se e distancia-se 

desta. O trabalho se especifica por uma relação mediata entre o seu sujeito e o seu objeto. 

Entre o sujeito e a matéria natural há sempre um instrumento, diferente da natureza que não 

cria instrumentos. O trabalho implica um movimento indissociável entre um plano objetivo e 
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um subjetivo. O sujeito deve fazer escolhas entre alternativas. O sujeito e o objeto são 

distintos e é necessário ao sujeito o conhecimento. 

Todos os seres humanos têm necessidades a serem satisfeitas, desse modo, a 

contingência, o querer satisfazer uma necessidade, o precisar satisfazê-las dividem o mesmo 

espaço. A contingência é a singularização das carências pelo homem. Ao visar o gosto e a 

utilidade, ele modifica as necessidades. O gosto e a utilidade são como que incorporados as 

necessidades universais, particularizando-as. A fim de atender a essas novas carências, o 

homem depara-se com outro tipo de singularização: a dos meios para saciá-los. É aí que o 

trabalho encontra o seu lugar. (HEGEL, 1997). 

O trabalhador ao exercer sua atividade laborativa é remunerado com seu salário. O 

salário é o preço da força de trabalho e é regida pela lei do valor, essa quantia não deve cobrir 

apenas as necessidades fisiológicas do trabalhador e de sua família, necessidades de outra 

ordem também devem ser atendidas.  

O preço da força de trabalho também flutua, quando há pouca oferta de força de 

trabalho, os trabalhadores forçam sua elevação. É na fixação do preço da força de trabalho 

que mais imediatamente vem a tona o antagonismo entre os interesses do capitalista e dos 

trabalhadores. O melhor instrumento para os trabalhadores evitarem que os salários caiam 

abaixo do seu valor é sua organização classista e política através de sindicatos fortes e 

partidos políticos que os representam e assim eles negociam a seu favor o preço da única 

mercadoria que detêm, a saber, sua força de trabalho. Quanto mais essas lutas tomam uma 

dimensão de organização, mais os trabalhadores têm poder para pressionar o Estado a intervir 

na regulação dos salários. 

Marcuse (1998) traça em seu texto o lugar do trabalho no conjunto da existência 

humana. O trabalho se baseia no modo de ser dos homens enquanto ser histórico. O trabalho 

enquanto tal, não é finalidade em si mesma, seu objetivo é a realidade efetiva plena da própria 

existência e nada fora dela. Todo trabalho transcende essencialmente a qualquer processo de 

trabalho individual. 

Apesar da universalidade e da permanência essenciais do trabalho, na existência, 
apesar da determinação da existência como trabalho, de maneira alguma qualquer 
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atividade humana é trabalho – talvez nem mesmo aquela atividade que por toda 
parte é chamada de trabalho e glorificada como tal. Qualquer simples ocupar-se, 
qualquer “fazer e acontecer” isolada do fazer e acontecer da existência, da “autoria 
própria” da existência, não pode valer como trabalho. (idem, p.35) 

Entre os primitivos o trabalho tem um significado essencialmente diferente do seu 

significado entre as chamadas populações de cultura, aqui o trabalho não é um fazer regular. 

O tempo dedicado ao trabalho se encontra em relação ao jogo, a dança, a ornamentação etc. 

Sua execução não vai além do necessário da sobrevivência. 

Para Marcuse (ibidem, p.42) “[...] no trabalho se realizam efetivamente e se asseguram a 

continuidade, a permanência e a plenitude da existência.” O animal tem sua produção 

vinculada unicamente a necessidade e medida de sua espécie, já o homem sabe produzir 

segundo a medida de qualquer espécie e sempre sabe impor ao objeto a medida que lhe 

agrada, sendo assim o homem cria segundo as leis da beleza. 

Marcuse afirma (ibidem, p.16) que “o trabalho de maneira alguma surgiu 

exclusivamente [...] a partir de motivos econômicos, ou seja, originalmente não se situa na 

dimensão econômica”. Trata-se de uma condição de existência dos homens independente de 

todas as formas da sociedade, é uma necessidade natural mediadora material entre homem e 

natureza, é acontecimento fundamental da existência. A partir desse pensamento entende-se 

que o trabalho não é atividade humana determinada, é mais um fazer (Tun). 

É esse fazer do homem como modo de seu ser no mundo: mediante o qual ele se 
torna “para-si” o que ele é, voltando-se para si mesmo, adquire a “forma” de seu 
“ser-aqui”(Da-sein), de seu “permanecer” e simultaneamente torna o mundo seu. O 
trabalho aqui não é determinado pelo modo de seus objetos, não mediante sua 
finalidade, conteúdo, resultado etc., mas mediante aquilo que acontece com a 
existência humana ela própria no trabalho. (ibidem, p.13) 

Como foi mencionado acima, há na sociedade um choque, um antagonismo entre os 

interesses do capitalista e dos trabalhadores. A classe trabalhadora a medida que se reconhece 

como tal compartilhando de interesses mútuos se organiza e vai a luta por seus direitos através 

de instituições como sindicatos e partidos políticos, que cumprem a função de representá-los. 

Por sua vez, a medida que essas lutas tomam uma dimensão de organização, os trabalhadores 

vão ganhando poder para pressionar o Estado e interferindo no status quo. No caso, do 

capoeirista, não se fala de classe trabalhadora, mas pode-se pensar, através de um olhar 
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interpretativo, aproximações de um ideal de revolução, pois a capoeira também tem uma 

essência de negação do status quo e caminha para uma organização de classe tendo em vista 

que muitos capoeiristas se especializam e são contratados a atuar no mercado de trabalho 

oferecendo produtos e serviços. 

 

5. A cultura e a efetivação de direitos 

De fato, não se pensa, aqui, contra nenhum tipo de modelo capitalista, o diálogo é 

necessário, porém a partir do pensamento crítico e não apenas com imposições e posturas 

fascistas e hegemônicas. Para Mestre Pinóquio (in VALENTE, 2009): 

Capoeira, que nasceu para dizer não a todo tipo de opressão, injustiça e 
escravidão. 
Herança nobre, legado da escravidão. 
Era luta de oprimidos e excluídos da Nação. [...]A capoeira não é luta do patrão. 

Posturas como essa, de domínio e manipulação dos atores culturais, são observadas a 

partir de capoeiristas que mantém uma postura empresarial, em demasia, e de pessoas alheios 

a esse universo, como a intervenção dos Conselhos Regionais de Educação Física, há pouco 

tempo atrás, em 1998, tentaram impor aos capoeiristas e outras atividades um registro 

profissional de educador físico. Felizmente, foi apenas uma tentativa frustrada de controle, 

onde se tentava dirigir os profissionais da capoeira para cursos de Educação Física. 

No Estado do Ceará, tentou-se a criação de um sindicato, mas não se obteve êxito no 

intento. A Federação também não dá conta da diversidade desse universo. Em 2012, surgiu a 

Rede de Desenvolvimento Econômico e Sustentável da Capoeira no Ceará, nasceu pela 

necessidade de não terminar os eventos com saldo negativo, mas percebeu-se a necessidade 

de se estruturar sob alicerce com triplo aspecto, político-social-econômico. A partir dessa 

iniciativa, o Poder Público busca um diálogo com esse movimento. Movimento que não 

representa todos, mas suas ações refletem positivamente para o desenvolvimento da arte na 

cidade, trazendo benefícios diretos e indiretos a comunidade em foco. 

Com base no Decreto 3.551/2000, a Capoeira teve dois bens registrados como 

Patrimônio Cultural do Brasil, a saber, a Roda de Capoeira e o Ofício de Mestres. Sabe-se que 
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não basta o reconhecimento do Estado, é necessário muita luta para efetivação dos Direitos 

Culturais. O instituto do Registro não é o único meio capaz de assegurar a proteção de um 

dado bem imaterial, necessita-se de outros meios, sobretudo, da vontade de participação do 

ator cultural nesse processo, pois é o verdadeiro guardião desse bem. Em verdade, esse 

reconhecimento foi um grande passo possibilitado pelas lutas dos mestres. Agora é necessária 

a continuidade para assegurar Políticas Públicas de fomento a cultura. 

A Lei nº 12.288/2010, o Estatuto da Igualdade Racial, traz em seu bojo dois artigos 

referentes à proteção da Capoeira, estão nas seções III e IV, respectivas Da Cultura e Do 

Esporte e Lazer, especificamente nos artigos 20 e 22. 

Abaixo o artigo 20 ipisis litteris:  

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. 

