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A Comissão Organizadora do V ENCONTRO INTERNACIONAL DE 
DIREITOS CULTURAIS – EIDC, realizado pela Universidade de Fortaleza, através 

do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional – PPGD/UNIFOR, mais 

especificamente do Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais - GEPDC, 

no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Edital/UNIFOR R. 39/2016, de 

18 de maio de 2016, tem a satisfação de publicar os ANAIS do mencionado evento 

(ISSN-e 2316-9982), desta feita em formato diferente do que vinha sendo adotado, 

para dar cumprimento ao seguinte dispositivo editalício: 

9.1. Os resumos dos artigos aprovados pela comissão cientifica serão 
publicados em anais eletrônicos. 

Neste ensejo, comunica que a íntegra dos escritos se efetivará, no corrente 

ano, também nos termos do Edital, a saber: 

9.2. A publicação da  íntegra dos artigos apresentados deverá ser 
realizada como capítulo de livro (e-book e/ou impresso), desde que 
para tanto sejam aprovados pelos  coordenadores dos simpósios 
temáticos; neste caso, os livros resultantes farão parte da coletânea 
intitulada "Partilhas Culturais: Processos, Responsabilidades e Frutos", 
a ser publicada em parceria com o Instituto Brasileiro de Direitos 
Culturais. 

  

Ademais, reitera os agradecimentos a todos que, direta ou indiretamente, 

contribuíram para a realização e o bom êxito do evento que teve como temática 

“Partilhas Culturais: processos, responsabilidades e frutos”. 

Fortaleza, 9 de janeiro de 2017. 

 

Prof. Dr. Francisco Humberto Cunha Filho 
Presidente da Comissão Organizadora do V EIDC 
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APRESENTAÇÃO  

O Encontro Internacional de Direitos Culturais, evento de cunho acadêmico, 

que tem por objetivo estudar e difundir os Direitos Culturais de modo a contribuir 

para que sejam uteis às práticas jurídicas e administrativas a eles atinentes, 

composto por palestras, mesas redondas, simpósios temáticos, grupos de debates, 

apresentações de trabalhos acadêmicos, lançamento de livros relacionados a temas 

relevantes de Direitos Culturais e os que com ele são conexos.  

A quinta edição teve por tema "Partilhas Culturais: Processos, 

Responsabilidades e Frutos", tendo por escopo principal evidenciar o aspecto das 

partilhas culturais, quando distintas culturas interagem, diferenciando-o dos conflitos 

que surgem em virtude de atos preponderantemente violadores da diversidade 

cultural, para que tais partilhas sejam estimuladas em seus processos, clareadas 

em suas responsabilidades e dividida em seus frutos.  
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10 ANOS DO INÍCIO DA REFORMA DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS E OS 
NOVOS DESAFIOS PARA O ACESSO À CULTURA NO MEIO DIGITAL 
 

Letícia Alves Vial1 
Lorena Parreiras Amaral2 

 
RESUMO 

O presente artigo traz uma análise das inúmeras mudanças de contextos ocorridas 
no curso dos 10 anos que se passaram entre a primeira proposta de reforma da Lei 
de Direitos Autorais até os dias de hoje. Para tanto, apresenta-se um histórico dos 
desafios encontrados para que se chegasse à formulação de um anteprojeto de lei, 
novos marcos legais surgidos nesse período que influenciam diretamente na 
proteção dos direitos autorais, além das novas necessidades trazidas por uma 
mudança emblemática ocorrida nesse período: a utilização massiva da Internet 
como meio de acesso a bens culturais. Como parâmetro para a investigação, leva-
se em consideração a forma com que os brasileiros passaram a lidar com o acesso 
à música e questões relativas às formas de compartilhamento na Internet, as quais 
sofreram muitas mudanças a ponto de o acesso à música digital poder ser gratuito. 
Utiliza-se o exemplo da plataforma de compartilhamento via streaming Spotify para 
demonstrar tanto os avanços tecnológicos quanto os dilemas em torno das questões 
envolvendo direitos autorais. Considera-se que a atual Lei de Direitos Autorais 
dificulta muitas vezes o acesso à produtos culturais como a música, sendo 
necessário o desenvolvimento de soluções que não só facilitem esse acesso, como 
o garantam legalmente. Em defesa disso, serão apresentados no artigo dispositivos 
que corroboram com a ideia de que deve ser assegurado o livre acesso à cultura, 
sendo dever do Estado promovê-lo. 
 
Palavras Chave: Direito Autoral. Acesso à cultura. Internet. Direitos Culturais. 
 
10 YEARS OF THE BEGGINING OF THE REFORM OF THE BRAZILIAN 
COPYRIGHT LAW AND THE NEW CHALLENGES FOR THE ACCESS TO 
CULTURE IN CYBER ENVIROMENT 
 

 
ABSTRACT 

This article presents an analysis of the numerous changes of contexts that occurred 
in the course of the 10 years that have passed between the first proposal from 
reform of the Brazilian Copyright Act to the present day. Therefore, it presents a 
history of the challenges encountered during the formulation of a draft bill, new legal 
frameworks that emerged in this period that influenced copyright directly, in addition 

                                                
1  Discente do curso de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. 
2  Discente do curso de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. 
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to the new needs brought by a enormous change that occurred in this period: the 
massive use of the Internet as a means of access to cultural goods. As a parameter 
for this research, it is taken into account the way the Brazilians started to deal with 
access to music and issues relating to sharing on the Internet, which have 
undergone many changes to the point where access to digital music may be free. 
We use the example of Spotify, a sharing platform via streaming, to demonstrate 
both the technology and the dilemmas on issues involving copyright. It is considered 
that the current Brazilian Copyright Act often complicates access to cultural products 
like music, becoming necessary to develop solutions that not only facilitate access, 
but also guarantee them legally. In defense of this, the article will present devices 
that corroborate the idea that free access to culture is a need to be ensured, and it is 
the duty of the State to promote it. 
 
Keywords: Copyright Law. Culture Access. Internet. Cultural Rights. 
 
  



   

 
ISSN-e: 2316-9982 

13 

 
DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA TUTELA DOS DIREITOS AUTORAIS NA 
REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES  

 
Ana Clara Montenegro Fonseca3 

Anderson Guedes Farias4  
Amilson Albuquerque Limeira Filho5 

 
RESUMO 

A velocidade das informações e o amplo acesso às produções artísticas, literárias e 
científicas, através da rede mundial de computadores afetam a tutela efetiva dos 
direitos do autor sobre sua arte, tornando-a cada vez mais árdua. A facilidade em 
violar os direitos autorais na internet e a sensação da impunidade ameaçam, 
portanto, seriamente o equilíbrio entre o direito de acesso à informação e os direitos 
do autor. Ademais, a rede mundial de computadores põe em questão a capacidade 
de ser o Direito Penal o ramo mais adequado do direto público para tutelar os 
direitos autorais. Sendo assim, o presente artigo objetiva analisar a proteção dos 
direitos autorais, principalmente quanto aos desafios em tutelá-los especificamente 
no ambiente virtual, ou seja, na rede mundial de computadores. Para tanto, o 
referido estudo, de caráter eminentemente teórico e valendo-se de procedimento 
bibliográfico, estrutura-se em três eixos: primeiramente, faz-se uma breve 
abordagem da evolução histórica dos direitos autorais e sua conceituação, 
apontando suas abrangências e limitações; seguido da análise dos crimes de 
violação da propriedade intelectual e de sua extensão; com desfecho na 
identificação e análise dos desafios na tutela dos direitos do autor na rede mundial 
de computadores. A finalidade precípua do estudo é, pois, demonstrar a ineficácia 
da tutela penal dos direitos em debate, vislumbrando como alternativa para melhor 
efetivá-los o estabelecimento de políticas de conscientização social enquanto meio 
de tutela dos direitos autorais. 
 
Palavras-chave: Direitos autorais. Crimes contra a propriedade intelectual. 
Rede mundial de computadores. Violação de direitos autorais. 
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CHALLENGES AND PROSPECTS IN THE PROTECTION OF COPYRIGHT IN THE 
GLOBAL NETWORKING COMPUTERS 

 
ABSTRACT 

The speed of information and wide access to artistic, literary and scientific works 
through the World Wide Web affect the effective protection of author's rights on his 
art, making it increasingly difficult. The ease in violating the copyright on the internet 
and the feeling of impunity threaten therefore seriously the balance between the right 
of access to information and the author's rights. Moreover, the global computer 
network calls into question the ability to be the criminal law the most appropriate 
branch of public law to protect the copyright. Thus, this article aims to analyze the 
copyright protection, especially regarding the challenges trusteeship them 
specifically in the virtual environment, that is, the World Wide Web. Therefore, this 
study, eminently theoretical nature and making use of bibliographic procedure is 
structured in three areas: first, it is a short approach to the historical evolution of 
copyright and its conceptualization, pointing their scopes and limitations; followed by 
analysis of the crimes of violation of intellectual property and its extension; with the 
outcome in the identification and analysis of the challenges in the protection of 
author's rights on the World Wide Web. The main purpose of the study is therefore to 
demonstrate the ineffectiveness of the criminal protection of the rights at issue, 
seeing as an alternative to better actualize them establish social awareness policies 
as a means of copyright protection. 
 
Keywords: Copyright. Crimes against intellectual property. Global computer 
network. Copyright infringement. 
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SIMULCASTING, WEBRADIOS E WEBTVS E O CONTROLE DOS DIREITOS 
AUTORAIS MUSICAIS: UMA ANÁLISE DA PROTEÇÃO DOS DIREITOS 
AUTORAIS NO RECURSO ESPECIAL Nº 1559264/RJ 
 

Fernanda Cláudia Araújo da Silva6 
 

RESUMO 
Analisa-se o Recurso Especial nº 1559264/RJ que tramita no âmbito do Superior 
Tribunal de Justiça-STJ, cujo objeto é discutir a cobrança dos direitos autorais todas 
as vezes que a execução musical for produzida com o emprego da 
tecnologia streaming na transmissão e/ou execução de músicas via internet, o que 
se chama de streaming, nas modalidades simulcasting, webradios e webstvs, No 
entanto, não se questionam os registros musicais, mas a essencialidade econômica 
advinda da transmissão musical cada vez que é efetivada. A pesquisa é 
exploratória, pois se utiliza do estudo de um único caso, o previsto no Recurso 
Especial e tenta compreender a análise da incidência dos direitos autorais musicais 
na utilização da tecnologia streaming e sua repercussão econômica. A instituição 
dessa cobrança é um assunto complexo, pois envolve diversos meios tecnológicos 
que identificam os direitos autorais, e sua forma de execução, o que possibilitam 
duas interpretações para a cobrança de tais direitos. A primeira seria a cobrança 
todas as vezes que houvesse a transmissão da música via streaming e, a segunda, 
uma única cobrança, e uma vez pago os direitos autorais, pode ser transmitida 
incontáveis vezes, sob pena da multiplicidade da cobrança, incidir num bis in idem. 
Defende o Ecad que a reprodução musical é transmitida por modalidades distintas, 
e, deve ser paga sempre que ocorre a transmissão. A contrario sensu, a 
multiplicidade de cobrança caracteriza um pagamento em dobro. Mas a questão que 
se apresenta, e aguarda julgamento pelo STJ, não é tão simples assim, por isso, a 
Corte Federal ouviu vários interessados em audiência pública. 
 
Palavras-chaves: Direitos musicais. Streaming. Ecad. 
 
SIMULCASTING, WEBRADIOS AND WEBTVS AND CONTROL OF MUSIC 
COPYRIGHTS: A COPYRIGHT PROTECTION ANALYSIS IN SPECIAL APPEAL 
Nº1559264/RJ 
 

ABSTRACT 
Analyzes the Special Appeal No. 1559264/RJ which is being processed in the 
Superior Court of Justice, Supreme Court, whose purpose is to discuss the collection 
of copyright every time the musical performance is produced with the use of 
streaming technology in the transmission and/or playing of music via the internet, 
which is called streaming, the simulcasting arrangements, webradios and webstvs, 
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however, do not question the musical records, but the arising economic essentiality 
of musical transmission every time it is effective. The research is exploratory, 
because it uses the study of a single case, the provisions of the Special Appeal and 
tries to understand the analysis of the impact of musical copyright in the use of 
streaming technology and its economic repercussions. The institution of this 
collection is a complex issue because it involves several technological means to 
identify the copyright, and its form of execution, which allow two interpretations for 
the collection of such duties. The first would be to charge every time there was the 
transmission of music via streaming, and the second, a single charge, and once paid 
the copyright, it can be passed countless times, otherwise the multiplicity of 
collection, involve a bis in idem. Defends Ecad that music playback is transmitted by 
different modalities, and must be paid when the transmission occurs. The multiplicity 
collection features a double pay. But the question that arises, and is awaiting 
judgment by the Supreme Court, is not so simple, so the Federal Court heard 
various stakeholders at a public hearing. 
 
Keywords: Music Rights. Streaming. Ecad. 
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UMA ANÁLISE DA PROFISSÃO “ESCRITOR FANTASMA” À LUZ DOS DIREITOS 
AUTORAIS E DA JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA 
  

Mateus Rodrigues Lins7 
Lethicia Pinheiro Machado8 

Vanessa Batista Oliveira9 
  

RESUMO 
A presente produção científica tem por escopo a análise da perspectiva jurídica que 
envolve a figura do escritor fantasma, abordando as implicações jurídicas a ela 
inerentes, bem como quais os principais impactos decorrentes de relações 
contratuais desenvolvidas por esse profissional diante da lei de direitos autorais 
(LDA), da jurisprudência, do mercado editorial e da sociedade de forma geral. 
Objetivou-se explorar a possibilidade de disposição de direitos autorais em razão de 
ato contratual, tendo aprofundamento do ponto de vista do direito moral do autor, 
considerando sua condição personalíssima e indisponível. Para isso, este trabalho 
tratou do elo entre obra e autor, protegido pelos direitos autorais, considerando suas 
repercussões na esfera patrimonial e moral do autor. Partiu-se dessa compreensão 
para o aprofundamento da definição do escritor fantasma e do comportamento 
jurídico de suas atividades. O artigo seguiu abordando a relação contratual que 
consubstancia a atuação do aludido profissional, tencionando compreender como a 
legislação deve ser interpretada e aplicada, para, então, assimilar o comportamento 
jurisprudencial envolvendo a figura do escritor fantasma, destacando decisões do 
Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça, com o intuito de, 
por fim, chegar à conclusão a respeito da possibilidade de atuação do escritor 
fantasma dentro do ordenamento jurídico brasileiro. 
  
Palavras-Chave: Escritor Fantasma. Direitos Morais do Autor. Indisponibilidade. 
Obra por encomenda. Mercado Editorial. 
 
AN ANALYSIS OF THE OCCUPATION "GHOST WRITER" ACCORDING THE 
COPYRIGHT AND BRAZILIAN JURISPRUDENCE 
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ABSTRACT 
This scientific production intends to analyse the legal perspective that involves the 
figure of the ghost writer, boarding the juridical implications inherent to it, as well 
which are the main impacts that result from contractual relationships developed by 
the professional on copyright law, jurisprudence, editorial market and society. This 
study aimed to explore the possibility of copyright disposal due to contractual act, 
and deepening the point of view of the moral rights of the author, considering its very 
personal and unavailable condition. Therefore, this work dealt with the link between 
work and author, protected by copyright, considering its impact on the patrimonial 
and moral sphere of the author. The starting point was that understanding to deepen 
the ghost writer's definition and the legal activities of their behavior. The article 
followed addressing the contractual relationship that substantiates the performance 
of this professional, intending to understand how the law should be interpreted and 
applied, to then assimilate the jurisprudential behavior involving the ghost writer, 
highlighting decisions of the São Paulo Court of Justice and the Superior Court of 
Justice, in order to finally come to the conclusion about the possibility of ghost 
writer's role within the Brazilian legal system. 
  
Keywords: Ghost Writer. Moral Rights. Unavailability. Book on demand. Editorial 
Market.  
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PATRIMÔNIO CULTURAL 
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CONSIDERAÇÕES ACERCA DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL NA CIDADE DE 
FORTALEZA 

Adriana Nóbrega Silva10 
Gabrielly Pamela Lopes Soeiro2 

RESUMO 
Aborda sobre os conceitos acerca do patrimônio documental visto dentro da esfera 
dos direitos culturais. Apresentando inicialmente além dos conceitos de memória e 
patrimônio Colocando o patrimônio documental dentro das tipologias pertencentes 
ao campo do patrimônio, discutindo o distanciamento e o desconhecimento por 
parte da sociedade em geral e até mesmo do poder público quanto ao que 
compõem o patrimônio documental da cidade de Fortaleza. Tem como objetivos 
desta pesquisa os de identificar na literatura os conceitos e elementos relacionados 
ao patrimônio documental e dos direitos culturais e apresentar as problemáticas os 
desafios enfrentados na preservação e promoção dos acervos que compõem o 
patrimônio documental na cidade de Fortaleza. Como metodologia, esta pesquisa 
caracteriza-se como de cunho exploratório e como instrumentos de coleta dos 
dados utiliza a pesquisa bibliográfica. Desse modo, podemos concluir que esses 
acervos documentais históricos da cidade de Fortaleza apresentam características 
que os qualificam como patrimônio documental. Que merecem que sejam discutidos 
cada vez mais os critérios para preservação, conservação e no acesso desses bens 
patrimoniais para a sociedade. E da importância da preservação dos mesmos para 
que se permita construir uma memória e dar o direito ao acesso para a sociedade 
em geral como um direito garantido. 
 