Referido artigo, com fundamentação constitucional, apresenta a Capoeira como uma 

manifestação cultural com direito a proteção. Observa-se, de forma explícita, a indicação de 

que essa arte colabora para formação da identidade brasileira com elementos tradicionais que 

representam o país mundo afora. 

O artigo 22, por sua vez, também traz um fundamento constitucional e define essa arte 

corporal e oral nas seguintes letras:  

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. 

 

Percebe-se o que foi dito anteriormente neste artigo, uma multiplicidade de significados 

e a preocupação com a proteção da vertente esportiva. O último parágrafo colabora para o 
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entendimento da capoeira como uma prática educativa, podendo ajudar na a efetivação da Lei 

nº 10.639/2003, marco para o movimento negro, atualmente, substituída por lei mais nova, 

que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileiras e africanas nas 

escolas.  

Atualmente, muitos Grupos de Capoeira4 se organizam em associações constituídas 

como Pessoas Jurídicas interagindo com o Poder Público e iniciativas privadas. Essa 

necessidade de estreitar os laços com os entes políticos para o desenvolvimento de políticas 

públicas é essencial para o aperfeiçoamento do profissional da Capoeira na instrumentalização 

burocrática e administrativa. Pode-se cobrar organização dos capoeiristas, porém, esses se 

organizam há anos, possuem parâmetros próprios que muitas vezes não estão em consonância 

com o universo capitalista, mas que guardam uma natureza subversiva que não permite a 

aceitação de ditames. Ela não se adequa totalmente aos parâmetros impostos pelo Estado, ao 

contrário, se opõe ao status quo. É preciso a garantia de meios para que todos, 

institucionalizados ou não, possam estreitar esses laços e possibilitar sua existência e trabalho 

por essa arte.  

Costa (2012), indica cinco princípios constitucionais culturais baseados nos estudos do 

Professor Doutor Humberto Cunha, a seguir, 1) pluralismo cultural; 2) participação popular; 

3) atuação estatal como suporte logístico; 4) respeito a memória coletiva; e 5) universalidade. 

Dentre os elencados, serão abordados dois para fundamentar a reflexão que é proposta.  

O Princípio da Participação Popular decorre do próprio regime democrático brasileiro. 

A atividade cidadã não pode ser esquecida pelo Estado no momento de se estabelecer 

políticas culturais de proteção, de fomento e ou de acesso a cultura. O Princípio da Atuação 

Estatal como Suporte Logístico é outro princípio que é pertinente a guarda do patrimônio 

cultural imaterial. Conforme Cunha Filho (2000, p.50) expõe que  

[...] as expressões culturais devem ficar a cargo da sociedade e dos indivíduos, [...] 
indicativos dos sentimentos da sociedade e de seus membros para com o modus 
vivendi adotado quer seja numa postura de crítica, ou de defensora da manutenção 

                                                           
4 Utiliza-se o termo Grupo de Capoeira por ter sido muito usado, porém existem várias denominações e 
formatos. Há grupos com existência jurídica ou apenas prática e são denominados de associações, escolas, 
equipes, grupos, fundações, companhias, dentre outros. 
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do status quo. [...] não pode o Estado ser o propulsor, realizador ou controlador das 
atividades culturais. 

Esse princípio encontra-se explícito no artigo 215 da seguinte forma, “o Estado 

garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso as fontes da cultura 

nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais”. Sobre 

este, Costa (2012, p. 100) o define nas seguintes linhas: 

[...] constitui-se como uma garantia de que o Estado não irá intervir arbitrariamente 
ou ideologicamente de modo a modificar ou adulterar o significado das realizações 
culturais dos grupos ou dos indivíduos formadores da sociedade brasileira. Ao 
Estado é dada a obrigação de pensar meios e fornecer equipamentos que garantam a 
sustentabilidade de um bem cultural ou a continuação das expressões por si próprias. 

O autor continua dizendo que se defende a expansão da democracia em seu sentido 

plural para que, depois, não exista um controle e/ou policiamento do Estado no fazer cultural 

(COSTA, 2012). Voltando ao Princípio da Participação Popular, o mesmo também está 

previsto, explicitamente, no texto constitucional quando indica a participação popular nas 

ações públicas ligadas a cultura (CUNHA FILHO, 2000). O artigo 216, § 1º da CF/88 diz que 

“O poder público, com colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio 

cultural brasileiro [...]”. 

Ora, pode-se afirmar, a partir da exposição acima, que em um Estado Democrático de 

Direito, a produção da cultura não é papel do Poder Público. O Estado não pode dizer o que 

deve ser a cultura ou como ela deve ser conduzida pelos seus integrantes, basta apenas tratar 

da formulação das políticas públicas para que a mesma se torne mais acessível. Isso pode ser 

providenciado a partir de encontros, de audiências para que os atores culturais possam ser 

ouvidos, é preciso o estímulo a participação, para que ações possam ser articuladas pelo 

próprio cidadão. O Estado oferece o suporte aos grupos e indivíduos, solicitados por este a 

partir da luta pelos direitos num diálogo constante. Assim sendo, acredita-se que o mesmo 

entendimento cabe no tocante as propostas, analises, discussões e compreensões sobre a 

profissionalização dos capoeiristas. 
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Considerações finais 

Fica óbvio, a partir da análise do Projeto de Lei nº31/2009, que o texto apresentado é 

carente de conteúdo e expõe um imenso desconhecimento sobre o tema. Foi colocado ainda a 

necessidade de realização de audiências públicas pelo país como forma de estimular o diálogo 

e reflexão sobre o tema, pois pensar em reconhecer uma profissão é estar diante de possíveis 

limitações, restrições e exclusão. 

O Registro da Capoeira não garante a mudança de cenário. São necessárias ações 

coletivas que chamem atenção do poder público, ou seja, necessita-se da materialização do 

Princípio da Participação Popular. O baixo nível de escolaridade do praticante de capoeira 

deve-se a um fator social, não é uma simples opção. Tal fator também não pode ser 

fundamento para alegar incapacidade profissional, pois a cultura manifesta-se sem a 

intervenção do universo acadêmico. Os que buscam esse conhecimento enriquecem seu 

trabalho através de um diálogo. Muitos, infelizmente, deixam a prática ou dedicam menos 

atenção devido a nova profissão que assumem ao cursar uma faculdade ou outro curso que 

garantam seu sustento e de sua família.  

Já existem alguns instrumentos jurídicos e acesso a verbas públicas, mas não é 

oferecida, satisfatoriamente, a capacitação técnica de acesso a esses instrumentos e recursos. 

O capoeirista obriga-se a entrar em contato com conhecimentos burocratizados para que possa 

sobreviver de maneira digna. Percebe-se, muitas vezes, uma confusão do gestor público em 

relação a atuação estatal como suporte logístico confundindo com inércia estatal, entende-se 

como má-fé de alguns, postura que necessita ser repensada através dos grupos organizados. 

O trabalho que para o brasileiro é sinônimo de castigo, é visto pela Ciência Econômica 

como a atividade dos homens dirigida para satisfação de suas necessidades. Em Hegel (1997) 

é um meio de satisfação das carências, para Marcuse (1998) é um conceito ontológico que 

apreende o ser da própria existência, não é a finalidade em si mesma, tem como objetivo a 

realidade plena da própria existência e originariamente não se situa na dimensão econômica. 

Com Marx o trabalho é um meio pelo qual a classe dominante explora a classe trabalhadora e 

é essa atividade pela qual a classe dominada fará a revolução em busca de uma sociedade 

diferente da mantida pelo status quo. 
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O trabalho permite ao homem explicar o mundo e a sociedade, o passado e a sua 

constituição, permite ainda antever o futuro e propor uma prática transformadora ao homem, 

na perspectiva de construir uma nova sociedade. No processo de busca da satisfação de suas 

necessidades materiais, o homem trabalha, transformando a natureza, produzindo 

conhecimento e criando-se a si mesmo. Na Capoeira, o contato com a natureza e a 

transformação dos elementos e produtos são consumidos de forma adequada as necessidades 

do grupo. 

As classes socialmente oprimidas são os agentes das transformações e da mudança 

social, da construção de uma nova sociedade sobre outras bases. Seus indivíduos a medida 

que se reconhecem e tomam consciência se organizam no intuito de realizar essa revolução, 

no sentido de transformação da sociedade. O capoeirista não precisa de uma profissão 

reconhecida para sentir-se profissional. Não precisa de limitações que regulem quem pode ou 

não dar aulas. A própria comunidade se encarrega do controle e expurga do meio aqueles que 

possam colocar em risco a segurança de todos.  