Palavras-chave: Patrimônio documental. Direitos culturais. Memória 
 

CONSIDERATIONS ABOUT THE DOCUMENTARY HERITAGE IN FORTALEZA 
CITY 

 
ABSTRACT 

Discusses about the concepts regarding the documentary heritage seen within from 
the sphere of cultural rights. Introducing initially addition to the memory and heritage 
concepts. Putting the documentary heritage in the typologies belonging to the field of 
heritage, discussing the distancing and unfamiliarity from society in general and even 
the government as to what to make up the documentary heritage of the city of 
Fortaleza. Aims of this research identify in literature the concepts and elements 
related to the documentary heritage and cultural rights and present the problematic, 
the challenges in preserving and promoting the collections that comprise the 
documentary heritage in the city of Fortaleza. Como metodologia, esta pesquisa 
caracteriza-se como de cunho exploratório e como instrumentos de coleta dos 
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dados utiliza a pesquisa bibliográfica. This manner, we can conclude that these 
historical documentary collections of the city of Fortaleza have characteristics that 
qualify them as documentary heritage. They deserve to be increasingly discussed 
the criteria for preservation, conservation and access of these patrimonial goods to 
society. And the importance of preserving them to be allowed to build a memory and 
give the right to access to society in general as a guaranteed right. 
Keywords: Documentary heritage. Cultural Rights. Memory  
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TOMBAMENTO DO COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO: UM ESTUDO À LUZ 
DOS DIREITOS CULTURAIS 
 

Evilando Barbosa Braga11 
 

RESUMO 
O presente artigo tem por objetivo demonstrar a importância do tombamento, como 
instituto jurídico necessário a proteção do patrimônio histórico cultural, destacando 
como exemplo o Colégio da Imaculada Conceição, localizado na cidade de 
Fortaleza, Ceará, tendo em vista o reconhecimento pelo Poder Público de sua 
contribuição para o processo de formação cultural da sociedade fortalezense, 
perceptível, em um primeiro momento, através do ensino dispensado pela 
Congregação denominada irmãs de Caridade, com sede na França. Além disso, 
procura-se evidenciar, criticamente, que o referido instituto, apesar de relevante 
para a memória cultural, possui um aspecto negativo caracterizado pelo fato dos 
bens tombados, muitas vezes, serem desprovidos da garantia de manutenção, seja 
pela falta de financiamento dos entes federativos que procederam no processo de 
tombamento, seja pela morosidade desses em incorrer na liberação de obras, para 
que administradores ou proprietários de bens com valor cultural possam tomar as 
medidas consideradas necessárias para a realização da manutenção dos bens. Visa 
também destacar que o ato de tombar o bem não significa necessariamente que, no 
futuro, novas gerações terão acesso ao conjunto de bens que foram tombados pelo 
Estado, haja vista que, muitos deles, por não receberem os cuidados necessários à 
sua manutenção, acabam sofrendo deteriorações irreversíveis, o que ocasiona sua 
lamentável destruição. Destaque-se, por fim, que o tombamento expressa uma 
medida relevante na sociedade brasileira, uma vez que tal instrumento pretende 
proteger a memória cultural, visando garantir as novas gerações o conhecimento de 
todos os elementos que contribuíram para o processo de formação da identidade 
cultural da sociedade a qual faz parte. 
 
Palavras-chave: Tombamento. Direitos culturais. Colégio Imaculada Conceição.  
 
THE TIPPING OF COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO: A STUDY ABOUT 
CULTURAL LAW 
 

ABSTRACT 
This study aims to demonstrate the importance of tipping as a legal institution 
necessary for the protection of cultural heritage, highlighting the example of the 
Colégio da Imaculada Conceição, located in the city of Fortaleza, Ceará. It is 
recognized by the government for its contribution for the cultural development 
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process of the society of Fortaleza, which is perceivable, initially, by teaching 
dispensed by the congregation called the Sisters of charity, based in France. This 
work seeks to evidence, critically, that the tipping although relevant to the cultural 
memory has a negative aspect characterized by the fact that the tipping property, 
often their lack of maintenance guarantee, either by lack of funding federative 
entities that conducted the tipping process is the slow pace of these in incurring the 
release of works, so that managers or owners of goods with cultural value may take 
any measure deemed necessary to carry out the maintenance of the assets. It also 
aims to highlight the act of tipping the well does not necessarily mean that in the 
future, new generations will have access to the set of goods that have been listed by 
the state, given that many of them, for they do not receive the care needed for their 
maintenance, end suffering irreversible deterioration, which causes its unfortunate 
destruction. Indeed, finally, that the overturning expresses a relevant measure in 
Brazilian society, as this instrument is intended to protect the cultural memory, to 
ensure new generations the knowledge of all the elements that contributed to the 
process of formation of cultural identity of the company to which it is inserted. 
 
Keywords: Tipping. Cultural Law. Colégio Imaculada Conceição. 
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A EXPERIÊNCIA EXTENCIONISTA DO CAJUP-SITIÁ: ASSESSORANDO OS 
MOVIMENTOS SOCIAIS, NA PERSPECTIVA DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO E CULTURAL AÇUDE CEDRO 

Fancisco José Mendes Vasconcelo12 

                                              Cícero Maia de Freitas13                                                                                                        
João Batista Rodrigues Gerônimo14   

                                                                                     

RESUMO 

Esta pesquisa visa fomentar a produção do conhecimento jurídico e instrumentalizá-
lo perante o poder público a fim de tornar o direito um mecanismo basilar da justiça 
social. A salvaguarda do Patrimônio histórico Açude Cedro é crucial para a 
perpetuação da história do povo Quixadaense, do contrário nos perderemos no 
arcabouço do esquecimento e nossa identidade que remonta as nossas origens não 
será deleite das gerações vindouras. Nessa pesquisa percorremos o caminho da 
produção bibliográfica dialogada ao contexto social através da observação empírica 
e da interação com a pedagogia popular. Reconhecendo que a nossa historicidade 
está ligada aos bens públicos e coletivos e que nosso patrimônio precisa ser 
preservado e garantido juridicamente para mantermos viva a ancestralidade das 
relações erguidas no coloidal de cada contexto. Contudo, este trabalho permitiu a 
partir da produção acadêmica estender nossos conhecimentos para além dos muros 
da faculdade e junto aos movimentos sociais a partir do assessoramento e 
empoderamento, utilizamos institutos com a finalidade de preservar o patrimônio 
histórico cultural e ambiental Açude Cedro. Nesse sentido, reconhecemos a 
importância das AJUPS como entidade essencial na formação jurídica, crítica e 
política do estudante de Direito. A partir da pedagogia popular que nos coloca diante 
da construção coletiva como parâmetro de uma sociedade democrática é que 
podemos dizer que a ciência assume seu papel social e transformador. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Patrimônio; AJUP; Institutos Jurídicos e Preservação.  
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OS RITOS E CELEBRAÇÕES NO SANTUÁRIO DO SAGRADO CORAÇÃO DE 
JESUS JUNTO AO TÚMULO DO PADRE REUS EM SÃO LEOPOLDO/RS: UM 
ESTUDO DE CASO PARA A LEI MUNICIPAL Nº 8.445/2016    
 

Ângela Molin15 
 

RESUMO 
O trabalho apresenta a origem dos ritos e celebrações no Santuário do Sagrado 
Coração de Jesus em São Leopoldo/RS, que culminou, no ano de 2016, na 
aprovação da Lei Municipal nº 8.445, que reconhece o Santuário como lugar de ritos 
e celebrações para a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial. O trabalho 
apresenta os elementos do patrimônio cultural imaterial que são identificados nos 
ritos e celebrações dos devotos junto ao túmulo do Padre Reus, considerado santo 
pelo povo que o visita em pedidos e pagamentos de promessas.  
 
Palavras-chave: Rito. Celebração. Santuário. Patrimônio Imaterial. Lei Municipal. 
 
RITES AND CELEBRATIONS IN SHRINE OF THE SACRED HEART OF JESUS 
TO THE FATHER'S TOMB REUS IN SÃO LEOPOLDO/RS: A CASE STUDY FOR 
MUNICIPAL LAW Nº 8445/2016 
 

ABSTRACT 
The paper presents the origin of rites and celebrations at the Sanctuary of the 
Sacred Heart of Jesus in São Leopoldo / RS which culminated in the year 2016, the 
approval of the Municipal Law Nº .8445, which recognizes the Sanctuary as a place 
of rituals and celebrations to safeguard the intangible cultural heritage. The paper 
presents the elements of intangible cultural heritage that are identified in the rites 
and celebrations of worshipers at the tomb of Father Reus considered holy by the 
people that visit requests and promises of payments. 
 
Keywords: Rite. Celebration. Sanctuary. Intangible Heritage. Municipal law. 
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SAUDADES ETERNAS, SAUDADES ETÉREAS: O CASO DE TENTATIVA DE 
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CEMITERIAL DE BELÉM DO SÃO 
FRANCISCO-PE 
 

Fábio Cruz da Cunha16 
Michel Duarte Ferraz17 

Rosélia Adriana Barbosa da Rocha18 
 

RESUMO 
O patrimônio cultural é constituído por vários elementos de natureza material e 
imaterial. Na lista dos bens tangíveis nem sempre são colocados os cemitérios e 
dispositivos funerários, e mesmo quando estão inseridos nessa categoria, sua 
patrimonialização não traz garantia de permanência e de integridade. Esse é o caso 
do antigo cemitério do município de Belém do São Francisco que foi classificado, 
num inventário realizado pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de 
Pernambuco, como “cemitério de interesse arquitetônico” (1987), tendo sido 
também tombado em nível local como “Patrimônio Arquitetônico da Prefeitura 
Municipal” (1995). Mesmo com a presença dessas formas de acautelamento 
estabelecidas pela Constituição Federal de 1988, o cemitério esteve, nos últimos 
anos, totalmente abandonado pelo Poder Público e pela sociedade. Assim, foi 
gradativamente convertendo-se numa floresta, robustecida pelo despejo de esgoto 
sanitário que corre a céu aberto no seu entorno, deixando-o isolado. Insatisfeitos 
com tal situação, cidadãos começaram a discutir em rede social as alternativas para 
viabilizar uma campanha de recuperação e, quem sabe até, poder dar no futuro uma 
nova finalidade cultural ao antigo campo-santo. Assim, o presente trabalho tem a 
intenção de relatar a problemática, descrever as ações colaborativas empreendidas 
e as propostas para o futuro que por ora estão surgindo, além de provocar a 
sensibilização da sociedade e possíveis colaboradores para a importância da 
preservação desse bem cultural. 
 
Palavras-chave: Cemitério. Patrimônio cultural. Abandono. Campanha de 
recuperação. 
 
RÉMINISCENCES ÉTERNELLES, RÉMINISCENCES ÉTHÉRÉES: LE CAS DE LA 
TENTATIVE DE PRÉSERVATION DU CEMITIÈRE DE BELÉM DE SÃO 
FRANCISCO-PE 
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RESUMÉ 

Le patrimoine culturel se compose de nombreux éléments classifiés matériels et 
immatériels. Dans la liste des biens corporels, presque jamais les cimetières et les 
appareils funéraires ne sont pas toujours mis en place,. et quequel fois quand ils 
sont classifiés dans cette catégorie, votre  patrimonialisation n’apporte aucune 
garantie de permanence et d'intégrité. Tel est le cas de l'ancien cimetière de la ville 
Belém de São Francisco, qui a été classée lors d'un inventaire a été fait  par la 
Fondation du Patrimoine Historique et Artistique de Pernambuco, qui a confèré avec 
le titre "d'intérêt architectural"(1987). Il a été également classé comme biens d’ 
intérêt publique (‘Tombamento’) et au niveau local comme "le patrimoine 
architectural de la ville" (1995). Même avec la présence de ces formes de précaution 
établies par la Constitution de 1988, le cimetière a été dans ces dernières années 
complètement abandonné par le gouvernement et la société. Donc il est devenu peu 
à peu une forêt, alimentée par les décharges d’égouts sanitaires, qui est ouvert en 
plein air dans votre entourage, le laissant isolé du publique. Insatisfaits de cette 
situation, les citoyens ont commencé à discuter sur les réseaux sociaux dans les 
médias électroniques pour réaliser une campagne de récupération et peut-être 
même,chercher une manière de donner à l'avenir une nouvelle vocation culturelle à 
l'ancienne ‘terra santa’( le cimetière). Alors, cette étude vise à signaler le problème, 
décrire des actions de collaboration, qui seront lancées et proposées pour l'avenir 
qui, dans ce moment, cettes actions sont en train d'émerger et provoquer la 
sensibilisation de la société et des gens qui peuvent collaborer à l'importance de la 
préservation de ce patrimoine culturel. 
 
Mots-clés: Cimetière. Patrimoine culturel. L'abandon. Campagne de récupération. 
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DIREITOS CULTURAIS E TRADIÇÃO GAÚCHA: A FIGURA DO GAÚCHO COMO 
PATRIMÔNIO CULTURAL 

 
Luiz Felipe Zilli Queiroz19 

 
RESUMO 

Considerando a diversidade cultural existente no Brasil, este trabalho traz à 
discussão a tutela jurídica sobre a cultura, por meio dos direitos culturais, na 
ambição de proteger o patrimônio cultural brasileiro e mundial. Dessa forma, num 
primeiro momento, será sucintamente analisado o termo cultura, com suas diversas 
conceituações e manifestações, perpassando sobre a ótica sociológica, 
antropológica, filosófica e jurídica. Após será explicitado os direitos culturais, 
passando sobre a generalidade das ciências jurídicas, e estreitando a discussão na 
visão constitucional, por meio de alguns dispositivos da Magna Carta, além da 
análise principiológica pertencentes aos direitos da cultura. Num segundo momento, 
será apresentada a cultura regionalista do Rio Grande do Sul, que, diante das 
transformações contemporâneas, teve algumas alterações, mas mantém uma 
herança tradicional fortalecida. Nesse mesmo sentido, será explicitada a tradição 
gaúcha, que tem matriz autêntica com os povos sulistas, com a diferenciação que 
tem para/no tradicionalismo gaúcho. Em síntese, chega-se ao debate sobre o 
patrimônio cultural, com explanações específicas sobre o tema, tais como a análise 
semântica do que é patrimônio. Consecutivamente será exposta as espécies de 
patrimônio cultural e seus instrumentos de salvaguarda.  Por fim, intenta-se esse 
patrimônio conectado com as características do gauchismo, possibilitando o 
reconhecimento da figura do gaúcho como patrimônio cultural brasileiro.  
 
Palavras-chave: Cultura. Direitos Culturais. Tradição Gaúcha.  Patrimônio Cultural.  
 
CULTURAL RIGHTS AND TRADITION GAUCHA:  THE FIGURE OF GAUCHO AS 
CULTURAL PATRIMONY 

 
ABSTRACT 

Considering the cultural diversity in Brazil, this work brings to discussion the legal 
protection of the culture, through the Cultural Rights, in the ambition to protect the 
Brazilian and world cultural patrimony. Thus, at first, the term culture will be briefly 
analyzed, with its various concepts and demonstrations, passing on the sociological 
perspective, anthropological, philosophical and legal. Following will be explained 
cultural rights, passing on most of the legal sciences, and narrowing the discussion 
on constitutional vision, through some of the Magna letter devices and principled 
analysis belonging to the rights of culture. Secondly, it will be presented the 
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http://lattes.cnpq.br/8110024612981191. 



   

 
ISSN-e: 2316-9982 

29 

regionalist culture of Rio Grande do Sul, which, given the contemporary 
transformations, had some changes, but keeps a traditional heritage strengthened. 
In the same way, it will be outlined the gaucho tradition, which has authentic purity 
with the southern people, with the distinction that has to / in gaucho traditionalism.  In 
short, it comes to the debate on cultural patrimony, with specific explanations on the 
subject, such as semantic analysis of what is patrimony.  Consecutively will be 
exposed species of cultural patrimony and its safeguarding instruments. Finally, 
attempts to this patrimony connected with gauchismo characteristics, allowing the 
recognition of the gaucho figure as Brazilian cultural patrimony. 
 
Keywords: Culture. Cultural rights. Tradition gaucho. Cultural patrimony.  
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NATUREZA JURÍDICA DO REGISTRO COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO E 
SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL BRASILEIRO 
 

José Valdecir Oliveira Filho20 
 

RESUMO 
O presente artigo investiga a natureza jurídica do Registro, principal instrumento de 
proteção e salvaguarda do patrimônio cultural imaterial brasileiro A partir da análise 
do Decreto n.3551/2000 estuda-se os critérios e requisitos para que um bem possa 
ser registrado, como ocorre o processo de Registro e quem são os legitimados para 
solicitá-lo. A título de ilustração elenca-se os bens que já encontram-se registrados 
nos Livros de Registro do IPHAN: Saberes, Celebrações, Formas de Expressão e 
Lugares.  
   
Palavras-chave: Patrimônio Cultural. Patrimônio Cultural Imaterial. Registro. 
Natureza Jurídica. 
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CAPOEIRA, PATRIMÔNIO CULTURAL DO BRASIL: PROCESSOS, 
RESPONSABILIDADES E FRUTOS DO REGISTRO 

 
José Olímpio Ferreira Neto21 

Francisco Humberto Cunha Filho22 
 

RESUMO 
Este artigo tem o objetivo de apresentar uma reflexão sobre o registro da Roda de 
Capoeira e do Ofício do Mestre de Capoeira como Patrimônio Cultural do Brasil. 
Abordou-se o desenvolvimento histórico da Capoeira, o seu reconhecimento pelo 
Estado, por meio do registro e uma análise dos resultados, assim como as 
responsabilidades dos atores envolvidos nesse processo. Diante desse percurso 
reflexivo, conclui-se, então, que a Capoeira depois do registro de seus bens, onde a 
responsabilidade da continuidade do processo é dividida entre o Estado e os 
capoeiristas, precisa refletir sobre as ações e os caminhos tomados para que essa 
ação estatal tenha efeitos significativos. Seus frutos ainda são ínfimos e é preciso 
muita discussão para resultados relevantes. 
 
Palavras-chaves: Capoeira. Registro. Patrimônio Cultural. 
 
CAPOEIRA, CULTURAL HERITAGE OF BRAZIL: PROCESSES, 
RESPONSIBILITIES AND RESULTS FROM REGISTER 

 
ABSTRACT 

This article aims to present a reflection about the register of the Roda de Capoeira 
and the Office of Mestre de Capoeira as Cultural Heritage of Brazil. Approached the 
historical development of Capoeira, its recognition by the state, through the register 
and an analysis of the results, as well as the responsibilities of the actors involved in 
this process. This way, it is concluded that Capoeira after registration, where the 
responsibility for the continuation of the process is divided between the state and the 
capoeiristas, need to reflect on the actions and the paths taken to that state action 
has significant effects. Its fruits are still tiny and much discussion is needed. 
 
Keywords: Capoeira. Registry. Cultural Heritage. 
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RETROSPECTIVA JURÍDICO-ANTROPOLÓGICA DOS ÍNDIOS KARIRIS E 
POSSÍVEIS REMANESCENTES NA COMUNIDADE DE MONTE ALVERNE NO 
CARIRI CEARENSE 
  

Ana Rayssa Braulio Cidade23 
Júlia Alves de Andre24 

Sarah Ellen de Souza Paiva Moraes25 
Jahyra H. P. dos Santos26 

  
RESUMO 

Este trabalho apresenta um estudo antropológico e jurídico acerca da temática 
indígena, com objetivo de expor e iniciar um debate sobre o assunto que vem sendo 
pouco abordado na contemporaneidade no estado do Ceará. Para a elaboração 
deste artigo foram realizadas pesquisas bibliográficas e de campo até ser possível a 
efetuação das entrevistas com profissionais de diversas áreas, como historiadores, 
ativistas, artistas e moradores da comunidade de Poço Dantas, distrito de Monte 
Alverne, no Cariri cearense. Diante disso, é consumado, em proêmio, uma 
retrospectiva histórica sobre a colonização dos silvícolas da região e, em seguida, 
da legislação nacional brasileira, com o intuito de situar o leitor sobre o assunto para 
que pudesse ser abordado o modo de vida dos possíveis descendentes indígenas 
dentro do cenário atual na região, bem como a luta pela recognição por parte dos 
órgãos públicos de sua identidade como índio e do próprio auto-reconhecimento, 
além de expor alguns dos prejuízos sofridos pela falta desse e a plena efetivação 
dos seus direitos caso ele ocorra. Partindo disso, o principal resultado esperado 
após a exposição de todo o conjunto desse trabalho acadêmico é dar visibilidade a 
esses nativos e contribuir de forma benéfica para sua luta pela afirmação da 
identidade Kariri em âmbito nacional. 
  
Palavras-chave: Indígena. Jurídico. Antropológico. Reconhecimento. 
  
LEGAL AND ANTHROPOLOGICAL RETROSPECTIVE OF KARIRI NATIVES AND 
POTENTIAL REMAINING ONES IN THE COMMUNITY OF MONTE ALVERNE IN 
THE CARIRI REGION OF CEARÁ 
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ABSTRACT 
This article presents an anthropological and legal study about the aboriginal issue, 
with the objective of starting a debate about this subject, which has been little 
discussed contemporaneously in the state of Ceará. For the elaboration of this article 
were conducted bibliographic and field researches, including the effectuation of 
interviews with professional of several areas, such as historians, artists, activists and 
residents of the community of Poço Dantas in Monte Alverne district of Cariri region. 
An historic retrospective is made as a preface, about the process of colonization of 
the natives of the region and then about national legislation, with the aim of placing 
readers about the subject to be addressed, the way of living of the possible 
aboriginal descendants of the region, as well as their struggle for the recognition by 
public bodies of their identity as an aborigine and their own recognition, besides 
exposing some losses because of this lack and full realization of their rights. From 
now on the expected result after the exposition of this article is to give to this natives 
visibility and help them in their fight for the affirmation of Kariri identity in national 
scope. 
Keywords: Aboriginal. Legal. Anthropological. Recognition. 
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A PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA COLETIVA ATRAVÉS DO PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO DA CIDADE FANTASMA DE COCOCI   

Rafael Hallyson da Mota Lopes27 
Sócrates Costa Oliveira28 

RESUMO 
Com o escopo de efetivar o acesso à cultura, à história e preservar a identidade da 
sociedade pátria, a Constituição Federal de 1988, com ineditismo, trouxe com status 
de Direitos Fundamentais a garantia de proteção e promoção dos Direitos Culturais. 
Analisar-se-á, portanto, a importância da preservação ao patrimônio histórico por 
meio do instituto do Tombamento, a fim de efetivar a preservação da memória 
coletiva, da identidade da sociedade como forma de evitar que as constantes 
mudanças e alterações culturais de um povo prejudiquem a sua identidade cultural. 
Protegendo a sociedade da descaracterização de sua história, ante o abandono ou 
destruição do patrimônio cultural construído ao longo do desenvolvimento de um 
povo, garantindo assim uma efetiva observância ao Direito Fundamental à Cultura. 
Com enfoque na proteção do patrimônio histórico e da memória coletiva da cidade 
fantasma de Cococi, atual Distrito integrante do Município de Parambu, estado do 
Ceará, que carece de proteção, pois nele há um imenso patrimônio histórico, 
artístico e arquitetônico que marcam o início e o desenvolvimento da comunidade da 
região, desde a ocupação colonizadora. O patrimônio material existente na cidade 
fantasma de Cococi encontra-se em completo abandono e já em ruínas, invadido 
pela vegetação, apesar de já haver o reconhecimento da sua relevância histórica e 
cultural.  
Palavra chave: Patrimônio histórico. Memória coletiva. Cidade fantasma. Cococi. 
 

ABSTRACT 
With the scope to effect access to culture, history and preserve the identity of the 
country society, the Federal Constitution of 1988, with originality, brought with 
Fundamental Rights status to warranty protection and promotion of cultural rights. 
Analyze It will, therefore, the importance of preserving the historical heritage through 
Tombamento the institute, in order to accomplish the preservation of collective 
memory, identity of society in order to avoid the constant changes and cultural 
changes of a people undermine their cultural identity. Protecting the company's 
mischaracterization of its history, before the abandonment or destruction of cultural 
heritage built over the development of a people, thus ensuring effective compliance 
with the Fundamental Right to Culture. Focusing on the protection of national 
heritage and collective memory of the ghost town of Cococi, current member District 
of the City of Parambu, state of Ceará, which lacks protection because in it an 
immense historical, artistic and architectural heritage that mark the beginning and 
community development in the region since the colonial occupation. The existing 
material heritage in Cococi ghost town is completely abandoned and already in ruins, 
overrun by vegetation, although there is already recognition of its historical and 
cultural relevance. 
Keyword: historical heritage. collective memory. Ghost town. Cococi. 
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O SISTEMA NACIONAL DE CULTURA E O PLANO NACIONAL DE CULTURA 
COMO POSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS CULTURAIS NO 
BRASIL 

Katia Bizinotto Macedo Soares29 
 

RESUMO 
Este artigo expõe a necessidade de efetivação dos direitos culturais consagrados na 
Constituição Federal de 1988 como uma possibilidade de desenvolvimento de um Estado-
nação, reconhecendo no Plano Nacional de Cultura e Sistema Nacional de Cultura a 
plataforma que por ora é a melhor representação em construção de uma política pública 
democrática para a cultura e que, com a conscientização dos agentes e participação 
qualificada, pode se tornar um instrumento poderoso para a finalidade maior que é a 
efetivação desse direito constitucional e tantos outros. 
 
Palavras-chave: Direitos e garantias fundamentais. Direitos Culturais. Política pública para 
a cultura. 
  

RESUMEN 

En este artículo se expone la necesidad de realización de los derechos culturales 
consagrados en la Constitución Federal de 1988 como una posibilidad de desarrollo 
de un Estado-nación, reconociendo el Plan Nacional de Cultura y la plataforma de 
Sistema Nacional de Cultura que por el momento es la mejor representación en la 
construcción una política pública democrática para la cultura y con la conciencia de 
los agentes y la participación cualificada, puede convertirse en un poderoso 
instrumento para el propósito más grande que es la realización de este derecho 
constitucional y muchos otros. 
 
Palabras clave: derechos y garantías fundamentales. Los derechos culturales. 
políticas públicas para la cultura. 
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FOMENTO PÚBLICO À INDÚSTRIA CULTURAL A PARTIR DO PROGRAMA 
NACIONAL DE APOIO À CULTURA – PRONAC 

 
Mariana Holanda Orcajo30 

 
RESUMO 

O presente trabalho busca analisar a legislação e o funcionamento das políticas 
públicas direcionadas à cultura, bem como as definições de cultura e de Indústria 
Cultural, buscando identificar os pontos divergentes entre esses conceitos. A análise 
tem a finalidade de possibilitar o reconhecimento das manifestações culturais e bens 
de cultura padronizados e transformados em produtos de consumo, bem como das 
manifestações que se encontram em situação de desigualdade de concorrência no 
sistema de consumo por terem menos possibilidade de desenvolvimento com 
recursos próprios. A observação e diferenciação entre as espécies de 
manifestações culturais pode possibilitar a garantia da prioridade no incentivo 
estatal à cultura como instrumento de expressão e não de padronização e venda. 
Desse modo fortalecendo a diversidade cultural. A análise trará, inicialmente, os 
múltiplos conceitos de cultura, de modo a eleger uma conceituação mais adequada 
à aplicação da lei. Após, será abordado o conceito de Indústria Cultural, tratando de 
seus históricos e abrangências. Isso tudo para, por fim, realizar uma análise do 
fomento público aos bens de cultura, especialmente do fomento de que trata a Lei nº 
8.313, de 23 de dezembro de 1991, mais conhecida como Lei Rouanet, que institui 
o Programa Nacional de Apoio à Cultura – PRONAC. O estímulo às manifestações 
culturais, independente da viabilidade comercial, propicia maior desenvolvimento do 
pluralismo cultural nacional, permitindo o engrandecimento e o enobrecimento do 
homem e da sociedade. O fomento estatal às expressões de cultura que não 
necessariamente se enquadram em padrões de consumo auxilia no fortalecimento 
de uma sociedade diversificada. A padronização dos bens culturais, por outro lado, 
tende a ser instrumento de alienação e manipulação social. 
 
Palavras-chave: Cultura. Indústria Cultural. Políticas públicas. PRONAC. Ficart. 
 
PUBLIC POLICIES TOWARDS CULTURAL INDUSTRY, AN ANALYSIS FROM 
THE CULTURAL NATIONAL PROGRAM (PRONAC)  
 

ABSTRACT 
The present article aims to analyze and describe the definitions of culture and 
cultural industry in order to identify the divergent points between the concepts. The 
analysis has the purpose of enabling the recognition of standardized cultural events 
and culture goods processed into consumer products. As well as recognize the 
manifestations that are in inequality situation of competition in the consumption 
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system, for they have less chance of developing its own resources. The public 
policies that promote culture goods of high technical and intellectual values, 
regardless of commercial viability, promotes further development of national cultural 
pluralism, allowing the advancement and ennoblement of man and society. The 
public policies to support culture manifestation that does not necessarily fits in 
consumption patterns helps strengthening a diverse society. In the other hand, the 
standardization of cultural property tends to be an instrument of alienation and social 
manipulation. Finally, an analysis of public support for cultural goods will be made, 
especially fostering mentioned Law Nº 8.313/1991, from Brazil, better known as 
Rouanet Law, establishing the Cultural National Programme (PRONAC). This study 
is analytical and aims to contribute to a clearer definition of the phenomenon of 
appropriation of goods of culture and transformation into potentials consumer goods. 
 
Keywords: Culture. Culture Industry. Public Policies. PRONAC. Ficart. 
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LEI ROUANET: O MARKETING CULTURAL E A CENTRALIZAÇÃO DE 
RECURSOS COMO ENTRAVES À DIFUSÃO CULTURAL 
 

Mariana de Araújo Valdevino31 
Francisco Humberto Cunha Filho32 

 
RESUMO 

Este artigo trata da importância das políticas culturais na construção da sociedade 
brasileira, evidenciando os efeitos do financiamento cultural, mais precisamente do 
mecenato federal, que está previsto na Lei Rouanet. Observando a distância entre a 
teoria e a prática, retrata a aplicação da referida lei em âmbito nacional e as 
implicações disso para o alcance das finalidades legais. A Lei n° 8.313 foi criada em 
23 de dezembro de 1991 como instrumento para o desenvolvimento de política 
pública de incentivo à cultura; em sua concepção, tem como fonte de recursos o 
financiamento público e o privado, por meio do mecanismo conhecido como 
mecenato federal, que é o objeto de análise deste trabalho, e que nos últimos anos 
tem sido alvo de muitas críticas, dentro e fora da Administração Pública. Este 
trabalho tem como objetivo analisar a difusão de bens e conhecimentos culturais 
previstos na Lei Rouanet, incisos III e VII, do seu artigo 1º. Para realizá-lo faz-se 
necessário entender o papel das políticas públicas de incentivo à cultura ao longo 
da história do País, observando o marketing cultural e a consequente relação entre 
a iniciativa privada e a renúncia fiscal do Estado, além de se ater à questão que 
envolve a distribuição de recursos disponibilizados pelo mecenato. O estudo tem por 
base os conceitos de democracia cultural e de cidadania cultural, visando sempre a 
isonomia entre os diferentes grupos da nossa sociedade como um suporte 
inquestionável para a consolidação da nova democracia brasileira. 
 
Palavras-chave: Lei Rouanet. Mecenato. Cultura. Financiamento. Renúncia Fiscal. 
 
ROUANET LAW: CULTURAL MARKETING AND CENTRALIZATION OF 
RESOURCES AS BARRIERS TO CULTURAL DIFFUSION 
 

ABSTRACT 
This article is about the importance of cultural policies in the construction of Brazilian 
society, showing the effects of cultural funding, specifically the federal patronage that 
is expected in the Rouanet Law. Noting the gap between theory and practice, depicts 
the  application of that law at the national level and the implications for the reach of 
legal purposes. The Law No. 8313 was established in December 23, 1991 as the 
development of public policy to encourage culture; it has as source of funds the 
public financing and the private financing known as federal patronage that is the 
object of analysis of this work, because in recent years has been the target of much 
criticism, both inside and outside the public administration. This work aims to analyze 
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the distribution of cultural goods and cultural knowledge provided in Roanet Act, 
sections III and VII of Article 1, to do it is necessary to understand the role of public 
policies to encourage culture throughout the history of the country, observing the 
cultural marketing and the consequent relationship between the private sector and 
tax breaks the State, in addition to stick the issue involving the distribution of 
resources available for patronage. The study is based on the concepts of cultural 
democracy, cultural citizenship, always aiming at equality between different groups 
in our society as an unquestioning support for the consolidation of Brazil's new 
democracy. 
 