Em suma, Capoeira é um termo que para se definir, precisa-se realizar recorte no tempo 

e no espaço, e sempre será carregado de subjetividade, própria de sua essência de negação-

movimento-liberdade (FERREIRA NETO, 2011). Alberga em sua definição uma 

multiplicidade de significados, longe de serem equacionados pela lógica jurídica. A tentativa 

atual é para assegurar direitos aos detentores do saber dessa cultura, para isso, faz-se 

necessário o diálogo constante com seus atores. Conclui-se, então, que a capoeira necessita de 

políticas públicas de fomento, para fortalecimento e manutenção de trabalhos, que só serão 

geradas com a organização coletiva dos capoeiristas para materialização das mesmas. 
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REFLEXÕES SOBRE O PAPEL DA JURISDIÇÃO NO CONTEXTO DE 
CONFLITOS CULTURAIS 

 
Rodrigo Ribeiro Romano1 

 

Resumo: O presente artigo se dispõe a conhecer de questões relativas ao papel e a racionalidade da Jurisdição no 
contexto de conflitos culturais, peculiar na sociedade complexa, haja vista que a depender da forma de abertura 
do procedimento decisório, verifica-se um exercício de perpetuação do desprezo, categoria de Peter Sloterdijk 
que pode inibir a realização de direitos culturais conquistados no direito positivo Constitucional (direitos 
fundamentais) e no direito internacional (tratados, acordos ou em adesão Estatal a organizações internacionais). 
A metodologia aplicada se apoia em estudo interdisciplinar entre Direito e Antropologia. O estudo, para tanto, 
busca repensar e problematizar a Jurisdição, em virtude de atitude apriorística que não conhece da situação de 
particularidade da coletividade em conflito e concentra-se a realizar o direito meramente pelo critério de 
validade, pela recondução normativa a um centro jurídico. Assim, com o apoio dos estudos antropológicos (sobre 
fluxos de cultura) e com a finalidade de garantir o respeito às diferenças culturais pela Jurisdição, o presente 
artigo empreende uma análise da postura reflexiva do outro: legitimando, desse modo, uma postura sensível e 
crítica da posição da Jurisdição em face da coletividade, com o  escopo de compreensão dos elementos que estão 
em jogo para a coletividade, e, de uma nova racionalidade entre ordens jurídicas diferenciadas. 

Palavras-Chaves: Jurisdição. Conflitos culturais. Respeito à diferença. 

Abstract: This article sets out to meet the issues concerning the role and the reasonableness of jurisdiction in the 
context of cultural, peculiar conflicts in complex society, considering that depending on the form of opening the 
decision-making procedure, it turns an exercise in continuing contempt , Peter Sloterdijk category that can 
inhibit the realization of cultural rights won in the Constitutional positive law (fundamental rights) and 
international law (treaties, agreements or accession to international organizations State). The methodology relies 
on interdisciplinary study of law and anthropology. The study, therefore, seeks to rethink and question the 
jurisdiction, by virtue of a priori attitude that knows the situation particularity of community conflict and focuses 
on realizing the right merely by the criterion of validity, for reappointment to a normative legal center. So with 
the support of anthropological studies (on flows of culture) and in order to ensure respect for cultural differences 
by jurisdiction, this article undertakes an analysis of reflexive attitude of the other: legitimizing thus a sensitive 
and critical stance Jurisdiction of the position in the face of the community, with the aim of understanding the 
elements that are at stake for the community, and a new rationality between different legal orders. 

Keywords: Jurisdiction. Cultural conflicts. Respect for difference. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo se propõe discutir sobre as condições para a realização de proteção de 

minorias culturais no contexto de sociedade complexa, globalizada. Procura, assim, a 

                                                           
1 Mestrando em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRN. Especialista em Direito 
Constitucional pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRN. Bacharel em Direito pela UNIRN e 
Bacharel em Ciências Sociais pela UFRN. 
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realização de um legítimo Estado Democrático de Direito. Isto porque, a ideia atual de 

sociedade democrática não resume a democracia a simples prevalência da maioria. É, pois, 

participação, liberdade e, principalmente, tolerância.  

Neste contexto, diversas demandas culturais de coletividades, fundadas em direitos e 

valores da Constituição ou consagradas na ordem internacional, são apresentadas aos órgãos 

judiciais, ora competentes para a sua realização. O que está em jogo nestas demandas judiciais 

é: o reconhecimento de particularidades (ainda que em de forma sincrética a fluxos de cultura 

global), reivindicações de direitos coletivos e a preocupação com direitos básicos de 

cidadania. Afinal, os atores que utilizam deste expediente são atores expostos à 

desconsideração (ou até mesmo o desprezo) e a provável usurpação de direitos no espaço 

público. Atos de desconsideração permeiam o universo do público do cotidiano da esfera 

pública; e podem ser perpetuados, acaso uma postura tolerante (aliado a uma racionalidade 

comunicativa) do julgador não seja posta em evidência. 

 Assim, o presente artigo, a partir de um estudo interdisciplinar entre o Direito (em 

específico, a Filosofia do direito) e a Antropologia, busca compreender como é possível a 

proteção de tutelas por reconhecimento de identidades culturais perante órgãos judiciais. Para 

tanto, em um primeiro momento, após expor a insuficiência de conceitos monistas para 

tratamento da relação entre ordenamento nacional e internacional (regional ou transnacional) 

na atual sociedade complexa; o presente artigo irá analisar a compatibilidade de uma nova 

postura jurisdicional e racionalidade, a partir da compreensão das relações entre fluxos 

culturais. 

 

2  DA PROBLEMÁTICA JURÍDICA DOS CONFLITOS CULTURAIS  

Antes de adentrar nas considerações sobre a insuficiência da conceituação clássica da 

relação entre ordens jurídicas, é preciso compreender que o que está em jogo nas demandas 

judiciais culturais é busca pelo reconhecimento de particularidades.  

Segundo Charles Taylor (1994) a transformação da noção de honra em dignidade pela 

passagem do antigo regime para a sociedade moderna, substituiu a visão hierárquica de 
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mundo por uma igualitária e universal com foco no indivíduo, e, culminou em dois processos. 

O primeiro processo resultou na expansão de direitos, em tese, compartilhados por todos os 

cidadãos; e o segundo processo, desdobrado do primeiro, originou uma série de demandas por 

reconhecimentos de identidades autênticas. Nestas demandas, não se valoriza características 

universais compartilhadas pelas coletividades, mas, o reconhecimento de uma singularidade 

cultural.  

Entretanto, e de forma inevitável, a esfera pública conduz a atos de desprezo e de 

desconsideração de singularidades culturais. Isto porque atos de comunicação vertical 

(pressupostos em toda e qualquer relação de autoridade, notadamente, entre o Estado e os 

cidadãos) acabam por criar situação de embaraço, pela dominação de coletividades, a partir da 

dominação de outras coletividades que resulta em seu rebaixamento e opressão.  

O perpetuar desses atos consagra a categoria do desprezo. O desprezo é o 

reconhecimento recusado. Peter Sloterdijk (2002, p. 55), cita Espinosa para afirmar que o 

desprezo é um fracasso, um “embaraço estético e moral que surge com o torna-se perceptível 

do não-digno de ser perceptível no espaço público”. Neste sentido, a desconsideração é 

“vivida” pelo grupo minoritário. 2 

O desprezo cria nas coletividades diferenças de caráter essencial que a impedem de agir, 

de poder participar na esfera pública – diferenças essas que obstam a massa de ter direito a ter 

direitos. Neste sentido, coletividades buscam reconhecimento de expectativas de proteção 

jurídica de sua singularidade, seja requerendo a tutela de posições consagradas em direitos 

fundamentais (ou a partir de valores fundamentais), seja suplicando pela aplicação de direitos 

a direitos de autofundamentação - sedimentados na ordem jurídica internacional.  

Não se pode olvidar que a atual sociedade é tida como complexa (MORIN, 2002). Os 

conflitos são complexos pela multiplicidade de consequências que provocam. Existe, pois, 

uma incerteza de prognósticos e as dimensões dos conflitos desbordam das formalidades e da 

univocidade de sentidos. Desta feita, Raffaele de Giorgio (2006, p. 234) pondera que: 

                                                           
2 Neste diapasão, a desconsideração é “vivida” pelo grupo minoritário, no sentido de vivência atribuído por 
Hans-Georg Gadamer (2008) em sua filosofia da hermenêutica.  
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O risco, então, é uma característica estrutural da complexidade da sociedade 
moderna; de sua temporalização, da simbiose com o futuro, do paradoxo do 
presente, da ecologia do não-saber. O risco dos modernos não tem qualquer relação 
com o perigo dos antigos. O risco dos modernos expande o potencial para as 
decisões, duplica a possibilidade de escolha, racionaliza a incerteza (no sentido de 
que permite ativa mecanismos de sua absorção), bifurca os caminhos do agir 
possível e duplica suas bifurcações. 