Keywords: rouanet law. Patronage. Culture. Financing. Tax breaks.  
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LEIS DE INCENTIVO AO AUDIOVISUAL E SUA IMPORTÂNCIA NO 
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO NAS EMPRESAS 

 
Jorge Couto de Alencar33 

Antonio Jorge Pereira Júnior34 
 

RESUMO 
O presente trabalho trata da importância do planejamento tributário e das leis de 
incentivo para o audiovisual e como essas normas podem ser utilizadas nesse 
planejamento. Em um país como o Brasil com um número gigante e sempre 
crescente de tributos a serem pago por pessoas físicas e jurídicas, é essencial, para 
a saúde financeira de uma empresa, um planejamento tributário adequado. O 
planejamento tributário é uma forma legal de diminuir a quantidade de dinheiro a ser 
entregue ao governo na forma de imposto. Como consequência desse menor gasto 
com tributos, o empresário pode disponibilizar seus produtos e serviços a preços 
mais atraentes e ter mais caixa disponível para ser investido no aumento da 
produtividade de sua empresa, tornando-a mais competitiva. Um bom administrador 
deve ter conhecimento de diversas leis e normas capazes de auxiliar nesse 
planejamento. As leis de incentivo ao audiovisual podem ser especialmente úteis 
nesse sentido, pois algumas dessas normas permitem abatimentos do imposto de 
renda devido superior a 100% do valor investido, além de permitirem a participação 
nos lucros do filme incentivado e propaganda da empresa no material de divulgação 
do produto audiovisual. Este trabalho utiliza a técnica de pesquisa bibliográfica, com 
o uso de livros, artigos e sites na internet sobre o tema, além da utilização da 
legislação tributária e a legislação de incentivos para o audiovisual vigente no Brasil. 
O trabalho chega à conclusão de que o uso das leis de incentivo para o audiovisual 
no planejamento tributário das empresas pode ser não apenas lucrativo como 
também um importante aliado para o marketing cultural dessa companhia ao 
melhorar sua imagem com seus clientes. 
 
Palavras-chave: Planejamento tributário. Leis de incentivo. Audiovisual. 
 
AUDIOVISUAL INCENTIVE LAWS AND ITS SIGNIFICANCE IN THE TAX 
PLANNING OF ENTERPRISES 
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ABSTRACT 
This paper deals with the importance of tax planning and incentive laws for 
audiovisual and how these norms can be used in this planning. In a country like 
Brazil with a huge and ever increasing number of taxes to be paid by individuals and 
companies it is essential to the financial health of a company proper tax planning. 
Tax planning is a legal way to reduce the amount of money to be delivered to the 
government as tax. As a result of this lower spending on taxes the entrepreneur can 
offer their products and services at attractive prices and have more cash available to 
be invested in increasing the productivity of the company, making it more 
competitive. A good manager must have knowledge of various laws and rules which 
could assist in this planning and the audiovisual incentive laws can be especially 
useful in this regard because some of these norms allow deductions of income tax 
higher than 100% of the amount invested, allow the company a share of the profit 
made by the film and advertising for the company in the audiovisual product 
promotional material. This paper uses the bibliographic technique, with the use of 
books, articles and Web sites on the subject, besides the use of tax laws and the 
rules of incentives for audiovisual in Brazil. The work reaches the conclusion that the 
use of incentive laws for audiovisual in a company tax planning can be not only 
profitable but also an important ally for cultural marketing used by that company to 
improve its image with customers. 
 
Keywords: Tax planning. Incentive laws. Audiovisual. 
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O FOMENTO À CULTURA NO BRASIL: UMA ANÁLISE A PARTIR DA 
LIBERDADE E DA IGUALDADE EM RONALD DWORKIN 
 

Cecilia Nunes Rabêlo35 
Gabriel Barroso Fortes36 

 
RESUMO 

O presente artigo busca analisar a possível relação entre as diretrizes 
constitucionais e legais referentes ao fomento à cultura pelo Estado brasileiro e a 
concepção de Ronald Dworkin acerca do papel do Estado no subsídio à cultura. 
Para tanto, aborda-se a compreensão de Dworkin acerca da igualdade como 
fundamento do Estado, atribuindo a esse o dever de igual consideração e respeito a 
todos os indivíduos e às diferentes concepções de vida. Ademais, pontuam-se as 
principais considerações do autor sobre como o Estado, fundamentado na 
igualdade, pode ser incentivador da cultura por meio do fomento, compreendendo a 
estrutura cultural da sociedade como o ponto primordial de análise. Em seguida, 
relacionam-se as diretrizes constitucionais e legais acerca da proteção e difusão dos 
direitos culturais, em especial as relativas ao fomento à cultura. Por fim, conclui-se 
que os parâmetros a serem seguidos pelo Estado brasileiro estão, de certa forma, 
relacionados às concepções traçadas por Dworkin na medida que a atuação estatal 
deve priorizar a diversidade das expressões culturais, não intervindo em seu 
conteúdo ou privilegiando determinadas manifestações, garantindo o igual respeito 
a todas as formas de cultura presentes na sociedade. 
 
Palavras-chaves: Fomento à cultura. Direitos Culturais. Liberalismo igualitário. 
Patrimônio cultural. 
 
PROMOTING CULTURE IN BRAZIL: AN ANALYSIS AMONG RONALD 
DWORKIN'S CONCEPTIONS OF FREEDOM AND EQUALITY 
 

ABSTRACT 
This article seeks to analyze the possible relationship between constitutional and 
legal guidelines for the promotion of culture by the Brazilian State and the ideas of 
Ronald Dworkin about the state's role in funding of the culture. For that, it 
approaches the understanding of Dworkin about equality as the foundation of the 
State, who has the duty to equal consideration and respect to all individuals and 
different conceptions of life. Moreover, lists the main considerations of the author 
about how the State based on equality can foster culture, including the cultural 
structure of society as the primary point of analysis. Then relates the constitutional 
and legal guidelines on the protection and dissemination of cultural rights, 
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particularly those relating to the promotion of culture. Finally, it is concluded that the 
parameters to be followed by the Brazilian government are somehow related to the 
concepts outlined by Dworkin to the extent that the state action should prioritize the 
diversity of cultural expressions, not intervening in their content or favoring certain 
manifestations, ensuring equal respect to all forms of culture present in society. 
 
Keywords: Promotion of culture. Cultural rights. Liberal egalitarian. Cultural 
heritage. 
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A SOCIEDADE EM REDE NO CONTROLE SOCIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS: O 
DIREITO FUNDAMENTAL À INFORMAÇÃO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE 
DIREITO 
 

Caroline Muller Bitencourt37 
Cássio Guilherme Alves38 

 
RESUMO 

Pretendendo o estudo do tema sociedade em rede no controle social de políticas 
públicas no Brasil, deparou-se com o problema do papel da sociedade em rede na 
concretização do direito fundamental à informação no Estado Democrático de 
Direito e se essa nova estrutura social possibilitaria o exercício do controle social de 
políticas públicas. Como hipóteses tem-se que a sociedade em rede não se 
apresenta como alternativa para o exercício do controle social, ou então que ela se 
mostra como excelente ferramenta para o exercício do controle social de políticas 
públicas. O estudo foi realizado pelo método de abordagem hipotético-dedutivo, com 
o procedimento hermenêutico com a técnica de pesquisa bibliográfica, 
especialmente na teoria de Castells. Após abordar a questão teórica envolvendo a 
sociedade em rede e o direito fundamental à informação, pode-se perceber que a 
sociedade em rede exerce função essencial para a concretização do direito 
fundamental à informação no Estado Democrático de Direito. Com a análise teórica 
do controle social de políticas públicas, verificou-se que o exercício do controle 
social recebe grande auxílio da sociedade em rede para a fiscalização dos atos de 
gestão da Administração Pública, pois com as informações disponibilizadas em rede 
o acesso aos dados necessários para o controle se torna facilmente acessível a 
toda a sociedade, facilitando o exercício do controle social de políticas públicas. 
Portanto, conclui-se que a sociedade em rede é imprescindível para a concretização 
do direito fundamental à informação no Estado Democrático de Direito do Brasil, 
sendo ferramenta necessária ao controle social de políticas públicas, possibilitando 
o acesso às informações prestadas pela Administração Pública. 
 
Palavras-chave: Controle social. Direito fundamental à informação. Sociedade em 
rede. 
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THE NETWORK SOCIETY IN THE SOCIAL CONTROL OF PUBLIC POLICIES: 
THE FUNDAMENTAL RIGHT TO INFORMATION ON THE DEMOCRATIC STATE 
OF LAW 
 

ABSTRACT 
Intending to study the topic network society in the social control of public policies in 
Brazil, faced with the problem of the role of the network society in the realization of 
the fundamental right to information on the democratic State of law, and if this new 
social structure would facilitate the exercise of social control of public policies. 
Chances are that the networked society not presented as an alternative to the 
exercise of social control, or so, she shows how excellent tool for social control of 
public policies. The study was conducted by the hypothetical-deductive approach, 
with the hermeneutical procedure with the technique of bibliographical research, 
especially in the theory of Castells. After addressing the theoretical issue involving 
the network society and the fundamental right to information, one can notice that the 
network society exerts essential function for the realization of the fundamental right 
to information on the democratic State of law. With the theoretical analysis of the 
social control of public policies, it has been found that the exercise of social control 
receives great assistance of the network society for the monitoring of the acts of 
management of the public administration, because with the information available in 
the network access to data required for the control becomes easily accessible to 
every society, facilitating the exercise of social control of public policies. Therefore, it 
is concluded that the networked society is indispensable for the realization of the 
fundamental right to information on the democratic State of law of Brazil, being 
necessary tool to social control of public policies, enabling access to information 
provided by the public administration. 
 
Keywords: Fundamental right to information. Social control. Network society. 
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DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CULTURA E DIREITO À CIDADE: 
APROXIMAÇÕES CONSTITUCIONAIS NA POLÍTICA CULTURAL MUNICIPAL 
DA GESTÃO “FORTALEZA BELA” 
 

Álisson José Maia Melo39 
Gabriela Pimentel Pessoa40 

 
RESUMO 

A pesquisa tem por objeto cotejar a política cultural no Município de Fortaleza, com 
corte específico do objeto em algumas das iniciativas da gestão “Fortaleza Bela”, 
que se desenvolveu no período de 2005 a 2012, a partir de aportes teóricos na 
construção de direitos fundamentais da cultura e de um direito fundamental à 
cidade. Para tanto, discute-se o conceito e alcance dos direitos fundamentais da 
cultura, com exame especial para os direitos previstos no caput do art. 215 da 
Constituição de 1988. Em seguida, procede-se à construção e desenvolvimento do 
direito à cidade como direito fundamental constitucionalizado, e os impactos 
causados nessa ideia por conta da democracia reanimada por uma cidadania local. 
Uma vez apresentados e discutidos esses princípios, examina-se, a partir de casos 
concretos, como se interpenetram e se complementam os direitos da cultura e da 
cidade. Para tanto, foram selecionados quatro projetos inseridos na gestão – a 
saber, a periferização de festividades locais, a implantação dos Centros Urbanos de 
Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cucas); a tarifa social de transporte público; e o 
pré-carnaval de rua — e a partir da apresentação de cada um dos projetos são 
realizados comentários específicos avaliando como se inter-relacionam direitos 
culturais e direito à cidade. Por fim, conclui-se que os direitos fundamentais da 
cultura e o direito à cidade constitucionalizado são direitos que se unem para somar 
forças, cooperando mutuamente para incrementar a efetividade recíproca; e, 
secundariamente, que a gestão “Fortaleza Bela” foi bastante exitosa em conciliar 
esses dois interesses constitucionalmente protegidos. 
 
Palavras-chave: Direitos fundamentais. Direito da cultura. Direito à cidade. 
Município de Fortaleza. 
 
THE FUNDAMENTAL RIGHTS OF CULTURE AND THE RIGHT TO THE CITY: 
CONSTITUCIONAL APPROACHES ON THE LOCAL CULTURAL POLICY OF 
“FORTALEZA BELA” ADMINISTRATION 
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ABSTRACT 

The research proposes to collate the cultural policy in the city of Fortaleza, with 
specific object cutting in some of the initiatives proposed by the "Fortaleza Bela" 
administration, which developed in the period 2005-2012, from theoretical 
contributions in the construction of the fundamental rights of culture and a 
fundamental right to the city. Therefore, it discuss the concept and scope of 
fundamental rights of culture, with special consideration to the rights provided by the 
caput of art. 215 of Brazilian Constitution of 1988. It follows the construction and 
development of the right to the city as a constitutionalized fundamental right, and the 
impacts in that idea caused by democracy revived by a local citizenship. Once 
presented and discussed these principles, it examines, from specific cases, how 
intertwine and complement the rights and culture of the city. To this mean, four 
projects inserted in the municipality administration were selected — namely, the 
promotion of local festivities in the peripheries, the implementation of the Urban 
Culture, Art, Science and Sport Centers (Cucas); the social price for public transport, 
and the street pre-carnival — and from the presentation of each project are made 
specific comments evaluating how they interrelate cultural rights and the right to the 
city. Finally, it concludes that the fundamental rights of culture and the right to the 
city constitutionalized are rights that walk together to join forces, mutually 
cooperating to increase reciprocal effectiveness; and, secondly, that the "Fortaleza 
Bela" administration was quite successful in reconciling these two constitutionally 
protected interests. 
 
Keywords: Fundamental rights. Cultural rights. Right to the city. City of Fortaleza. 
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AUDITORIA OPERACIONAL DE INTERESSE CULTURAL: A PRESERVAÇÃO DE 
EDIFICAÇÕES ATRAVÉS DO CONTROLE EXTERNO REALIZADO PELO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 
Anny Heloyse Bezerra Viana Falcão41 

 
RESUMO 

Este artigo busca apresentar uma alternativa para a contribuição de preservação de 
bens culturais na gestão pública.  Trataremos da possibilidade de realização de 
auditoria operacional na gestão administrativa no caso de realização de processos 
de intervenção material – restauração, conservação, manutenção e uso – que 
busquem preservar a materialidade do bem cultural. Os bens culturais materiais 
imóveis, de valor arquitetônico ou histórico, inseridos no universo do patrimônio 
cultural, podem exigir meios de preservação que não apenas reclamam proteção 
jurídica, mas também manutenção de suas características materiais que embasam 
o valor cultural a ser fruído. As intervenções materiais realizadas mediante 
processos de restauração e conservação devem preservar a originalidade do bem 
cultural isoladamente, bem como considerar o contexto espacial e cultural em que 
ele está inserido. Um dos casos pioneiros no Brasil de auditoria operacional com o 
objetivo de adequar o desempenho público nos processos de restauração e 
conservação de edificações de valor cultural protegidas legalmente foi realizado 
pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Os ditames resultantes 
constituem modelo a ser implementado pelos Tribunais de Contas do Brasil na 
realização do controle externo a fim de aperfeiçoar o Poder Público e considerar não 
somente a correta utilização de recursos públicos, como também a legalidade da 
gestão de bens de interesse público, como os bens culturais. 
 
Palavras-chave: Bens culturais. Edificações. Auditoria operacional. 
 
AUDITORÍA OPERATIVA DE INTERÉS CULTURAL: LA PRESERVACIÓN DE 
EDIFICACIONES A TRAVÉS DEL CONTROL EXTERNO POR EL TRIBUNAL DE 
CUENTAS DEL ESTADO DE PERNAMBUCO 

 
RESUMEN 

Este estudio busca presentar una de las alternativas que pueden ser destinadas a la 
contribución de la preservación de los bienes culturales en la gestión pública. La 
alternativa aquí tratada es la posibilidad de realización de auditoría operativa en la 
gestión administrativa en el caso de la realización de procesos de intervención 
material – restauración, conservación, mantenimiento y uso - qué busquén preservar 
el bien cultural. Los bienes culturales materiales, de valor arquitectónico o histórico, 
insertados en el universo del patrimonio cultural pueden demandar médios de 
preservación que no solo reclaman protección legal, sino manutención de sus 
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características materiales que respalda el valor cultural a la fruición. Las 
intervenciones materiales llevadas a cabo por los procesos de restauración deben 
preservar la originalidad del bien cultural individualmente, como también considerar 
el contexto espacial y cultural en lo que se alojan. Uno de los casos pioneros en lo 
Brasil de auditoría operativa con el objetivo de adecuar el desempeño público en los 
procesos de restauración y conservación en las edificaciones de valor cultural fue 
realizado por el Tribunal de Cuentas del Estado de Pernambuco. Los ditames 
resultantes constituyen modelo a seren implementados por los Tribunales de 
Cuentas del Brasil, en la realización del control externo, ao considerar no solo la 
correcta utilización de los recursos públicos, así como la legalidad de la gestión de 
bienes de interés público. La realización de auditoría operativa es prevista en el 
texto constitucional brasileño como medida que pretende adecuar lo desempeño de 
la gestión administrativa a los parámetros de legalidad, viabilidade económica y 
eficiencia. 
 
Palabras clave: Bienes culturales. Edificaciones. Auditoría operativa. 
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QUANDO A ARTE E O DIREITO SE ENCONTRAM: ANÁLISE JURÍDICO-
LITERÁRIA DA VINGANÇA PRIVADA EM HAMLET 
 

Ana Clara Montenegro Fonseca42 
Anderson Guedes Farias43 

Amilson Albuquerque Limeira Filho44 
 

RESUMO 
Com o intento de lançar novo olhar sobre o poder-dever de punir, fomentando a 
compreensão transdisciplinar das formas de vingança, de modo a estimular a 
reflexão acerca dos limites da aplicação da pena, consideradas as peculiaridades de 
cada época histórica, seus métodos e regras de resolução de conflitos, o presente 
artigo se problematiza na seguinte questão: Quais as possíveis contribuições da 
obra Hamlet, de William Shakespeare, na análise da vingança privada? Entende-se, 
a priori, que a obra indica possível retrato da utilização do método de autotutela pelo 
personagem principal, Lord Hamlet, cujos atos preparatórios e execução refletem os 
descompassos entre a atuação estatal, considerada a função de concretização da 
vingança pública pelo monarca, e o exercício arbitrário das próprias razões, 
evidenciando um conflito antagônico de forças movido pelo choque de interesses 
que se perfaz na busca pela vingança pessoal em detrimento da aplicação do ius 
naturale pelo soberano. Através da aplicação do método indutivo e do diálogo entre 
Direito e Literatura objetiva-se compreender as formas de utilização da vingança no 
decorrer do processo histórico, cujo ápice remonta ao monopólio da vingança pelo 
Estado, com poderes concentrados na figura do Rei, representante corpóreo do 
ideal de justiça, demonstrando a vigência de um direito natural de fundamentação 
metafísica cujos limites, amplos e imprecisos, eram determinados pelo próprio 
monarca. Para tanto, proceder-se-á à análise dos tipos de vingança, considerando 
os contextos nos quais se inserem, os atores históricos sobre os quais incidem e os 
espaços onde são aplicados, de modo que se possa traçar um paralelo com a 
atualidade, identificando vestígios de vingança no atual ordenamento; seguida de 
tópico no qual se pretende abordar os possíveis diálogos entre a Literatura e o 
Direito, evidenciando os pontos de interseção e eventuais discrepâncias entre os 
planos artístico e jurídico, com desfecho na identificação da vingança privada na 
obra selecionada, cuja premissa específica permitirá expor a relevância da obra na 
compreensão da retaliação particular enquanto meio de retribuição e prática cultural 
de resistência. Desse modo, almeja-se a construção de um entendimento holístico e 
emancipador, capaz de identificar caminhos não ditos pelo Direito, mas latentes na 
Literatura, propiciando a compreensão das formas de represália e suas restrições, 
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notadamente no que se refere à finalidade retributiva do castigo, de modo a 
contribuir nos estudos de Antropologia Criminal, Literatura e temas conexos. 
 
Palavras-chave: Vingança. Hamlet. William Shakespeare. Literatura. Antropologia 
Criminal. 

 
WHEN THE ART AND THE LAW FIND EACH OTHER: ANALYSIS JURIDICAL-
LITERARY OF THE PRIVATE REVENGE IN HAMLET 
 

 
ABSTRACT 

With the intent to launch new look on the power-duty to punish, fostering 
transdisciplinary knowledge of the forms of revenge in order to stimulate reflection 
about the limits of application of the sentence, considering the peculiarities of each 
historical epoch, its methods and rules of conflict resolution, this article discusses the 
following question: What are the possible contributions of the play Hamlet by William 
Shakespeare, in analysis of private vengeance? It understood, firstly, that the work 
indicates possible portrait of utilization of autotutela method by the main character, 
Lord Hamlet, whose preparatory acts and execution reflect the mismatches between 
the State action, considered the realization of function of public vengeance by the 
monarch and the arbitrary exercise of own reasons, showing an antagonistic conflict 
of forces, moved by the clash of interests that adds up in the quest for personal 
vengeance rather than the application of the ius naturale by the sovereign. By 
applying the inductive method and dialogue between Law and Literature, the 
objective is to understand the ways of using of revenge in the course of the historical 
process, whose summit dates back to the monopoly of revenge by the State, with 
concentrated power in the figure of the King, body representative the ideal of justice, 
demonstrating the presence of a natural right of metaphysical foundation whose 
limits, broad and imprecise, were determined by the monarch himself. Thereby, it will 
be to examine the types of revenge, considering the contexts in which they operate, 
the historical actors affected by them and spaces where are applied, so that one can 
draw a parallel with the present identifying traces of revenge in the current legal 
system, followed by a topic in which aim is approach the possible dialogue between 
Literature and Law, showing the intersection points and any discrepancies between 
the artistic and legal plans, ending with the identification of the private revenge in 
work selected, whose specific premise will expose the relevance of the work in the 
understanding of particular retaliation as a means of retribution and cultural practice 
of resistance. Thus aims to build a holistic understanding and emancipatory, able to 
identify unspoken ways by law, but latent in Literature, allowing the understanding of 
ways of reprisal and their constraints, particularly with regard to retributive purpose 
of punishment in order to help in studies of Criminal Anthropology, Literature and 
related subjects. 

 
Keywords: Revenge. Hamlet. William Shakespeare. Literature. Criminal 
Anthropology. 
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TRABALHO ARTÍSTICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: UMA QUESTÃO A 
SER REGULAMENTADA  

Anailza Maria Gomes Machado1 

RESUMO 
A pesquisa apresenta as normas de proteção para as crianças e adolescentes com 
destaque para a falta de regulamentação quanto à atividade artística por eles 
desempenhada. Demonstra também a diferença entre a atividade artística ser tida 
como uma atividade em sentido estrito e ser como um trabalho. A competência do 
Juiz do Trabalho para autorizar a execução da atividade artística por pessoas em 
peculiar desenvolvimento e a fundamentação de que este tipo de atividade pode 
causar danos à criança ou ao adolescente também se fizeram presentes. Um ponto 
relevante que também foi abordado refere-se à tentativa de regulamentação desta 
atividade por meio de um Projeto de Lei do Senado nº 83/2006 proposto pelo 
Senador do Estado de Rondônia, Valdir Raupp. A justificativa para a realização 
desta pesquisa fixa-se na demonstração da necessidade de uma regulamentação 
da atividade artística efetivada com muito zelo e dedicação por crianças e 
adolescentes. A regulamentação evitaria uma série de consequências, como 
arbitrariedades cometidas por autoridades, jornadas de trabalho excessivas, 
comprometimento da vida escolar, o enriquecimento sem causa por parte do 
tomador de serviços e alertaria os pais sobre as possíveis consequências advindas 
da inserção de seu filho neste tipo de tarefa. Objetivou-se identificar as normas que 
consolidam o princípio da proteção integral evidenciando a tentativa de 
regulamentação da atividade artística desempenhada por crianças e adolescentes, 
as diferenças existentes entre o trabalho artístico e a atividade em sentido estrito, 
além do destaque da autorização para a execução desta tarefa por parte da Justiça 
do Trabalho alertando para os prováveis danos que essa situação pode gerar. 
Realizou-se um estudo bibliográfico em periódicos e documentos jurídicos 
eletrônicos e impressos, em livros de Direito do Trabalho que tratavam sobre o tema 
em análise. Resultados: é possível identificar a existência de normas no 
Ordenamento Jurídico Brasileiro que consolidam o princípio da proteção integral 
insculpido na Carta Magna de 1988; a diferença entre a atividade em sentido estrito 
e o exercício da atividade artística como um trabalho se torna nítida quando se 
observa a finalidade da inserção da criança ou do adolescente no mercado de 
trabalho artístico; já é questão pacífica que a competência para autorizar a atividade 
artística infanto-juvenil é da Justiça do Trabalho; a utilização do talento de pessoas 
em condições de peculiar desenvolvimento de forma que lhes retirem o direito de 
ser criança e de viver a adolescência de maneira saudável pode causar danos para 
toda a vida; são nítidos os aspectos positivos e negativos decorrentes da prática da 
atividade artística necessitando com certa urgência de uma regulamentação. 
 
Palavras-chave: Regulamentação. Artistas. Crianças. Adolescentes. 
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ARTE – DIREITO, TRABALHO OU SACERDÓCIO? 
 Katia Bizinotto Macedo Soares45 

 
RESUMO 

Este artigo pretende oferecer reflexões ao Direito do Trabalho a partir do ambiente 
da Cultura. Sendo este trabalho parte de um estudo mais amplo, centrou-se nas 
relações de trabalho no universo artístico. Para tanto foi importante elucidar os 
conceitos de arte e de trabalho e, posteriormente de Direitos Culturais estabelecidos 
na Constituição Federal como garantia fundamental. Após tratou-se de explicitar as 
relações de trabalho e emprego estabelecidas na Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT), bem como aspectos da Lei federal 6533/78, que regulamenta a 
profissão do artista. Buscar na doutrina, referenciais teóricos que tratam das 
relações de trabalho na arte não foi tarefa fácil. O que se verificou é que não existe 
resposta pronta, mas sim a construção de um pensamento apontado por Alice 
Monteiro de Barros e dramaticamente vivido por inúmeros artistas e grupos. Assim 
sendo o estudo foi no sentido de destrinchar a legislação trabalhista e porque muitos 
artistas não se sentem contemplados pois, embora se trate de um direito 
constitucional, em se tratando de Brasil, é um ofício exercido ora como trabalho e 
ora como o próprio sacerdócio, mas  pouquíssimas vezes como emprego. Para 
tanto o que se vislumbrou é que os modelos existentes de legislação apontam para 
um possível vazio jurídico nesta seara. 
Palavras-chave: Direitos Culturais, Arte e Direito, Relações de Trabalho na Arte.  

 
RESUMEN 

Este artículo pretende oferecer reflexões ao Direito do Trabalho A partir do 
Ambiente da Cultura. Sendo Este trabalho parte de um estudo mais amplo, centrou-
se Relações nas de trabalho sin artístico universo. Importante para tanto foi elucidar 
os CONCEITOS de Arte y de trabalho e, posteriormente de Direitos Culturais 
estabelecidos na Constituição Federal garantia Como fundamental. Após Tratou-se 
de explicitar como Relações de trabalho e Emprego estabelecidas na Consolidação 
das Leis Trabalhistas (CLT), bem Como aspects da Lei Federal 6533/78, Que 
regulamenta un Profissão hacer artista. Buscar na doutrina, Teóricos, Referencias 
Que tratam das Relações de trabalho na arte não foi tarefa Fácil. O que se verificou 
que não é Existe resposta pronta, mas sim a contrução de um pensamento 
apontado por Alice Monteiro de Barros e dramaticamente Vivido por artistas e 
inúmeros Grupos. Assim sendo o estudo foi sin SENTIDO de destrinchar un 
Legislação Trabalhista e Porque muitos artistas não se sentem contemplados pois, 
embora se trarse de um direito constitucional, em sí Tratando de Brasil, é um ofício 
exercido ora Como trabalho e ora de Como o próprio Sacerdocio, Mas 
pouquíssimas vezes Como Emprego. Para tanto o Que se vislumbrou é Que os 
Modelos existentes de Legislação apontam para um possível Vazio jurídico nesta 
Seara. 
Palabras clave: Los Derechos Culturales, Arte y La Ley, Las Relaciones Laborales 
en Arte.   
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CULTURA VIVA COMUNITÁRIA, TERRITÓRIOS SEM ESTADO? PROJETOS 
POLÍTICOS EM DISPUTA NO CONURBANO BONAERENSE DA ARGENTINA 
 

Juan Ignacio Brizuela46 
José Márcio Barros47 

 
RESUMO 

Pretendemos refletir neste texto sobre a construção territorial da Cultura Viva 
Comunitária na Argentina, dando visibilidade aos diversos interesses e projetos 
políticos em disputa na atualidade. Embasamos essas ponderações nas práticas 
culturais, artísticas e intelectuais de organizações territoriais de base sedimentadas 
em localidades suburbanas e metropolitanas da província de Buenos Aires. Esses 
grupos comunitários estão vinculados ao movimento da Cultura Viva Comunitária na 
América Latina, além de participar de redes de cooperação cultural latino-
americanas e caribenhas. Observamos nessas instituições culturais uma construção 
territorial autônoma que se relaciona de forma contraditória com os territórios 
estatais, empresariais e do resto das organizações da sociedade civil. O território, 
tradicionalmente associado ao Estado, se manifesta de formas difusas, cooperativas 
e conflitantes nessas instituições culturais, explicitando uma complexidade na 
construção de políticas públicas de cultura que merece um estudo aprofundado. 
Sendo assim, destacamos uma indissociabilidade entre território e políticas 
culturais, registrando o conjunto de intervenções que se disputam o poder material e 
simbólico – geográfico no sentido amplo – nos aglomerados onde atuam esses 
grupos artísticos organizados. Finalmente, nos perguntamos se é possível falar em 
territórios sem Estado e quais os desdobramentos que isso traz na construção de 
políticas públicas para a diversidade que possam garantir direitos culturais básicos 
nos espaços públicos latino-americanos. 
 
Palavras-chave: Políticas Culturais. Território. Cultura Viva Comunitária. 
Diversidade Cultural. 
 
CULTURA VIVA COMUNITARIA, ¿TERRITORIOS SIN ESTADO? PROYECTOS 
POLÍTICOS EN DISPUTA EN EL CONURBANO BONAERENSE DE LA 
ARGENTINA 
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RESUMEN 

Pretendemos reflexionar en este texto sobre la construcción territorial de la Cultura 
Viva Comunitaria en Argentina, dando visibilidad a los diversos intereses y 
proyectos políticos en disputa en la actualidad. Fundamentamos estas 
ponderaciones en las prácticas culturales, artísticas e intelectuales de 
organizaciones territoriales de base sedimentadas en localidades suburbanas y 
metropolitanas de la provincia de Buenos Aires. Estos grupos comunitarios están 
vinculados al movimiento de la Cultura Viva Comunitaria en América Latina, además 
de participar de redes de cooperación cultural latinoamericanas y caribeñas. 
Observamos en estas instituciones culturales una construcción territorial autónoma 
que se relaciona de forma contradictoria con los territoriales estatales, 
empresariales y del resto de las organizaciones de la sociedad civil. El territorio, 
tradicionalmente asociado al Estado, se manifiesta de formas difusas, cooperativas 
y conflictuantes en estas instituciones culturales, explicitando una complejidad en la 
construcción de políticas públicas de cultura que merece un estudio más profundo. 
Siendo así, destacamos una indisociabilidad entre territorio y políticas culturales, 
registrando el conjunto de intervenciones que se disputan el poder material y 
simbólico – geográfico en el sentido amplio – en los aglomerados donde actúan 
estos grupos artísticos organizados. Finalmente, nos preguntamos si es posible 
hablar en territorios sin Estado y cuáles son los desdoblamientos que esto trae en la 
construcción de políticas públicas para la diversidad que puedan garantizar 
derechos culturales básicos en los espacios públicos latinoamericanos. 
 
Palavras-clave: Políticas Culturales. Territorio. Cultura Viva Comunitaria. 
Diversidad Cultural. 
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DE QUE VALE “MACAQUINHOS” NO SERTÃO DO CARIRI? TEATRO, CENSURA 
E DIREITOS CULTURAIS NO BRASIL DO SÉCULO XXI 
 

Vicente Carlos Pereira Júnior48 
 

RESUMO 
Partindo de casos recentes de contestação pública e jurídica do direito de exibição 
das performances artísticas “Macaquinhos”, do Coletivo Macaquinhos, durante a 
Mostra Sesc Cariri, no Ceará; “Histórias Compartilhadas”, do artista Ari Areia, na 
Universidade Federal do Ceará; e “Acordes”, do Teatro Oficina, na Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, por supostas ofensas à moral e aos 
sentimentos religiosos, buscam-se, na esfera dos direitos culturais, argumentos que 
apoiem e legitimem a realização desses trabalhos. Os direitos culturais são 
vislumbrados aqui não apenas como uma parte dos direitos humanos, mas como 
um campo de onde se parte para compreender e defender o conjunto do sistema 
dos direitos humanos. Sua definição orienta-se por documentos das Nações Unidas, 
como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, a Declaração Universal sobre Diversidade Cultural 
e em um documento da sociedade civil, como a Declaração de Friburgo. São 
considerados dois aspectos fundamentais dos direitos culturais enquanto direitos 
humanos sua universalidade e sua indivisibilidade, as quais se refletem na liberdade 
de realização de práticas culturais e na liberdade para efetuar identificações 
culturais. A recorrente violação ao direito de realização de atividades artísticas no 
Brasil, aqui exposta por esses três exemplos, é percebida como um movimento mais 
amplo de criminalização da arte, de grupos culturais não-hegemônicos e do 
pensamento ideológico de esquerda. Nesse sentido, esse movimento é comparado 
à realização da exposição “Arte Degenerada”, em 1937, pelo Governo Nazista 
Alemão. Aspectos como desenvolvimento sustentável, segurança humana e 
pobreza cultural são relacionados com o acesso às expressões artísticas e também 
com sua censura. 
 
Palavras-chave: Macaquinhos. Direitos Culturais. Declaração de Friburgo. Censura. 
Liberdade de Expressão. 
 
IS “MACAQUINHOS” WORTH IN THE HINTERLANDS OF CARIRI? THEATER, 
CENSORSHIP AND CULTURAL RIGHTS IN BRAZIL OF THE XXIST CENTURY 
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ABSTRACT 

Starting from recent cases of protests and legal processes against the artistic 
performances "Macaquinhos" of Coletivo Macaquinhos, during the Mostra Sesc 
Cariri in the State of Ceará, "Histórias Compartilhadas" of the artist Ari Areia at the 
Federal University of Ceará, "Acordes” of Teatro Oficina at the Pontifical Catholic 
University of São Paulo for alleged offense to moral and religious sentiments, is 
sought on the field of cultural rights arguments that support and legitimize the 
realization of those works. Cultural rights are seen not only as part of human rights, 
but as a category that enables better understanding and protection of the entire 
system of human rights. Its definition is guided by United Nations documents such as 
Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights, Universal Declaration on Cultural Diversity and a document of 
civil society, the Declaration of Freiburg. Two fundamental aspects of cultural rights 
are here considered, its universality and its indivisibility, which are reflected in the 
freedom to participate in cultural activities and in the freedom to make cultural 
identifications. Frequent violations of the right to carry out artistic activities in Brazil, 
here exposed by those three examples, is perceived as a broader movement of 
criminalization of art, of non-hegemonic cultural groups and of left leaning ideologies. 
In this sense, this movement is compared to "Degenerate Art Exhibition", in 1937, by 
the German Nazi Government. Aspects such as sustainable development, human 
security and cultural poverty are related to the access to artistic expressions and 
also to its censorship. 
 