Para tanto, Ricardo Tinoco de Góes (2013) atenta que, porque a complexidade é 

marcada pela rivalidade entre discursos de múltiplas origens; assim, é dever da jurisdição, 

para fins de consubstanciar-se democrática, institucionalizar espaços de participação para 

discussão tematizada de situações conflitivas e dissensos sobre valores (não apenas, culturais).     

Alias, não somente apenas uma abertura de espaços; é fundamental para a legitimação 

de uma jurisdição, a tomada de consideração da relação de desprezo entre coletividades, para 

cumprir a missão da realização democrática da tolerância.  

Neste sentido, a aplicação de direitos em situações conflitivas de coletividades, não 

pode operar sobre uma dogmática jurídica, meramente estática. Isto porque, diante da infinita 

pluralidade de situações de desprezo, não se faz possível uma tomada de posição jurisdicional 

a partir da centralidade de uma ordem jurídica. Se, por monismo, “o direito internacional e o 

direito internos são dois ramos direito dentro de um só sistema jurídico” (MAZZUOLI, 2008, 

p. 70); a implicação desta perspectiva resulta em um conflito político-ideológico para escolha 

de uma das normas fundamentais para a validação de um sistema jurídico. Deste modo, 

olvidam-se as potenciais expectativas jurídicas (das diversas ordens) pela redução meramente 

jurídica a um ponto de partida. Consequência disto é provável invalidação de direitos culturais 

por ausência de recondução normativa por mera operação racional. 

Desta feita, é mister conhecer da complexidade da análise cultural que foge de uma 

análise meramente estrutural.  
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3  DA CULTURA COMO UM PROCESSO EM FLUXO  

Enquanto ciência da alteridade3, a Antropologia é uma ciência que surge com o escopo 

de abolir “as supostas diferenças essenciais entre pessoas” (SLOTERDIJK, 2002, p. 87). É 

que a realidade dos sujeitos coletivos é construída pela cultura; motivo pelo qual, para se 

compreender como se comporta uma coletividade, é necessário considerar as limitações 

impostas pela representação (motivações, facilitações e fundamentações) do mundo 

construída pelo sujeito, pela cultura.  

Se, ao enfrentar a questão do desprezo em sociedades democráticas, Peter Sloterdijk 

partiu da concepção da eterna diferenciação da coletividade (enquanto comportamento a se 

diferenciar); esta pôde se ancorar na concepção contemporânea de que a cultura, que suporta a 

realidade de atuação de uma coletividade, é construída socialmente4 e é parcial. Desta feita, 

Fredrik Barth (2000, p. 111), para quem, “a realidade das pessoas é composta de construções 

culturais, sustentadas de modo eficaz tanto pelo mútuo consentimento quanto por causas 

materiais inevitáveis.” 5 Assim, para se compreender as possibilidades de ação (agir) de uma 

coletividade, é preciso entender o que a antropologia vislumbra por “cultura”, que perfaz a 

sua realidade.   

A noção atual de cultura foi (e está) sendo reconceituada, de modo a modificar a noção 

anteriormente assentada. A reflexão da Antropologia da década de 1970 pôde constatar que as 

concepções anteriores de cultura serviram de utilidade para o interesse colonial – 

apresentavam, sob uma visão epistemológica, o conhecimento para dominação (seja da 

                                                           
3 Segundo Mariza Peirano (1999, p. 226) a ideia de alteridade é “um aspecto fundante da antropologia, sem a 
qual a disciplina não reconhece a si própria”. A citada autora apresenta quatro tipos ideais de projetos de estudo 
da alteridade: a alteridade radical; o contato com a alteridade; a alteridade próxima, ora responsável pela 
pesquisa em grandes cidades; e a alteridade mínima, que reflete o contexto da produção da obra do antropólogo e 
cientista social.    
4 Aduz Fredrik Barth (2000, p. 111), que “é possível mostrar de forma razoável que muito do que os membros de 
um determinado grupo consideram como dados naturais é meramente um reflexo de seus próprios pressupostos. 
Essas pessoas, contudo, bem como qualquer um de nós, necessariamente agem e reagem de acordo com sua 
percepção de mundo, impregnando-o com o resultado de suas próprias construções”. 
5 Aliás, no tocante ao consentimento, Fredrik Barth (2000, p. 111), “ao que tudo indica, está incrustado em 
representações coletivas: a linguagem, as categorias, os símbolos, os rituais e as instituições” 
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natureza, seja do próprio homem). Observa-se, pois, dentro da Teoria Antropológica6, uma 

distinção semiótica do termo cultura a partir de uma Antropologia clássica e moderna. 

O processo de reconceituação do termo cultura é lento e fragmentado, mas resulta pela 

síntese de Fredrik Barth (2000, p. 120), de uma concepção de cultura baseada na 

heterogeneidade – e não mais em uma noção homogênea de cultura, afinal, deve-se: 

esperar uma multiplicidade de padrões parciais, que interferem uns sobre os outros, 
e se estabelecem em diferentes graus nas diferentes localidades e nos diferentes 
campos; e que devemos duvidar de toda a afirmação de coerência, salvo quando 
tiver sido devidamente demonstrada.  

Verifica-se que o termo cultura, a noção anterior à década de 1970, pauta-se na 

totalidade de elementos7, em um sistema (harmônico de elementares pelo sentido global) 

reconstruído por métodos de apreensão de padrões médios. Reflete, por sua vez, operações 

intelectuais que apresentam homogeneidade, totalidade, regularidade, estrutura (padrões) e 

coerência de um sistema ordenado (e dado ao observador). 

Noutro passo, a Antropologia Contemporânea declina para o termo cultura (noção) 

modelos intelectuais pautados na heterogeneidade, parcialidade, variação, processo e 

incongruência normativa da ação. Trata-se de sistemas desordenados porque em constante 

construção e desconstrução. 

Enquanto processo, a cultura alcança uma dimensão temporal. É que os significados e 

as formas significativas do mundo são sempre criados e recriados. Deste modo, segundo Ulf 

Hannerz (1997, p. 12), “para manter a cultura em movimento, as pessoas, enquanto atores e 

redes de atores têm de inventar cultura, refletir sobre ela, fazer experiências com ela, recordá-

la (ou armazená-la de alguma outra maneira), discuti-la e transmiti-la”.   

                                                           
6 A partir de um olhar mínimo da alteridade. 
7 Em definição clássica, Eduard B. Tylor (apud. Max Gluckman, 1987, p. 311), para quem apresentava a cultura 
como “aquele todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costumes e quaisquer 
capacidades ou hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de sociedade”. 
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Ulf Hannerz (1997) 8, a partir de uma leitura sobre a proposta de cultura de Fredrik 

Barth - enquanto multiplicidade de padrões - apontou que para análise, a cultura deve ser 

pensada como fluxo. Assim, como o fluxo possui direção é possível dimensioná-la sob um 

espaço e vislumbrar os lastros de perspectiva sobre o mundo. 9    

Ante a consciência de existência de fluxos culturais fragmentados e distribuídos de 

forma heterogênea; a interação entre tais fluxos não resulta em um aculturalismo. Para a 

Antropologia Contemporânea – diferente da que a antecedeu, que concebia a cultura como 

fechada – o fluxo cultural local pode ascender ao fluxo global e se concretizar relações 

culturais de criolização10; relações de adaptações culturais legítimas11. Essa atitude, que 

rompe com a concepção de violência inerente ao aculturalismo, será adiante elucidada. 

A partir de reflexões da atual sociedade complexa – que se apresenta em um constante 

conflito de padrões culturais – afirmam Ulf Hannerz (1997) e Arjun Appadurai (1999) que a 

globalização não está homogeneizando sociedade e culturas. Segundo atestam, não obstante 

abertura de elementos culturais globais – seja por ordem econômica, seja política; se 

verificam, além de resistência local, adaptações do global pelo local (e até mesmo a 

construção de autoreferenciamento). 

Com efeito, observa-se que o fluxo global de cultura de massa não é unidirecional, mas 

sim disjuntivo. Isto, pois, segundo Arjun Appadurai (1999), a disjunção cultural pauta-se em 
                                                           
8 Segundo o autor (HANNERZ, 1997, p. 15), a metáfora de fluxo “deve ser vista como originando uma série 
infinita de deslocamentos no tempo, às vezes, alterando também o espaço, entre formas externas acessíveis aos 
sentidos, interpretações e, então, formas externas novamente; uma sequência ininterrupta carregada de 
incertezas, que dá margens a erros de compreensão e perdas, tanto quanto inovações. O que a metáfora do fluxo 
nos propõe é a tarefa de problematizar a cultura em termos processuais, não a permissão para desproblematizá-
la, abstraindo suas complicações”. 
9 Neste sentido, Ulf Hannerz (1997, p. 12) aduz que, “no caso dos fluxos de culturas, é certo que o que se ganha 
num lugar não necessariamente se perde na origem. Mas há uma reorganização da cultura no espaço”.  
10 Desta feita, Ulf Hannerz (1997, p. 27): “penso que a perspectiva de ‘criolização’ é particularmente aplicável 
aos processos de confluência cultural que se estendem num continuum mais ou menos aberto de diversidade, ao 
longo de uma estrutura de relações centro-periferia que pode ser perfeitamente alargada para o âmbito 
transnacional, também caracterizado pela desigualdade de poder, prestígio e recursos materiais”.  
11 Segundo Ulf Hannerz (1997, p. 28) “a identificação de culturas crioulas chama a atenção para o fato de que 
algumas culturas não são visivelmente tão ‘limitadas’, ‘puras’, ‘homogêneas’ e ‘atemporais’ quanto a tradição 
antropológica muitas vezes as retrata; e, na medida em que também nesse caso há uma postura de exaltação da 
hibridez, pode-se pensar que uma parte da vitalidade e criatividade dessas culturas tem origem exatamente na 
dinâmica da mistura (se bem que a exaltação possa ser moderada pelo reconhecimento de que as culturas 
também são construídas em torno de estruturas de desigualdade)”. 
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cinco dimensões: a. etnopanoramas; b. midiapanoramas; c. tecnopanoramas; d. 

finançopanoramas;e e. ideopanoramas.  

Os processos de interações dos fluxos de cultura são cruciais para a formação de estados 

culturais de criolização12; nos quais o local faz o global se adaptar (isto, dentro da seara da 

comunicação); gerando assim, novas respostas a problemática da ação individual ou coletiva. 

Deste modo, Ulf Hannerz (1997), ao observar o hibridismo resultante de interações de 

fluxos global e local, não conclui pela tendência homogeneizante da cultura pela globalização, 

para uma grande massa global de homens. O que se observa é uma situação de interações (em 

diversos níveis e graus): processos e contra processos que incidem sobre uma situação 

existencial.  

Assim, porque a regra é de interações de fluxos culturais - ora existencialmente 

vivenciado por uma coletividade – resultante no hibridismo, a imposição de um fluxo, 

notadamente global (em dimensão relativa) sobre um local, é sinal de imposição e dominação. 

Por fim, se acaso a tendência à diferenciação de uma coletividade já seria problemática 

em uma estrutura cultural homogênea (e demandaria cautela), a diferenciação sob a proposta 

de cultura heterogênea - enquanto fluxos em interação - merece uma cautela ainda maior. É 

que, sob esta perspectiva, as coletividades não apresentariam diferenças de posicionamento no 

espaço público somente porque apresentam uma cosmovisão parcial da estrutura cultural 

(concepção total).  

Os pressupostos do mundo é que são diferentes. Os problemas de comunicação são 

ainda maiores o que incentivaria uma compreensão prévia da diferença, para fins de 

construção de um estado de cooperação. Consoante a reconceitualização de cultura em 

Fredrik Barth (2000, p. 138), os fluxos de cultura são distributivos, compartilhados por alguns 

e não por outros e estes sujeitos que atuam estão sempre e essencialmente posicionados, de 

modo que, “as diferenças entre as pessoas que a ideia de posicionamento permite apreender 

provavelmente constituem o principal ímpeto para formas essências de interação, conversação 

e reflexão”.  

                                                           
12 Arjun Appadurai utiliza do termo ‘indianização’, em vez de ‘criolização’, defendido por Ulf Hannerz. 
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Ora, vez que as experiências e os horizontes das coletividades são distintos, as 

interpretações dos eventos fornecem sempre a possibilidade de novas formas de percepções 

que somente torna-se acessível mediante um esforço comunicativo especial. 

 

4  DA REALIZAÇÃO DO RESPEITO ÀS DIFERENÇAS CULTURAIS 

Para tudo que foi exposto, é importante recuperar duas premissas: primeira, as 

conquistas de direitos culturais, seja de natureza de direito fundamental (direito interno 

Estatal), seja de natureza de direito internacional (convencionado em tratados, acordos ou em 

adesão Estatal a organizações internacionais) pode perpetuar o natural desprezo da esfera 

pública à coletividades (notadamente, minorias), se acaso, a consideração do conflito da 

pluralidade se restringir a mera validação normativa a partir de um centro jurídico. E uma 

segunda, porque estados de interação de fluxos permitem a construção de situações hibridas 

(necessariamente, a cultura local não subsume ou repele a cultura global; existe uma 

negociação entre fluxos), resta possível a busca por um estado de cooperação, a partir da 

conversação e da reflexão de pressupostos de mundo diferenciáveis.  

Neste sentido, é dever da Jurisdição conhecer desses conflitos, de forma reflexiva, pelo 

posicionamento de alteridades. Isto porque, uma abertura sem a devida prudência, dos 

conflitos culturais pode desencadear um desvio de representatividade, muito em razão da 

distância entre a fluxo cultural sustentado pela coletividade que suplica a tutela de direitos e a 

cosmovisão que sustenta o aparato institucional do Estado – ora decorrente de uma 

perspectiva unificadora e mediana dos padrões culturais de um território.  

Com efeito, sobre o aparato institucional (e dentre estes, a Jurisdição) existe um 

pressuposto de conformação homogenia da cultura nacional, até mesmo, como conduto 

justificador da ideia de impessoalidade republicana.  Decorre que este pressuposto, tanto pode 

muitas vezes justificar a dominação do Estado sobre o outro13, como do Estado sobre 

                                                           
13 Neste sentido, interessante registrar que Manuel Castells (1999) apresenta estrutura analítica segundo a qual: 
“quem” constrói a identidade coletiva e “qual” a utilidade desta identidade é determinada pelo conteúdo 
simbólico desta identidade, como pelo significado para aqueles que se identificam ou que se excluem. Assim - e 
como a construção de identidade é marcada por relações de poder – o autor propõe três formas e origens de 
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comunidades em situação de minoria pela perspectiva pressuposta e silente de um Estado-

Nação.  

Benedict Anderson (2008) aponta que aparatos oficiais como os mapas, os censos e os 

museus servem de instrumentos do Estado para a construção de uma nação que lhe garante 

fundamento. Argumenta a nacionalidade (e para tanto, o nacionalismo) como produto cultural 

e assim de cunho específico. Trata-se de uma representação imaginada de elementos comuns 

entre um grupo – e como tal, uma noção homogênea de cultura – que verbera em uma 

legitimidade emocional mais que profunda. Porque se trata de uma representação imaginada, 

Benedict Anderson afirma que pode ser imposta pelo Estado na exposição de elementos 

comuns em uma dada população. Elementos compartilhados. 14 

A potencialidade do fluxo estatal, como representação de elementos comuns, vela a 

possibilidade do representante do ente estatal competente para julgar conflitos constatar 

particularidades de uma dada coletividade, como também, contribui para mascarar o exercício 

do desprezo. 

Para fins de abertura procedimental, na esteira de Marcelo Neves (2006), recomenda-se 

uma teoria discursiva que absorva a complexidade da participação plural. Marcelo Neves 

reflete, através de pesquisa interdisciplinar sobre o Estado Democrático de Direito, sobre o 

ponto de tensão entre o paradigma sistêmico luhmanniano e a teoria habermasiana do 

discurso, e, busca, através das divergências e complementaridades destas perspectivas, 

esboçar os elementos de uma teoria dos fundamentos normativos e das condições empíricas 

                                                                                                                                                                                     
construção de identidades: uma identidade legitimadora, cuja origem está vinculada às instituições dominantes, 
com a finalidade de expandir e racionalizar a dominação de atores sociais; uma identidade de resistência, geradas 
por atores sociais que estão em posição de discriminação e de desvalorização, com a finalidade de construir 
verdadeiras trincheiras de resistências; e uma identidade de projeto, produzida por atores sociais que partem de 
materiais culturais de que tem acesso, para resignificar sua posição na sociedade. 
14 Assim o é representada a função do censo, dos mapas e dos museus. O censo, neste diapasão, unifica 
quantidades em categorias representativas. Dispensa, o censo, as particularidades. Na ótica da Escola de 
Frankfurt – de Estado como instrumento de dominação – que, segundo Benedict Anderson (2008, p. 233): “fica 
evidente a peculiaridade do novo censo. Ele tentava contar minuciosamente os objetivos de sua imaginação 
febril”. Os mapas, tal como censo, operam através de uma classificação totalizante. Os mapas concretizam a 
imagem de um povo delimitado ao seu território. Adstrita uma visão estática (e não é impertinente que o povo e 
o território sejam elementos constitutivos do Estado Moderno). Os museus, por fim, representam a ideologia do 
Estado-nação. Trata-se de um programa educacional do Estado para fomentar raízes nacionais comuns, é a 
imposição de um projeto cultural unificado, oficial, ante a tradições populares já sedimentadas e fragmentadas.  