Keywords: Macaquinhos. Cultural Rights. Declaration of Freiburg. Censorship. 
Freedom of Expression. 
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A ARTE E A PROPAGANDA NO CONTEXTO PÓS–MODERNO: DIFICULDADES 
DE UMA LIBERDADE ARTÍSTICA 

 
Erik Henrique da Costa Nunes49 

Vanessa Maria Freitas Costa50 
Vinicius Gomes Saboya51 

 
RESUMO 

O presente artigo tem a finalidade de analisar a arte, as manifestações artísticas e 
as propagandas e como podem ser consideradas em um ambiente pós-moderno, 
em que as trocas de mercado marcam, de forma profunda, todas as relações dos 
homens. Percebeu-se o foco nas sensações no atual contexto histórico e como a 
arte virou mais e mais uma sensação. Ademais, a propaganda foi analisada 
brevemente em meios e em objetivos para que houvesse uma diferenciação da arte. 
Apresentou-se a dificuldade do Estado de ser o único ou o maior no combate a 
prisão artística e cultural e o papel dos indivíduos nesse contexto. No estudo, houve 
uma proposição acerca da legitimidade dos direitos humanos como forma de 
diminuir a disparidade cultural e promover a liberdade artística. O estudo foi feito 
com base na análise de referências transdisciplinares, relacionadas a ciências que 
pudessem melhor explicitar tanto o fenômeno da arte como também o de seu 
consumo econômico, tais como a antropologia, a sociologia e o direito. Para isso, foi 
realizada pesquisa bibliográfica ora descritiva, para apresentar o estado da arte 
quanto à temática em estudo, ora crítica, para cotejar ideias relacionadas à 
tolerância nos direitos humanos e à pós-modernidade crítica de Bauman, por 
exemplo. 
 
Palavras-chave: Arte. Propaganda. Pós-modernidade. Direitos Humanos. 
 
THE ART AND THE ADVERTISING IN THE POSTMODERN CONTEXT: THE 
DIFFICULTIES OF AN ARTISTIC FREEDOM 
 

ABSTRACT 
This article aims to analyze the art, the artistic events and the advertisements and 
how they can be considered in a postmodern environment, where market exchanges 
is impressed, deeply, in all men's relations. It was noted the focus on the sensations 
in the present historical context and how art became more and more a sensation. 
Moreover, the advertisement was analyzed briefly in means and goals so that there 
was a differentiation of art. Presented to State difficulty of being the only or the most 
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in fighting arts and cultural prison and the role of individuals in that context. In the 
study, there was a proposition about human rights legitimacy as a way to reduce the 
cultural gap and promote artistic freedom. The study was made through an analysis 
of trans disciplinary references, related to sciences that could better explain both the 
phenomenon of art itself, as well as its economic consumption, such as 
anthropology, sociology and law. For this, it was held bibliographic research, 
sometimes descriptive, so as to present the state of art regarding the subject under 
study, sometimes critic, in order to collate ideas related to the tolerance on human 
rights and to the Bauman's postmodernity, for example. 
 
Key-words: Art. Advertising. Post-modernity. Human Rights. 
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A CENSURA COMO MECANISMO DE LIMITAÇÃO DA LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO ARTÍSTICA NO BRASIL 
 

Daniela Lima de Almeida52 
 

RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar e analisar o instituto da censura 
como mecanismo de limitação da liberdade de expressão artística no Brasil. 
Utilizou-se uma metodologia baseada em pesquisa bibliográfica, apresentando 
destaque para a censura, ao levantar os conceitos históricos envolvidos em seu 
entendimento. Serão tecidas reflexões sobre a censura prévia, o papel do censor e 
a autocensura artística, até o momento atual, em que a institucionalizada censura 
não é permitida pela Constituição. Desenvolve-se o conceito de censura e, de forma 
mais particularizada, estabelece-se uma análise sobre a censura artística no Brasil, 
os malefícios trazidos pela sua prática autoritária e a impossível convivência da 
censura com um Estado Democrático de Direito. No Brasil, observa-se necessário 
acompanhamento das práticas estatais sobre a tentativa de dimensionamento da 
liberdade de expressão, quase toda tentativa de limitação é inicialmente entendida 
como censura. Tal associação pode ser explicada pela experiência histórica 
vivenciada com a oficialização da censura presente em vários períodos da história, 
tendo atuação largueada na ditadura militar pré-Constituição de 1988. As reflexões 
sobre a democracia trazem a possibilidade e a necessidade de verificar como os 
limites aos direitos podem ser estabelecidos em uma sociedade democrática e 
pluralista. Além disso, a participação de diferentes valores ideológicos, como o da 
liberdade e da igualdade, por exemplo, proporciona a constante reflexão e 
aprofundamento das questões referentes à organização e evolução social. 
 
Palavras-chave: Censura. Liberdade de expressão. Arte. 
 
CENSORSHIP AS A RESTRICTION MECHANISM OF FREEDOM OF ARTISTIC 
EXPRESSION IN BRAZIL 
 

 
ABSTRACT 

This study aims to present and analyze the institute of censorship as a mechanism 
for limiting the freedom of artistic expression in Brazil. We used a methodology 
based on literature, with emphasis on censorship, to raise the historical concepts 
involved in their understanding. reflections will be made about the censorship, the 
role of censor and artistic self-censorship, to the present time, where the 
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institutionalized censorship is not allowed by the Constitution. It develops the 
concept of censorship and, more particularized form, provides an analysis on artistic 
censorship in Brazil, the dangers posed by its authoritarian practice and impossible 
to live with censorship with a democratic state. In Brazil, there is need to monitor the 
state practices about trying to design freedom of expression, almost every attempt 
limitation is initially perceived as censorship. This association can be explained by 
historical experience lived with official censorship present in various periods of 
history, having largueada performance in pre-military dictatorship constitution of 
1988. The reflections on democracy bring the possibility and the need to check the 
limits to rights can be established in a democratic and pluralistic society. Moreover, 
the participation of different ideological values, such as freedom and equality, for 
example, provides the constant discussion and analysis of issues of organization 
and social evolution. 
 
Keywords: Censorship. Freedom of expression. Art. 
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PROCESSO CRIATIVO DE UM TEATRO RITUAL EXPERIMENTAL 
 

Cleomar Vieira da Silva53 
Brenno Jadvas Soares Ferreira54 

 
RESUMO 

Este artigo analisou o processo criativo da experimentação artística intitulada 
‘Omaé’ concebida durante os experimentos improvisacionais e ritualísticos de um 
grupo de pesquisa informal e até então sem nomenclatura, nas instalações do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) - Campus 
Gurupi. O processamento artístico ‘Omaé’ foi criado a partir de livres 
experimentações corporais, exercícios individuais e coletivos, com base no 
repertório pessoal dos atores, processo que nomeamos de ‘imaginação-
experimentação-observação’. Tivemos como base teórica para elaboração deste 
material, autores como Antonin Artaud, Lúcia Santaella, Claudia Muller Sachs entre 
outros que colaboraram para o desenvolvimento desse trabalho, abordando 
questões como a experiência corporal em cena, os rituais e sensibilidades 
energéticas e físicas na apropriação do ator da experiência ‘artístico-ritualística’. As 
práticas aqui descritas contribuíram para o meu desenvolvimento quanto ator-
pesquisador, além de ressaltar a importância de grupos de experimentação dentro 
do curso de Licenciatura em Artes Cênicas do IFTO. Assim como para que os 
estudantes do curso também tenham a oportunidade de compartilhar dessa 
experiência de vivenciar os processos de construção teatral de forma mais 
profunda, apresentando uma proposta de metodologia de construção cênica onde 
as técnicas aqui apresentadas também possam servir para futuros grupos que, a 
partir da criação coletiva, também queiram desenvolver seus trabalhos e 
processamentos artísticos. 
 
Palavras Chave: Criação Coletiva. Memória. Teatro Ritual. 
 
CREATIVE PROCESS OF AN EXPERIMENTAL THEATRE RITUAL 
 
 

ABSTRACT 
This article analyzed the creative process of artistic experimentation entitled 'Omae' 
conceived during the improvisational and ritualistic experiments a group of informal 
research and hitherto without naming the premises of the Federal Institute of 
Education, Science and Technology Tocantins (IFTO) -Campus Gurupi. Artistic 
processing 'Omae' was created from free body experiences, individual exercises and 
group based on personal repertoire of actors, a process that we name of 
'imagination-experimentation-observation'. We had as a theoretical basis for 
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preparing this material, authors such as Antonin Artaud, Lucia Santaella, Claudia 
Muller Sachs and others who contributed to the development of this work, 
addressing issues such as body experience on the scene, rituals and energetic and 
physical sensitivities in the actor's ownership of 'artistic and ritualistic' experience. 
The practices described here contributed to my development as an actor-researcher, 
and underline the importance of experimentation groups within the Bachelor's 
Degree in Performing Arts of IFTO. As for the course students will also have the 
opportunity to share this experience to experience the theatrical construction 
processes more deeply, presenting a proposal for scenic construction methodology 
where the techniques presented here can also serve for future groups, the from the 
collective creation, also want to develop their work and artistic processing. 
 
Keywords: Collective Creation. Memory. Ritual Theater. 
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A TEORIA QUEER E A EDUCAÇÃO DE GÊNERO COMO UM MEIO DE 
COMBATE À CULTURA DA INTOLERÂNCIA 

 
Thales Amaro de Lima55 

Ana Cláudia de Araújo Xavier56 
Saulo Nunes de Carvalho Almeida57 

 
RESUMO 

Partindo do pressuposto que compomos uma sociedade inserida em um contexto 
histórico e político marcado por um grande desenvolvimento tecnológico e 
informacional, tendo por destaque uma exacerbada diversidade, seja ela étnica, 
religiosa, política ou de gênero, seria mais do que natural haver um respeito maior 
ao diverso e ao complexo. No entanto, infelizmente, a realidade é que estamos em 
um período marcado pelo conservadorismo e pelo retrocesso, ao passo que tudo e 
todos que se encontram contrários àquilo imposto e disposto como “normal” e 
moralmente aceitável, por uma parcela social que se auto intitula hegemônica, afeta 
e norteia práticas diárias de convivência que afetam a sociedade como um todo. 
Este trabalho tem como objetivo, através de uma pesquisa de revisão bibliográfica, 
trazer à tona o debate sobre a problemática da cultura da intolerância e o que 
acarreta socialmente sua prática, apontando como um possível meio para seu 
combate a educação e mais precisamente a educação de gênero. Propondo o 
debate sob a ótica da Teoria Queer, tendo a perspectiva de uma teoria pós-
estruturalista e marcada pela desconstrução de paradigmas históricos, além de 
criticar a imposição da normalização heteronormativa e da organização social 
binária. Assim, sendo possível concluir que temas relacionados ao gênero e 
sexualidade devem ser debatidos, questionados e pesquisados para, então, 
deixarem de ser estigmatizados, deixarem de ter em seu bojo esse estereótipo 
preconceituoso e obscuro que só uma sociedade desinformada considera aceitável. 
 
Palavras-chave: Teoria Queer. Educação de gênero. Cultura da intolerância. 
 
QUEER THEORY AND GENDER EDUCATION AS A WAY TO COMBAT THE 
CULTURE OF INTOLERANCE 

 
ABSTRACT 

On the basis that we compose an inserted society in a historical and political context 
marked by a technological and informational development and for an emphasis 
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exacerbated diversity, whether ethnic, religious, political or gender, it would be more 
than natural to have greater respect to the diverse and complex. However, 
unfortunately, the reality is that we are in a period marked by conservatism and 
backspace while everyone and everything who are opposed to that tax and 
provisions as "normal" and morally acceptable for a social portion self titled 
hegemonic, affects and guides daily living practices that affect society as a whole. 
Thisstudy aims, through a literature review research, bringing up the debate about 
the problem of culture of intolerance and whatcauses its practice socially identifying 
as a possible way for its combat the education and more precisely gender education. 
Proposing the debate from the perspective of Queer Theory, and the prospect of a 
post-structuralist theory and marked by deconstruction of historical paradigms, while 
criticizing the imposition of heteronormative standards and binary social 
organization. Thus, it is possible to conclude that issues related to gender and 
sexuality should be discussed, questioned and searched for, then, stop being 
stigmatized, no longer have inside this obscure and prejudice stereotype that only a 
misinformed society considers acceptable. 
 
Keywords: Queer Theory. Gender Education. Culture of intolerance. 
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DOMINGO SANGRENTO: AS NARRATIVAS CULTURAIS DO U2 E PAUL 
GREENGRASS SOBRE UM CASE INTERNACIONAL DE AFRONTA AOS 
DIREITOS HUMANOS 

Laécio Noronha Xavier58 
 

RESUMO 
Num período delicado dos conflitos religiosos na Irlanda do Norte, protestantes e 
católicos organizaram em 30 de janeiro/1972 uma passeata por direitos civis em 
Derry. A passeata foi impedida pelo exército inglês, a despeito de retaliar ativistas 
que jogavam pedras e prender infiltrados do Ireland Republic Army (IRA), deixando 
um saldo macabro: 14 mortos e 26 feridos. E uma de suas piores consequências foi 
o fortalecimento do conflito por todo o Reino Unido durante mais de 30 anos, com o 
acirramento da luta armada desencadeada por grupos terroristas e paramilitares e a 
implosão da ordem política na Irlanda do Norte. Caracterizado como sério ultraje à 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, o episódio ficou conhecido como 
Domingo Sangrento. E em face de sua divulgação midiática, da música Sunday, 
bloody sunday (U2, 1983) e do filme Bloody Sunday (Paul Greengrass, 2002), 
ganhou repercussão mundial como case internacional de afronta aos Direitos 
Humanos.   
 
Palavras-chave: Domingo Sangrento. Direitos Humanos. Narrativa Cultural. 
 
BLOODY SUNDAY: THE CULTURAL NARRATIVES OF U2 AND PAUL 
GREENGRASS ON A INTERNATIONAL CASE OF AFFRONT TO HUMAN 
RIGHTS 
 

ABSTRACT 
A delicate period of religious conflicts in Northern Ireland, protestants and catholics 
organized on January 30th/1972 a march for civil rights in Derry. The march was 
blocked by the English Army, despite retaliate activists threw stones and arrest 
infiltrators of Ireland Republic Army (IRA), leaving a macabre balance: 14 dead and 
26 wounded. And one of its worst consequences was the strengthening of the 
conflict throughout the United Kingdom for over 30 years, with the intensification of 
the armed struggle unleashed by terrorists and paramilitary groups and the implosion 
of the political order in Northern Ireland. Characterized as a serious insult to the 
Universal Declaration of Human Rights, the episode became known as Bloody 
Sunday. And in the face of their media dissemination, of music Sunday, bloody 
sunday (U2, 1983) and of the film Bloody Sunday (Paul Greengrass, 2002), won 
worldwide recognition as an international case of affront to Human Rights. 
 
Keywords: Bloody Sunday; Human Rights; Cultural Narratives.   
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A QUEBRA DA ÉTICA DO FELIZES PARA SEMPRE: O DESMONTE DA 
ESTRUTURA ÉTICA NA HQ FABLES 
 

João Pedro de Sousa dos Santos59 
Daniel Carmuça Correia60 

 
RESUMO 

Este artigo busca trazer uma análise sobre o quadrinho Fables para propor 
indagações sobre questões que rodam o nosso cotidiano. Criada por Bill 
Willingham, 2002, que conta a história das fábulas de contos encantados que fogem 
de seu mundo e passam a viver no mundo dos humanos por terem sido expulsos de 
sua terra por um grande conflito. No novo mundo elas devem se adaptar ao novo 
ambiente, mas também aos costumes e culturas do local. Dessa maneira, essa 
pesquisa promove uma reflexão por meio de uma analogia entre as fábulas e os 
seres humanos, no qual pretende demonstrar um novo comportamento ético do que 
é mostrado nas histórias infantis. A mudança de local e o convívio com os humanos 
acabam trazendo outras experiências, nos quais essas se assemelham bastante ao 
que o ser humano viveu no processo histórico da humanidade. Para isso, essa 
pesquisa se utiliza do uso de situações que são similares ao que está posto no 
quadrinho, como a atual crise imigratória que ocorre nos países envolvidos em 
conflitos no Oriente Médio. Ademais, se procura analisar o comportamento das 
fábulas por meio do uso da psicanálise para justificar suas ações no meio político 
em que vivem, assim como formar uma crítica sobre suas ações na sua 
comunidade. Vale ressaltar que esse artigo apresenta questões jurídicas que são 
destacadas pelo fato de violarem os direitos humanos, visto que ferem que versam 
sobre a liberdade dos indivíduos que se encontram bastante menosprezadas em 
algumas situações nesse quadrinho. A história é dividida em Arcos, no qual 
possuem um número de edições para cada Arco. Nesse projeto analisamos o 
primeiro Arco, mas fazemos algumas referências ao segundo por ser de extrema 
importância retratar a questão sobre as garantias fundamentais. 
 