                                                     
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITOS CULTURAIS

ISSN-e: 2316-9982  
www.direitosculturais.com.br 

1100



 
 

 

 

do Estado Democrático de Direito na sociedade atual, supercomplexa. Preocupa-se, pois, com 

a emergência de ordens jurídicas globais e de uma política mundial, e para tanto, pretende 

redefinir a facticidade do poder eficiente com o direito legitimador. Desta feita, destaca o 

autor (NEVES, 2006, p. 135) que: 

a esfera pública como arena de dissenso apresenta-se, em princípio, inteiramente 
desestruturada. Ela só se torna, em certa medida, estruturada quando há perspectivas 
de que as expectativas, os valores, os interesses e os discursos que lhe são 
constitutivos sejam generalizados pelos procedimentos constitucionais.  

Isto, pois, os fluxos culturais de cada coletividade somente são passives de ser debatidos 

quando podem ser transportados para os procedimentos estatais. Desta feita, segundo Marcelo 

Neves (2006), para quando o Estado democrático de direito garante e promove o acesso 

equânime dos diferentes valores e interesses no procedimento político e jurídico; este Estado 

se legitima. Para tanto, apenas é possível uma esfera judicial pluralista, quando há um 

“consenso em torno das regras procedimentais do jogo democrático do Estado de Direito” 

(NEVES, 2006, p. 149).  

Neste contexto, e ato contínuo, aliado a uma abertura procedimental (e porque esta 

abertura conduz a uma transportação discursiva do fluxo cultural de uma coletividade para um 

discurso oficial) é importante uma nova postura judicial (notadamente, na transposição dos 

discursos) para realização de uma nova racionalidade. Isto porque é preciso se exigir uma 

prudência na aplicação das normas pelas instituições – somente alcançável pelo fomento a 

participação. A ausência de participação das coletividades no processo decisório (no processo 

de construção da norma, na linguagem de Friedrich Müller (2008)), impõe tanto um 

velamento de desvios linguísticos15; assim como, permite impor um sentido totalitário de 

moralidade que dispensa considerações particulares.   

A abertura ao horizonte de cultural de uma coletividade não é algo simples. É preciso, 

pois, que a Jurisdição, primeiramente, reconheça a relação social que exerce efeitos sobre a 
                                                           
15 É que discussões propriamente jurídicas que não amparam a situação moral em jogo potencializam as relações 
de poder decorrentes do desvio linguístico do discurso jurídico. Para Pierre Bourdieu (2010, p. 224) o campo 
jurídico é um espaço no qual há “a imposição de uma fronteira entre os que estão preparados para entrar no jogo 
e os que, quando nele se acham lançados, permanecem de facto excluídos, por não poderem operar a conversão 
de todo o espaço mental – e, em particular, de toda postura linguística – que supõe a entrada neste espaço 
social”.  
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abertura de sentidos. Ou melhor, a Jurisdição, antes de realizar a abertura à individualidade da 

coletividade, deve conhecer dos efeitos das estruturas sociais e culturais que veiculam a 

situação existencial de desprezo. 

Assim é que, o dever da Jurisdição realizar uma verdadeira pesquisa sobre as condições 

existenciais da coletividade, refletindo sobre a interação de fluxos. É um engajamento 

espiritual, no qual a Jurisdição visa o esquecimento de si pela conversão do olhar lançado às 

circunstâncias comuns da vida da coletividade e a aceita como singular. Propõe-se, pois, que a 

Jurisdição compreenda e considera a sério, a coletividade em juízo, em toda sua 

particularidade - tal qual se realizaria no ofício do etnógrafo, consoante a acepção de Clifford 

Geertz (2012). 16    

Ao final, após a abertura reflexiva, a aplicação do direito à situação conflitiva, deve 

seguir um padrão de racionalidade transconstitucional (NEVES, 2009). Neste sentido, as 

possibilidades jurídicas (das diversas ordens) não se entrelaçam; há inter-relacionamento. Ou 

seja, à maneiras como a inter-relação entre fluxos de culturas, aduz Marcelo Neves (2009, p. 

118):  

não cabe falar de uma estrutura hierárquica entre ordens: a incorporação recíproca 
de conteúdos implica uma releitura de sentido à luz da ordem receptora. Há 
reconstrução de sentido, que envolve certa desconstrução do outro e uma 
autodesconstrução: tanto conteúdos de sentido do ‘outro’ são desarticulados 
(falsificados!) e rearticulados  internamente, quanto conteúdos de sentido originários 
da própria ordem são desarticulados (falsificados!) e rearticulados em face da 
introdução do ‘outro’.  

  

CONCLUSÃO 

O presente artigo se propôs a refletir a Jurisdição no contexto de realização de proteção 

de minorias culturais no contexto de sociedade complexa, plural e globalizada. Isto porque, se 

uma negativa apriorística da situação de particularidade da coletividade em conflito (pela 

                                                           
16 Segundo Clifford Geertz (2012, p. 7), o que o etnógrafo enfrenta é “uma multiplicidade de estruturas 
conceptuais complexas, muitas delas sobrepostas ou amarradas umas às outras, que são simultaneamente 
estranhas, irregulares e inexplicadas, e que ele tem de, de alguma forma, primeiro apreender e depois 
apresentar”. 
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mera recondução normativa), torna o debate jurisdicional opressor de situações culturais, em 

detrimento das conquistas de direitos culturais (positivados internamente, através da 

Constituição; ou ratificados da seara internarcional). É mister um repensar da própria 

Jurisdição.  

Compreendo que, naturalmente, os atores sociais (coletividades) atuam em estados de 

interação de fluxos que permitem a construção de situações culturais hibridas; por mimetismo, 

mediante conversação e reflexão de pressupostos de mundo diferenciáveis, é possível que a 

Jurisdição alcance uma proposta cooperativa – e, portanto, solidária.  

Assim, o presente artigo estende à Jurisdição, tanto uma nova postura, atitude de 

reflexividade perante o outro; como uma nova racionalidade, de permanente reconstrução e 

desconstrução de conteúdos de normatividades de ordens diferenciadas.  

Deste modo, pelo conhecimento da singularidade dos atores sociais e do jogo político 

de proposição de sentidos, a Jurisdição realiza o respeito às diferenças culturais, redefinindo 

seu dever de motivar decisões: assumindo a pretensão de convencer uma esfera pública 

dramatizada por situações existenciais.   
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HACIA UNA CLASIFICACION DE DERECHOS CULTURALES 

Noelia Heredia Chaz1 

INTRODUCCIÓN 
 
 

Se preguntarán, cual es la utilidad de hacer una clasificación de los derechos 

culturales, y la primera respuesta es, que nos permite hacer un estudio y análisis más 

detallado, y aglutinar en un mismo texto,  derechos que tienen alguna característica 

común, con el fin de visibilizarlos y tenerlos presente más fácilmente, claro para que, en 

definitiva, se hagan efectivos. Por esa razón, me he propuesto realizar éste trabajo, que es 

nada más, -y nada menos- que esbozar una clasificación de los Derechos Culturales. 
 
 
Debemos tener en cuenta que, siendo ésta, una materia nobel entre las ramas del 

Derecho, estando su estudio aun progresando recientemente en su desarrollo, encontramos 

escasos trabajos que se orientan hacia lo que se pretende realizar en este ensayo. Los 

instrumentos internacionales a los que habitualmente accedemos,   relativos a la materia, 

enumeran aquellos que consideran Derechos Culturales. 

Así podemos mencionar entre los más relevantes, a la Declaración de Friburgo sobre 

Derechos Culturales (2007) donde, entre otros, menciona el Derecho a la Identidad, 

Derechos a su propia cultura y Culturas que constituyen patrimonio común de la humanidad, 

el Acceso a los patrimonios culturales  a través del ejercicio de los derechos a  la  

educación y a la información, Libertad de elegir  identificarse  con  una  o  varias 

comunidades culturales, Acceso y participación a la vida cultural, Derecho a la Educación y 

formación. 
 