Palavras-chave: História em Quadrinhos, Fábulas, Psicanálise, Direitos Humanas, 
Justiça Social. 
 
A BREACH IN NO MORE HAPPILY EVER AFTER: THE DISMANTLING OF THE 
ETHICAL FRAMEWORK IN THE COMIC FABLES 
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ABSTRACT 
This article seeks to bring an analysis of the Fables comic to propose questions on 
issues that run our daily lives. Created by Bill Willingham, 2002 tells the story of 
fables of enchanted tales fleeing of their world and start to live in the human world 
because they were driven from their land by a great conflict. In the new world they 
must adapt to the new environment, but also the customs and cultures of the site. 
Thus, this research promotes reflection by means of an analogy between the fables 
and human beings, which aims to demonstrate a new ethical behavior than is shown 
in the children's stories. The change of location and interaction with humans end up 
bringing other experiences in which these are very similar to what the human being 
lived in the historical process of humanity. For this, this research uses the use of 
situations that are similar to what is put in the box, as the current immigration crisis 
occurring in countries in conflict in the Middle East. Furthermore, it analyzes the 
behavior of fables through the use of psychoanalysis to justify their actions in the 
political environment in which they live, as well as form a critique of their actions in 
their community. It is noteworthy that this article presents legal issues that are 
highlighted by the fact of violating human rights, since it hurt that deal with the 
freedom of individuals who are quite neglected in some situations this comic. The 
story is divided into arches, which have a number of issues for each arch. In this 
project we analyze the first arc, but we make some references to the second to be of 
utmost importance to portray the question of the fundamental guarantees. 
 
Keywords: Comic Books, Fables, Psychoanalysis, Humans Rights, Social Justice. 
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MESCLAR SABERES A FAVOR DA EDUCAÇÃO: LIBRAS E TEATRO DE MÃOS 
DADAS 
 

Marli Fernandes Magalhães61 
 

RESUMO 
O relato de experiência aqui presente é oriundo da pesquisa de mestrado intitulada: 
“Corpo Sonoro: Voz que se vê”, na qual relata algumas de minhas experiências e 
descobertas no processo de investigação sobre o trabalho e a poética do ator, tendo 
como foco a pessoa surda. Podemos encontrar aqui, parte da análise de dois 
momentos: o primeiro deles trata-se de minha experiência como monitora da 
disciplina Técnica Vocal I, ministrada pelo Professor Dr. Fernando Aleixo, no Curso 
de Teatro da Universidade Federal de Uberlândia (UFU): foi um trabalho realizado 
com uma aluna surda do Curso de Teatro da UFU; o segundo momento consiste na 
observação de dois grupos de surdos (um grupo de jovens e um de adultos), ambos 
em práticas de convivência social. O objetivo da pesquisa é avaliar como a pessoa 
surda empenha o corpo no processo de produção da vibração da voz, e como esse 
empenho contribui para criação da personagem. A pesquisa trouxe-me, já de início, 
a consciência da necessidade de aprofundamento no universo do surdo: entendê-lo 
melhor aproximando-me dele, antes de desbravá-lo. As descobertas surgidas ao 
longo da pesquisa poderão, possivelmente, servir como ferramenta de trabalho para 
preparação do ator, para o aprendizado de Libras tanto para surdos quanto para 
ouvintes e para formação do Intérprete de Libras. O conhecimento adquirido servirá 
com certeza para enriquecer meu desempenho como professora pensando a 
educação, a inclusão social e o meu trabalho de atriz. 
 
Palavras-chave: Inclusão Social. LIBRAS. Teatro. 
 
MERGE CONNAISSANCES EN FAVEUR DE L'ÉDUCATION: LIBRAS ET 
THÉÂTRE MAIN DANS LA MAIN 
 

RÉSUMÉ 
Le rapport d'expérience ici cela découle de la thèse de maîtrise intitulée "Sound 
Body: Voice vous voyez" , qui raconte certaines de mes expériences et des résultats 
dans le processus de recherche sur le travail et la poétique d'un acteur, en se 
concentrant sur la personne sourde. Nous pouvons trouver ici, une partie de 
l'analyse en deux temps: le premier est mon expérience en tant que moniteur de la 
discipline technique vocale I, enseignée par le professeur Dr. Fernando Aleixo à 
l'école de théâtre de l'Université fédérale de Uberlândia (UFU): était une étude avec 
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un étudiant sourd du cours Théâtre de UFU; la deuxième fois est l'observation de 
deux groupes sourds (un groupe de jeunes et adultes), tout les deux dans les 
pratiques de la vie sociale. L'objectif de la recherche est d'évaluer la façon dont la 
personne sourde engage le corps dans le processus de production de vibration de la 
voix, et comment cet engagement contribue à la création du personnage. La 
recherche m'a apporté dès le début, prise de conscience de la nécessité 
d'approfondir les sourds de l'univers: mieux le comprendre venant de lui avant qu'il 
apprivoise. Le cours de la recherche constatations découlant pourraient 
éventuellement servir d'outil pour la préparation de l'acteur pour les livres 
d'apprentissage pour les sourds et pour les auditeurs et livres de formation 
interprète. Les connaissances acquises seront certainement d'enrichir ma 
performance en tant que professeur de penser l'éducation, l'inclusion sociale et mon 
travail d'acteur. 
 
Mots-clés: Inclusion sociale. LIBRAS. théâtre. 
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O ARTISTA SURDO, OUTRA ÉTICA E ESTÉTICA CÊNICA: UM DIREITO 
CULTURAL PARA UM BRASIL DEMOCRÁTICO 
 

Fátima Lucia Carrera Guedes62 
Lourdes Maria Carrera Guedes63 

Olinda Margaret Charone64 
 

RESUMO 
O corpo surdo passa a ocupar o espaço cênico propondo outras formas de 
expressão e recepção como singularidade corporal que espontaneamente se dá no 
cotidiano e chega aos palcos tomando a dimensão da espetacularidade na 
composição da narrativa em cena, onde os diversos recursos linguísticos inerentes 
à comunicação na Língua Brasileira de Sinais – Libras constituem importantes e 
principais elementos cênicos para a atuação da Companhia de Teatro Mãos Livres. 
Numa apropriação cênica dessa forma de comunicação, a Companhia aproveitou a 
estética corporal da Libras, a qualidade e a competência poética para as montagens 
de seus espetáculos que há nove anos se realizam. Não se trata de um teatro 
necessariamente e/ou desinteressadamente inclusivo – pelo fato da Companhia de 
Teatro Mãos Livres ser constituída por quatro palhaços surdos e apenas um ouvinte; 
mas, é um teatro de acessibilidade do fazer e fruir a arte e cultura na perspectiva 
desses atores e atrizes com sua condição linguística “subversiva” aos padrões 
artísticos e culturais vigentes – “subversão”, esse que é um direito humano e cultural 
que cremos somente possível num contexto democrático. Tal possibilidade, no 
Brasil, surge no contexto da Constituição Federal de 1988 e vem se efetivando, 
institucionalmente, com a implementação das diretrizes do Plano Nacional de 
Cultura (PNC). Assentado num conceito alargado de cultura, baseado em princípios 
democráticos, inclusivos e da diversidade o Estado modifica sua visão 
paradigmática sobre a cultura deixando de ser produtor de cultura (nacionalista), 
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“modernizador” cultural e guiado pelo modelo da mass media para assumir uma 
postura mais adequada às demandas reais da sociedade, promovendo garantias de 
direitos culturais e humanos. Percebemos até aqui, duas quebras de paradigma: um 
artístico e outro político. O primeiro advindo da intervenção “inusitada” da 
Companhia – que, além de arte, também é entretenimento e lazer – que provoca 
reflexões e um outro olhar do público para essa apropriação cênica possível e, incita 
pensar outras possibilidades e alternativas educacionais, interacionais, de lazer e 
entretenimento, de convivência social e respeito pelo que é diverso, ativismo e, 
concomitante do desenvolvimento da alteridade. E, o segundo, advindo da postura 
do Estado no desafio de estabelecer uma política nacional de cultural que, dentre 
outras oportunidades, permitiu essa atuação surda enquanto forma de fazer arte 
com identidade surda, fora da tradição artística e que reivindica o direito cultural e 
humano dentro de sua própria condição linguística. 
 
Palavras-chave: Corpo surdo. Libras. Cultura e identidade surdas. Direito cultural. 
 
THE DEAF ARTIST, ANOTHER ETHICAL AND ESTHETICS SCENIC: A 
CULTURAL RIGHT FOR A DEMOCRATIC BRAZIL 
 

ABSTRACT 
The deaf body occupies the scenic area offering other forms of expression and 
reception as body uniqueness that spontaneously occurs in daily life and comes to 
the stage taking the size of the spectacle in the narrative of the composition on the 
scene, where the several language resources inherent in communication in Brazilian 
Sign Language – LIBRAS - are important and main scenic elements to the 
performance of the Theatre Company Mãos Livres. A scenic appropriation of this 
form of communication, the theater company took theesthetics body of Libras, quality 
and poetic power to the assemblies of their shows that are held for 9 years. This is 
not necessarily a theater and / or disinterestedly inclusive theater - the Company 
Mãos Livre consist of four deaf clowns and only one listener; but it is a theater of 
accessibility to and enjoy the art and culture from the perspective of these actors and 
actresses with their linguistic condition "subversive" to the artistic and prevailing 
cultural patterns - "subversion" this is a human and cultural rights that we believe 
only possible in a democratic context. Such a possibility in Brazil within the context of 
the Constitution of 1988 and has been making effective, institutionally, with the 
implementation of the guidelines of the National Culture Plan (PNC). Fixed in a large 
concept of culture based on democratic principles, inclusive and diversity the state 
modifies its paradigmatic insight into the culture ceased to be a producer of culture 
(nationalist), "modernizing" cultural and guided by the model of the mass media to 
take a stand most suitable real demands of society, promoting cultural and human 
rights guarantees. We noticed up here two paradigm breaks: an artistic and other 
political. The first arising from the intervention "unusual" of the Company - which, 
besides art, is also entertainment and leisure - which causes reflections and other 
public eye for that possible scenic ownership and incites think other possibilities and 
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educational, interactional alternatives of leisure and entertainment, social harmony 
and respect for what is different, activism and concomitant development of 
otherness. Second, the State posture arising in the challenge of establishing a 
national cultural policy that, among other opportunities, allowed this dull performance 
as a way of making art with deaf identity, outside the artistic tradition and claiming 
cultural and human right within their own linguistic condition. 
 
Keywords: Deaf body. Libras. Culture and deaf identity. Cultural rights. 
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LINGUAGEM, DISCRICIONARIEDADE E O MOVIMENTO MODERNISTA NA 
CONSTRUÇÃO DO SENTIDO DE PATRIMÔNIO CULTURAL BRASILEIRO 

 
Samir Ramos Zaidan65 

 
RESUMO 

Segundo Wittgenstein, uma das formas de manifestação da linguagem é por meio 
da palavra escrita. A matéria prima das normas jurídicas são as palavras. As 
palavras são signos (Zeichen) que ocupam o lugar dos objetos. O processo de 
decodificação, para encontrar a significação (Bedeutung), frequentemente permite 
mais de uma interpretação. Nessa disputa pelo sentido das normas, a instituição 
competente é quem escolherá e determinará qual é o sentido mais legítimo. O 
objetivo central deste trabalho é demonstrar que onde há discricionariedade, há 
disputa pelo sentido. E onde há disputa de sentido, prevalece a decisão política e 
não jurídica. O objetivo específico é demonstrar como movimentos extrajurídicos, 
como o movimento artístico modernista, determinam a interpretação do Direito. Para 
tanto este artigo busca mostrar como linguagem, interpretação e discricionariedade 
se relacionam, a partir do que já foi dito por Herbert Hart e por Frederick Schauer. A 
teoria que julgamos conveniente e que melhor explica o fenômeno da solução do 
conflito em torno dos sentidos em disputa é a teoria dos campos de Pierre Bourdieu. 
Para comprovar nossa hipótese, optamos por pesquisar o instrumento jurídico de 
proteção ao patrimônio cultural em vigência no Brasil há mais de 75 anos: o 
tombamento. Nosso recorte espaço-temporal é a cidade do Rio de Janeiro, no 
período do Estado Novo (1937-1945). Escolhemos para o estudo de caso o 
tombamento do Convento e Igreja de Santo Antônio. 
 
Palavras-chave: Linguagem e Interpretação das normas. Discricionariedade. 
Patrimônio Cultural. Tombamento. 
 
LANGUAGE, DISCRETION AND THE MODERNIST MOVEMENT IN THE 
CONSTRUCTION OF THE SENSE OF BRAZILIAN CULTURAL HERITAGE 

 
ABSTRACT 

According to Wittgenstein, one in the forms of expression of the language is through 
the written word. The raw material of the legal rules are words. The words are signs 
(Zeichen) that occupy the place of the objects. The process of decoding, to find the 
signification (Bedeutung), frequently allows more than one interpretation. The rule 
that protects the cultural heritage allows more than one interpretation In this quarrel 
for the sense of the cultural heritage, there is the competent institution who will 
choose and will determine what the most legitimate sense is. Where is discretion, 
there is quarrel for the sense. And where is sense argument, the political decision 
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prevails and not legal. The central objective of this work is to demonstrate how 
extralegal movements, like the modernist artistic movement, may determine the 
interpretation of the Law. For so, this article looks to show how language, 
interpretation and discricionariedade are connected, from what it was already said by 
Herbert Hart and by Frederick Schauer. The theory that we judge convenient and 
that better explains the phenomenon of the solution of the conflict around the senses 
in argument is Bourdieu’s Theory of Social Fields. To prove our hypothesis, we 
choose to investigate the legal instrument of protection of the cultural heritage in 
validity in Brazil more than 75 years ago: the “tombamento”. Our territorial frame and 
time frame is the city of the Rio de Janeiro, in the period of the “Estado Novo” (1937-
1945). We choose for the case study the “tombamento” of the Convento e Igreja de 
Santo Antônio. 
 
Keywords: Language and interpretation of rules. Discretion. Cultural Heritage. 
Tombamento.  
  



   

 
ISSN-e: 2316-9982 

79 

DIREITOS CULTURAIS DE ARTESÃ(O)S CERAMISTAS EM CONTEXTO DE 
INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS: O CASO DO POTI VELHO, TERESINA-PI 
 

Catarina Nery da Cruz Monte66 
Maria Dione Carvalho de Morais67 

 
RESUMO 

Focalizamos, a partir de pesquisa de dissertação de mestrado realizada entre os 
anos 2014 e 2016, a relação entre o processo de intervenção urbanística, de largo 
espectro, do Programa Lagoas do Norte (PLN), no bairro Poti Velho, Teresina-PI, e 
o artesanato ceramista ali praticado, pela ótica dos direitos culturais. Nessa 
perspectiva, voltamo-nos para o tipo de interações entre a gestão do programa e 
artesãos e artesãs do Poti Velho, bairro conhecido e reconhecido pela sua 
importância na origem da cidade de Teresina, bem como pelo seu Polo Cerâmico 
cuja origem data dos anos 1960. As intervenções do PLN, a partir de 2008, na zona 
norte de Teresina incidem diretamente nessa prática, ameaçando a continuidade da 
atividade ceramista, sobretudo, no que tange à origem da argila. Partimos do 
pressuposto dessa atividade como um marcador identitário do bairro relacionado às 
práticas e representações, à memória coletiva e a processos de transmissão 
intergeracional, elementos componentes dos direitos culturais. A pesquisa orientou-
se, epistemologicamente, pelo enfoque interpretativo, com ênfase na construção de 
sentidos na ação social. Assim, voltou-se à compreensão do que artesãos e artesãs 
concebem como direitos culturais, relativos ao artesanato que praticam, e de como 
atribuem sentidos às próprias expectativas postas em perspectiva com o que o PLN 
propõe.  Os resultados da pesquisa revelam tensões que configuram, do ponto de 
vista de artesã(o)s, fragilidade no debate entre gestores e a comunidade local. 
 
Palavras-Chave: Artesanato Ceramista. Direitos Culturais. Programa Lagoas do 
Norte (PLN). 
 