El reconocido profesor Edwin R. Harvey ha distinguido a los Derechos culturales - 

propiamente  dichos-  del  Derecho  a  la  educación1,   aunque  sin  dar  una  definición 

específica, de lo que entiende por los primeros de ellos. 
 
Para A.H. Robertson, quien se encuentra en una posición diferente a la de Harvey, ha 

señalado que es necesario distinguir entre los derechos culturales en sentido amplio, del 

derecho a la cultura, en sentido estricto, señalando que la noción de derechos culturales -tal 

                                                             
1 CHAZ, Abogada, integrante –Secretaria- del Instituto de Derechos Culturales Colegio de Abogados de Bahía 

Blanca Provincia de Buenos Aires-Argentina 
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como lo entiende el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales-, es 

un concepto general que comprende al derecho a la educación en sus diferentes niveles 

(enseñanza primaria, secundaria y superior, formación profesional, educación de adultos, 

etc), además del derecho a la cultura propiamente dicha.2 
 
 
Se sabe, que mas allá de los varios intentos, al no haber una clasificación clara y 

definida de los derechos culturales, con sumo respeto propongo la siguiente, sin que esto 

implique que sea ajena a críticas, ya que es sólo un intento para comenzar a delimitar y 

clarificar esta materia. 
 
 
CLASIFICACIÓN DE DERECHOS CULTURALES 

 
 

En principio podemos diferenciar los Derechos Culturales inherentes a las personas, 

corrientemente, en el ámbito del derecho, denominados “personalismos”, o que 

proponemos denominar “de raíz”;  de aquellos Derechos Culturales “instrumentales”, que 

se refieren a aquellos que hacen a la gobernanza, o que también podríamos entender como 

herramentales. 

 
Dentro de los primeros “de raíz”, se propone una sub-clasificación según a quien, o a 

quienes atañen, sean estas personas individuales, o colectivas: 
 
 
1-  Los  derechos  Culturales  individuales  o  de  las  personas:  son  aquellos  que 

pertenecen a las personas por el solo hecho de serlo. 

Dentro de éstos podemos mencionar:  
Derecho a pertenecer a una comunidad cultural: es aquella liberalidad que tiene 

toda persona de integrar un grupo social, que comparta creencias, objetivos, 

intereses determinados. 

Derecho a la Igualdad cultural: es el derecho de toda persona a que no se le dé trato 

discriminatorio, garantizándose la igualdad de oportunidades en el acceso, la 

producción y difusión de los bienes y servicios culturales. 

Derecho a la Libertad de conciencia: es el derecho entendido como género que 

asume otras libertades con distintas denominaciones. Se trata de la libertad 

ideológica y de la libertad religiosa. La libertad de conciencia incluye la libertad de 

ideas y creencias, tanto religiosas como no religiosas – desde la perspectiva de la 

conciencia-, por un lado; y por el otro lado, incluye la libertad interior como la de 

expresión, y la de adaptar la conducta a esas creencias o ideas3.-
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Derecho a la Libertad de pensamiento: es la prerrogativa a través de la cual toda 

persona tiene a que el ámbito de acción intelectiva, quede exenta de todo tipo 

de coerción exterior. La libertad de pensamiento es el examen, análisis, revisión 

y comparación, por propia voluntad y en el fuero interno de una persona, de una 

cosa —sea material o ideal—. 

Derecho a la Libertad de opinión: es el derecho de una persona a formar un juicio 

de valor sobre aquello que se encuentra alojado en su fuero interno. 

Derecho a la Libertad de expresión: es el derecho de toda persona de hacer público, 

a transmitir y a exteriorizar un conjunto de ideas, opiniones, creencias, imágenes 

etc, a través de cualquier medio: oralmente, a través de símbolos, gestos, en forma 

escrita, a través de los diversos medios de expresión como la radio, cine, teatro, etc. 

La libertad de expresión es la exteriorización de lo que se piensa y/u opina. 

Derecho a la Educación: es un derecho fundamental de todos los seres humanos 

que les permite adquirir conocimientos y alcanzar así una vida social plena. 

Comprende la enseñanza primaria, secundaria y superior, formación profesional, 

educación de adultos, etc) 

Derecho a Participar de la vida cultural (en su sentido activo y protagonista -como 

artista- o en su rol pasivo -como espectador-): toda persona tiene el derecho a 

acceder y participar, en la vida cultural de una comunidad. 

Derechos Autorales: son los derechos que tiene una persona por sus creaciones, 

sean éstas obras literarias, científicas o artísticas, de tipo musicales, teatrales, o 

audiovisuales. Estos derechos nacen con el acto de creación, más allá de su registro. 

Derecho a la Inclusión cultural: Es aquel que tiene toda persona a formar parte 

de la comunidad cultural, independientemente de su origen, de su actividad, de su 

condición socio-económica-cultural, o de su pensamiento. 
 
2- Los Derechos Culturales de las comunidades o grupos sociales: son aquellos que 

pertenecen a una comunidad o sociedad determinada, pudiendo ser ejercidos de manera 

colectiva por todo el conjunto o una parte de él, pero que requieren la existencia de 

pluralidad de personas. 

Entre ellos podemos citar:  
Derecho al Acceso a la cultura: Es el derecho de poder acceder, a las 

manifestaciones culturales en general. Incluye esta idea la de buscar, recibir, 

difundir, mediante cualquier medio, obras literarias, , información, arte, etc, ya sea 

con finalidad de instruirse, educarse, informarse, entretenerse o simplemente,
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emocionarse.  
Derecho a la Multiculturalidad: Es aquel que contempla la coexistencia de 

diferentes culturas en una comunidad o sociedad, sin dependencia a la manera en 

que puedan interactuar, respetando y aceptando todas las culturas, teniendo igualdad 

de oportunidades y de trato. 

Derecho a la Interculturalidad: Prerrogativa  través de la cual, las distintas culturas 

coexistan  en  una  sociedad,  interactuando  entre  sí,  compartiendo     valores, 

resolviendo sus conflictos, sobre el concepto que todas son dignas y valiosas. 

Derecho a la Democracia cultural: siendo la cultura una práctica social, construida 

en el diálogo y la convivencia social, los individuos en sus comunidades tienen 

derecho a participar en la creación y la acción cultural, en igual grado. 

Derecho a la Diversidad cultural: Según la UNESCO “…la diversidad 

cultural es  tan  necesaria  para  el  género  humano  como  la  diversidad  biológica  

para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la 

humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones 

presentes y futuras. ”4 Es el derecho a la multiplicidad e interacción de culturas 

que coexisten en el mundo, manifestándose por la diversidad de lenguaje, de 

las creencias religiosas, de las prácticas del manejo de la tierra, en el arte, en la 

música, en la estructura social, en la selección de los cultivos, en la dieta y en 

todo número concebible de otros atributos de la sociedad humana. 

Derecho a la Naturaleza/Medio – Ambiente Sano: cada mujer, hombre, joven y 

niño tiene derecho a un medio ambiente seguro y saludable, así como a otros 

derechos humanos fundamentales relacionados a un medio ambiente saludable. Así 

en el caso de Argentina, nuestra Constitución Nacional en el artículo 41, 

primer párrafo dice: "Todos los habitantes gozan  del  derecho  a  un  ambiente 

sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades 

productivas  satisfagan  las  necesidades  presentes  sin  comprometer  las  de las 

generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará 

prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley". 

Derecho al Desarrollo cultural: derecho al crecimiento y/o progreso y/o 

fortalecimiento de las expresiones artísticas, las costumbres, los recursos culturales 

y naturales, así como el patrimonio tangible e intangible de una comunidad.
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Derecho al Acceso a nuevas tecnologías: es el derecho de una comunidad de poder 

acceder y utilizar los últimos desarrollos tecnológicos y sus aplicaciones 

(programas, procesos y aplicaciones). 

Derecho al Patrimonio cultural: Lo que se entiende por patrimonio cultural es 

subjetivo y dinámico, dependiendo de un país o sociedad, en un momento 

determinado, sobre que bienes (ya sea materiales o inmateriales) considera que hay 

que proteger y conservar de cada momento histórico. Por lo que podemos definirlo  

como  el  derecho  de  una  comunidad  a  la  conservación  y  protección de los 

bienes materiales (el claro ejemplo del patrimonio arquitectónico, o los 

instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes) e 

inmateriales (los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas) 

junto   con   los   que   las   comunidades,   los   grupos   y,   en   algunos   casos, los 

individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural5), que 

consideran herencia del pasado y que transmite a las generaciones futuras.- 
 
 
3-   Derechos  culturales  mixtos:  son  aquellos  que  pertenecen  a  toda  persona  por el 

hecho de serlo, pero también incumben a toda una comunidad o grupo social determinado. 

Entre ellos podemos citar:  
Derecho a la Herencia y Tradiciones culturales: Este derecho está vinculado al 

derecho de participar en la vida cultural. La herencia y las tradiciones culturales 

vinculan el pasado, el presente y el futuro.   Es algo que ha sido desarrollado, 

construido  o  creado,  interpretado  y  reinterpretado  en  la  historia  y  

transmitido de generación en generación. Por lo que podemos decir, que el derecho 

a la herencia y tradiciones culturales, es aquello, tangible o intangible, que 

sea de valor en el presente, que los individuos y comunidades deseen transmitir a 

generaciones futuras. 

Derecho  a  la  Identidad  cultural:  derecho  de  toda  persona  –considerada  ésta 

de manera individual- o grupo de personas, al conjunto de valores, tradiciones, 

símbolos, creencias, modos de comportamientos, etc. por los cuales se define, 

manifiesta y desean ser reconocidos. 

Derecho a formar parte de una Minoría cultural: derecho del hombre o 

grupo de personas a pertenecer en razón de su etnia, raza, religión, lengua, u otra 

condición, y a que sea respetado como tal. 

Derecho a la Lengua: podemos definirlo como el derecho de toda persona o 

comunidad determinada “… de comunicarse en la lengua de la que sea hablante,
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sin restricciones en ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas 

sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualquiera 

otras.”6 

Derecho a la Circulación de bienes y Servicios culturales: es el derecho de una 

persona de hacer llegar a cualquier punto de un determinado territorio (región, 

estado, o a escala mundial) sus creaciones, productos y servicios culturales; así 

como del resto de la comunidad a tener la posibilidad de acceder a los mismos, 

sin que le sean impuestas trabas, salvo las que legalmente se dispongan por 

razones de seguridad.(como protagonista activo o el su rol de pasivo) 
 
 
Por otra parte, reconocemos aquellos derechos que podríamos denominar 

“instrumentales”, entendiendo entre aquellos los que aseguran, y sirven para hacer 

efectivos los derechos culturales entes mencionados. Requieren el reconocimiento de los 

gobiernos para que alcancen su cometido. 

Entre ellos podemos mencionar:  
Derecho a la democratización de la cultura: es la herramienta de la democracia 

cultural. Concebida la cultura como un bien colectivo que debe estar al alcance 

de la ciudadanía, su propósito es difundirla. Es el derecho/obligación de poner  “la 

cultura al alcance de todos, mediante una difusión popular, haciendo posible el 

encuentro entre la obra y el público”7. 

Derecho a la difusión de bienes y servicios culturales: es el derecho a que las 

creaciones y servicios culturales producidos por la comunidad sean difundidos por 

el Estado mediante los medios que posea. 

Derecho a la promoción de bienes y servicios culturales: es el derecho a que 

el  Estado  estimule  e  incentive  “la  participación  privada  en  el  financiamiento 

de proyectos, programas, actividades, promoción y difusión de artistas, como 

así también eventos, becas, premios y toda otra iniciativa cultural que se 

desarrollen…“8.- 

Derecho a la comunicación: “está compuesto por dos dimensiones: de un lado, 

el derecho de todas las personas a acceder a la información, pero también a 

producirla, y a que por ende exista un flujo equilibrado de información; y de otro 

lado, el derecho de todas las personas a acceder al conocimiento, pero también a 

participar en su producción, y a que por ende exista una comunicación pública del 

conocimiento.”9
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Derecho a la información cultural: es el derecho a recibir toda información 

relativa a  la  cultura  de  una  comunidad,  región  o  Estado,  como  asimismo  a  

buscar, recopilar y transmitirla. 

Derecho al presupuesto cultural: es el derecho de una comunidad de poseer 

partidas específicas en los presupuestos gubernamentales, a fin de garantizar la 

circulación, promoción, difusión, protección de bienes y servicios culturales, sin 

considerar los gastos de administración y funcionamiento. 
 
 
En el seno del Instituto de Derechos Culturales del Colegio de Abogados de Bahía 

Blanca, que desde el año 2011 viene trabajando en diversos temas que hacen al 

fortalecimiento de la materia,  encontramos otra posición10 en cuanto a la manera en que 

se pueden clasificar los mismos. Marcelo Cebrián distingue entre Derechos Culturales de 

los Individuos, (de raíz, personalísimos o inherentes a las personas o comunidades), y los 

Derechos Culturales Instrumentales o de gobernanza. 

Entre  los  primeros,  sin  sub-clasificación,    los  agrupa  según  elementos  comunes.  Y 

detecta –o menciona- cinco grupos básicos de derechos culturales,   (Pertenencia, 

Patrimonio, Libertades, Educación y Creatividad) que –según el citado- contienen a otros 

de semejante relevancia, pero que poseen rasgos característicos genéricos, que permiten su 

conjunción. 
 
 

1-    Derecho de pertenencia:  
derecho a formar parte de una comunidad cultural 

derecho a la identidad cultural 

derecho a la igualdad cultural 

derecho a la diversidad cultural 

derecho a la multiculturalidad 

derecho a la interculturalidad 

derecho a la democracia cultural 

derecho a formar parte de una minoría 

cultural derecho a la no discriminación/no 

segregación 
 
 

2-    Derecho al patrimonio cultural  
derecho a conformar el patrimonio material e inmaterial (rol 

activo) derecho al goce del patrimonio material e inmaterial (rol 

pasivo) derecho a la herencia y tradiciones culturales 

derecho a la naturaleza/medio-ambiente sano
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3-    Derecho a las libertades culturales 

derecho a la libertad de conciencia 

libertad de pensamiento 

derecho a la libertad de opinión/ la libertad de expresión  
 
 

4-    Derecho a la educación 

derecho al conocimiento 

derecho a la educación 

derecho a la formación 

derecho a enseñar/derecho a aprender 

derecho a la lengua 
 
 

5-    Derecho a la creatividad  
derecho a la expresión artística o al arte (rol activo)  
derecho a producción de bienes y servicios culturales (rol activo)  
derechos autorales 

 
derecho al consumo cultural (rol pasivo del arte y/o creación) 

 
derecho a la (nuevas) tecnologías 

 
 
En cuanto a los Derechos Culturales Instrumentales, a los que Cebrián llama asimismo 

procedimentales,  de  gobernanza,  o  herramentales,  estos  “harían”  a  la  accesibilidad 

que, y –a diferencia de los derechos culturales de raíz-, requieren el reconocimiento y 

ejercicio o acción, estatal o gubernamental, propugnando la idea que también podrían ser 

denominados “Bloque de nuevos derechos culturales” o de “conquista”. 
 

derecho a la cultura o derecho de acceso a la cultura 

derecho a la participación en la vida cultural 

derecho a la democratización de la cultura 

derecho al pluralismo cultural 

derecho a la inclusión 

cultural derecho al desarrollo 

cultural 

derecho a gozar de los beneficios de la gestión cultural  
derecho a gozar a los beneficios de la cooperación cultural (principio de 

solidaridad cultural en los diversos ordenes gubernamentales) 

derecho a la difusión de bienes y servicios culturales 

derecho a la promoción de bienes y servicios culturales 

derecho a la circulación de bienes y servicios culturales
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derecho a la comunicación 
 

derecho a la información en general (buscar- rol activo- recibir o transmitir –

rol pasivo) 

derecho a la información cultural (mapeos, estadísticas, etc.)  
derecho a los beneficios de la legislación cultural (acorde/sistematización) 

 
derecho al presupuesto/recurso cultural / (suficiencia) 

 
 
CONCLUSIÓN 

 
Si bien los derechos culturales existen desde siempre, aún cuando no fueran totalmente 

reconocidos –o lo sean insuficientemente- por las personas, las comunidades, o los Estados, 

sin dudas que el tratamiento y desarrollo son de muy reciente data, razón por la cual toda 

clasificación propuesta, pretende convertirse en un disparador para la discusión y el debate. 
 
La falta de un corpus solido a esta incipiente materia del Derecho, ha generado 

que en los últimos años –salvo la Declaración de Friburgo, a la que le asignamos una 

significación más que relevante y clarificadora para un momento importante de la historia- 

sin dudar, ha quedado superada por el constante devenir de “nuevos derechos” que alcanzan 

reconocimiento, o lo están alcanzando. Y en ese escenario, esta participación, cuyo fin es 

un intento más, por otorgarle “materia”, uniformidad, y tratamiento, desde esta perspectiva, 

a esta naciente rama del derecho. 
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