CULTURAL RIGHTS OF POTTERS ARTISANS IN THE CONTEXT OF URBAN 
INTERVENTIONS: THE CASE OF POTI VELHO, TERESINA, PI 

 
ABSTRACT 

From master held between the years 2014 and 2016 dissertation research we focus 
on the relationship between the process of urban intervention, very large, North 
Lakes Program (PLN) in the neighborhood Poti Velho, Teresina, PI, and ceramist 
craft is practiced, from the perspective of cultural rights. Thus, we turn to the type of 
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interactions between the program management and craftsmen and craftswomen Poti 
Velho neighborhood known and recognized for its importance in the origin of the city 
of Teresina, together with its Ceramic Polo whose origin is 1960. The interventions 
PLN, from 2008, in the north of Teresina focus directly on this practice, threatening 
the continuity of the ceramist activity, especially with respect to the origin of clay. I 
assume this activity as a characteristic of the neighborhood related practices and 
representations, collective memory, and knowledge transmission process between 
generations, component elements of cultural rights. The research was guided, 
epistemologically, the interpretive approach, with emphasis on the construction of 
meaning in social action. So he turned to the understanding of what craftsmen and 
artisans understand how cultural rights relating to the craft they practice, and how 
they assign meanings to own expectations put into perspective what the PLN 
proposes. The survey results reveal tensions that shape from the point of view of 
craftswoman (o) s, weakness in the debate between managers and the local 
community. 
 
Keywords: Potter Craft. Cultural rights. North Lakes Program (PLN). 
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AS REPRESENTAÇÕES DO CLUBE CEARENSE NOS JORNAIS DE 
FORTALEZA (1867-1880) 
 

Thiago Eloi Bahia68 
 

RESUMO 
Considerado o primeiro clube social de Fortaleza, a Sociedade Clube Cearense foi 
criada em 1867 com a finalidade de congregar as pessoas ditas da elite da capital 
cearense daquele período, como barões, políticos, administradores, capitalistas, 
industriais e estrangeiros. Foi também o primeiro clube a ter sede própria e o edifício 
logo virou o símbolo maior do luxo daqueles sócios da instituição de lazer, sendo um 
dos prédios com a décima urbana mais cara da década de 1870. Rapidamente, os 
principais jornais da época começaram a noticiar os bailes e reuniões que 
aconteciam naquela associação e construir representações daquela sociedade em 
suas páginas, apresentando suas posições frente ao grande clube que nascera. 
Com o advento da grande seca de 1877, que durou até 1879 e é considerada uma 
das piores da História do Ceará, vários retirantes passaram a ocupar os espaços da 
cidade, que estava passando por um período de remodelação sócio urbana, e isso 
trouxe preocupação para as camadas dirigentes. O objetivo do presente estudo é 
refletir as representações do Clube Cearense nos principais jornais da segunda 
metade do século XIX em Fortaleza, tendo como um dos resultados construções de 
memória positivas e negativas do clube por partes dos periódicos ao longo do 
tempo. 
 
Palavras-chave: Clube Cearense. Representação. Jornais. Memória. 
 
THE REPRESENTATIONS OF THE CLUB FROM CEARÁ ON THE PAPERS OF 
FORTALEZA (1867-1880) 

 
ABSTRACT 

Considered the first social club of Fortaleza, the Club from Ceará Society was 
created in 1867 with the propose of congregating the people from the "Capital Elite" 
from that time like barons, politicians, administrators, capitalists, industrials and 
foreigners. Was also the first club that had its own headquarters and the building 
soon became the great symbol of the wealth of its members, being one the buildings 
with the most expensive taxations of the 1870s. Quickly the most influential papers 
of that time began to put the balls and meeting of that association on its news and 
building representations of that society on its pages, presenting their positions about 
the great club that was born. With the great drought of 1877, which lasted until 1879 
and it's considered one of the worst in all of the History of Ceará, many retrievers 
started to occupy the city, which was going through a time of social and urban 
                                                
68  Graduado em História pela Universidade Federal do Ceará (UFC); mestrando em História e 
Culturas pela Universidade Estadual do Ceará (UECE) e membro do Grupo de Estudo e Pesquisa 
em Patrimônio e Memória (GEPPM) do Departamento de História da UFC. 



   

 
ISSN-e: 2316-9982 

82 

remodulation, so it brought concern to the ruling population. The propose of the 
current study is to make a reflexion about the representations of the Club from Ceará 
on the most influential papers of the second half of the 19th Century in Fortaleza, 
having, as a result, positive and negative memories of this Club from parts of the 
journals thought this period. 
 
Keywords: Club from Ceará. Representation. Journals. Memories. 
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EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS COMO INSTRUMENTO PARA A 
DIFUSÃO DE UMA CULTURA DE PAZ 
 

Marcus Pinto Aguiar69 
 

RESUMO 
Ao reconhecer o processo crescente e acelerado de injustiça e desagregação social 
e exacerbação do individualismo e competição como consequência da difusão de 
uma cultura do capital globalizada, o presente trabalho objetiva apresentar um 
movimento contra-hegemônico, baseado em uma cultura de paz prenhe de valores 
que contribuam para a harmonia social e o desenvolvimento humano integral, com 
base em documentos normativos da Organização das Nações Unidas (ONU) e da 
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), 
além da pesquisa bibliográfica acerca da temática. Nesse contexto, a cultura de paz 
é entendida como um conjunto de valores, costumes e comportamentos que 
ampliam a possibilidade de diálogo e solução de conflitos com base no respeito, no 
cuidado, na responsabilidade mútua e na colaboração entre as pessoas. Conclui 
ainda que a educação em direitos humanos é o instrumento adequado para a 
disseminação da cultura de paz por conta dos valores fundamentais para a vida 
humana, portados por tais direitos, e da promoção da conscientização e da 
importância da colaboração mútua para criar uma nova forma de ver, pensar e agir 
no mundo que valorize a pessoa humana e que busque o consenso dialógico para 
fortalecer os vínculos de fraternidade na sociedade. 
 
Palavras-chave: Educação em direitos humanos. Cultura de paz. Harmonia social. 
 
EDUCATION IN HUMAN RIGHTS AS AN INSTRUMENT FOR THE 
DISSEMINATION OF A CULTURE OF PEACE 
 

ABSTRACT 
Recognizing the growing and accelerated process of injustice and social 
disintegration and exacerbation of individualism and competition as a result of 
diffusion of a globalized capital culture, the present study aims to present a counter-
hegemonic movement based on a culture of peace full of values that contribute for 
social harmony and integral human development, based on normative documents of 
the United Nations (UN) and the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO), and  bibliographical research on the theme. In this context, 
the culture of peace is understood as a set of values, customs and behaviors that 
enhance the possibility of dialogue and conflict resolution based on respect, care, 
mutual responsibility and cooperation between people. Is also concludes that 
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education in human rights is the appropriate instrument for the dissemination of a 
culture of peace due to the fundamental values to human life carried by such rights, 
and the promotion of awareness and the importance of mutual cooperation to create 
a new way of seeing, thinking and acting in the world that values human person and 
seek the dialogical consensus to strengthen the bonds of brotherhood in society. 
 
Keywords: Education in human rights. Culture of peace. Social harmony. 
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DE LA LAICIDAD NARRATIVA A LA LAICIDAD HISTÓRICA EN JEAN 
BAUDÉROT: EL MODELO FRANCÉS DE LA LAICIDAD CONTEMPORÁNEA Y 
SU MIMETISMO EN EL CONTEXTO BRASILEÑO, PARA MÁS ALLÁ DE LO 
MISMO 

Francisco Junior De Oliveira Marques 
 

RESUMO 
La relación entre Estado y Religión, desde su configuración en el Estado moderno, 
se ha conservado bajo el principio de la laicidad. En su desarrollo histórico, por 
muchas veces, la laicidad fue confundida con la estricta separación entre Estado y 
Religión, y hasta mismo la negación de esta ultima. Sin embargo, la reflexión en el 
presente texto intenta mostrar que el carácter separatista non está en la origen de la 
laicidad, sino que la distinción. Para justificar nuestro precursor, Jean Bauberot 
presenta un “cuadro de referencia” amplio en vista de una definición para la laicidad, 
que a su vez, es pensada como “laicidad histórica”, en contraposición a la llamada 
“laicidad narrativa”, un modelo contextualizado en las disputas político-mediáticas de 
la Francia del siglo XXI. En estudio comparado, hemos entendido que el Estado 
Brasileño acercase del modelo de la “laicidad narrativa”, considerando su 
especificidad. Este status quaestionis  y la propuesta de su superación, nos conduce 
a replantear el tema de la Religión y considerarla, para allá de lo mismo, como 
fuente de sentido para una sociedad auténticamente democrática y demócratamente 
autentica. 
Palabras-llaves: Relación, Estado, Religión, principio, laicidad, separación, 
distinción, narrativa, histórica, Estado brasileiro, Francia, cultura mediática, 
espectáculo. 
 

ABSTRACT 
The relation between State and Religion, from setting in the modern state, has been 
preserved under the principle of laity. In historical development, many times, laity 
was confused with the strict separation of State and Religion, and even the denial of 
the last one. However, reflection on the present text attempts to show that the 
separatist natural isn’t at the origin of the laity, but the distinction concept. To justify 
our precourse, Jean Baubérot presents a "frame of reference", and gives us a wide 
definition of laity, which in turn, is thought as "historic laity", opposed to the "narrative 
laity", a contextualized french model in political and media disputes in the XXI 
century. In comparative study, we understand that the Brazilian State get close to 
"narrative laity" model, considering his specificity. This status quaestionis and his 
proposal overcoming, leads us to rethink the Religion issue and consider it, to 
beyond the same, as a source of meaning for authetically democratic and 
democratically authentic society. 
 
Keywords: Relation, State, Religion, principle, laity, separation, distinction, 
narrative, historic, Brazilian State, France, media culture, fun. 
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QUEM QUER REPRESENTAR A CULTURA QUEER? NOTAS (QUASE) 
ANTROPOLÓGICAS SOBRE SER DRAG-QUEEN, HOMOSSEXUAL E 
PROFESSOR DE TEATRO 

 
Paulo Reis Nunes70 

 
RESUMO 

O presente artigo pretende discutir sobre a problematização nas relações de 
trabalho docente juntamente com a atividade artística em ser drag-queen em conflito 
com as sexualidades tidas como desviantes. Há uma expectativa de gênero 
desempenhada para o professor, quando classificado em gênero masculino, assim 
como o feminino, mas a cobrança por desempenhar um papel é mais feroz no 
professor. Tais sexualidades quando são quebradas geram preconceito e são 
conceituadas na cultura queer. A drag enquanto sujeito que é ícone desse grupo 
queer, brinca e parodia com todos esses conceitos. Dessa forma apresenta ainda 
como a cultura sexual faz confundir as drags com as travestis e transexuais que se 
tende a colocar todos esses sujeitos sob um mesmo rótulo fazendo confusões 
usuais quanto às suas profissões. Essas temáticas puderam incitar processos de 
identificação e diferença acerca de sujeitos de sexualidade desviantes, como 
travestis e transexuais que são confundidos ou colocados sob o mesmo rótulo, o 
que corrobora para que haja confusão usual a respeito da atuação drag-queen. 
Dessa forma, não se dialoga sobre a sexualidade do artista-docente e o professor 
volta a ser categorizado em caixas, rótulos, sendo é deformada e sua liberdade 
artística, onde a própria escola assume não dar conta dessa discussão. 
 
Palavras-chaves: Queer. Homossexualidade. Professor. Teatro. 
 
WHO WANTS TO REPRESENT THE QUEER CULTURE? NOTES (ALMOST) 
ANTHROPOLOGICAL ABOUT BEING DRAG QUEEN , GAY AND DRAMA 
TEACHER 

 
ABSTRACT 

This article aims to discuss the questioning in teaching working relationships with the 
artistic activity to be drag-queen in conflict with sexualities seen as deviants. There is 
an expectation gender played for the teacher when ranked male as well as female, 
but charging to play a role is fiercer on the teacher. Such sexualities when broken 
generate prejudice and are conceptualized in queer culture. The drag as a subject 
that is an icon of this group queer jokes and parodies with all these concepts. Thus it 
presents even as the sexual culture is confuse drags with transvestites and 
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transsexuals who tends to put all these subjects under one label making usual 
confusion about their professions. These themes could incite processes of 
identification and difference about subjects of deviant sexuality, as transvestites and 
transsexuals who are confused or placed under the same label, which confirms that 
there is confusion about the usual drag-queen performance. Thus, not dialogue 
about sexuality artist-teacher and the teacher returns to be categorized into boxes, 
labels, and is deformed and his artistic freedom, where the school itself takes not 
account of this discussion. 
 
Keywords: Queer. Homossexuality. Teacher. Theater. 
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A MEMÓRIA DE UM LUGAR COMO PATRIMÔNIO CULTURAL: A CAÇA ÀS 
BALEIAS NO LITORAL PARAIBANO 

 
Anny Heloyse Bezerra Viana Falcão71 

 
RESUMO 

Este artigo busca descrever um lugar de memória como amparo material capaz de 
invocar acontecimentos de um passado significativo, e que reclama proteção por 
parte do Estado através de institutos de identificação e tutela de bens culturais. O 
lugar que nos concentraremos era palco de caça às baleias, atividade modelo 
desempenhada na Praia de Costinha em Lucena, Paraíba, e que legou ao local uma 
estação baleeira em que eram cometidas atrocidades aos cetáceos que ali 
chegavam para serem retalhados. A atividade baleeira preponderou por muito 
tempo como a principal fonte de renda da região de Lucena, resultando na captura 
inexata de vinte e dois mil cetáceos, em estimados oitenta anos de exploração. O 
contato com a atividade e a presença nipônica na estação, ocasionaram mesclas de 
costumes orientais e nordestinos. Com o fim da atividade, após o advento da Lei 
dos Cetáceos, o local sofreu a dilapidação do tempo. A pretensão em tombar o lugar 
de memória exsurge diante da importância da atividade, em um passado que possui 
como fascínio a crueldade da morte dos animais, e decorrente valor educativo de 
repulsa à caça aos cetáceos. A fim de tombar o espaço de valor histórico para 
acarretar a preservação e consequente mudança de paradigma através de 
ressignificação do local para salvaguarda do lugar de memória e divulgação, a 
pretensão foi apresentada ao órgão de preservação do patrimônio cultural do 
Estado da Paraíba. No entanto, o descaso com a memória restou evidenciado com 
a instalação de um estaleiro no local da estação baleeira. 
 
Palavras-chave: Memória. Patrimônio cultural. Caça às baleias. Praia de Costinha. 
 
LA MEMORIA DE UN LUGAR COMO PATRIMONIO CULTURAL: LA CAZA DE 
BALLENAS EN EL LITORAL PARAIBANO 
 

RESUMEN 
Este estudio busca presentar un lugar de memoria, como material de suporte capaz 
de invocar eventos del pasado significativo, y que exige la protección por el Estado 
pore institutos de identificación y la protección de los bienes culturales. La caza de 
ballenas, actividad modelo efectuada en la Playa de Costinha en Lucena, Paraíba, 
legó al local una estación ballenera en que se cometieron atrocidades a los 
cetáceos que allí llegavan para ser destrozados. La actividad ballenera prevaleció 
por mucho tiempo la principal fuente de ingresos para la región de Lucena, que 
resultava en la captura inexacta de veintediós mil cetáceos, en estimados de 
ochenta años de exploración. El contacto con la actividad y la presencia nipona en 
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la estación, se llevaron las mezclas de las costumbres de los orientales y del 
nordeste brasileño. Con el final de la actividad después de la promulgación de la Ley 
de Cetáceos, el lugar sufrió el deterioro del tiempo. La demanda se inclinó sobre el 
lugar de la memoria y nació teniendo en cuenta la importancia de la actividad, en un 
pasado que tiene por la crueldad fascinación de la muerte de los animales, el valor 
educativo de la repulsión. Con el fin de “tombar” el espacio de valor histórico para 
dar lugar a la preservación y la consiguiente cambio de paradigma a través de la 
reformulación del sitio y salvaguardar el lugar de la memoria. Sin embargo, el 
desconocimiento de la memoria quedó evidenciado por la instalación de un astillero 
en el sitio de la estación de caza de ballenas. 
 
Palabras clave: Memoria. Patrimonio cultural. Caza de ballena. Playa de Costinha 
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NOVOS HORIZONTES: ANÁLISE DO CAXAMBU/JONGO NA PERSPECTIVA DO 
DIREITO CULTURAL ENQUANTO GARANTIA DE SALVAGUARDA, A PARTIR 
DO GRUPO CAXAMBU DO HORIZONTE 
 

Jacyara Conceição Rosa Mardgan72 
Josandra de Oliveira Rosa Rupf73 

Dayana de Oliveira Rosa Tamanhoni74 
 

RESUMO 
O presente texto traz a luz das discussões sobre a salvaguarda do patrimônio 
imaterial brasileiro, uma reflexão a partir da análise do grupo de tradição cultural 
Caxambu do Horizonte. Localizado no distrito de Celina, município de Alegre, 
estado do Espírito Santo, o grupo de tradição afro-brasileira tem sua história 
marcada por lutas sociais, culturais e simbólicas, que se ressignificam a partir da 
preservação do caxambu como elemento demarcador de identidade e resistência. 
Com base na análise das ações de salvaguarda da tradição cultural do caxambu 
como patrimônio imaterial brasileiro, o artigo propõe compreender o direito cultural 
como instrumento que dialogue com os saberes coletivos das comunidades de 
tradição popular, no qual, a partir das experiências vividas no passado, das 
memórias preservadas no presente, e da perpetuação dos saberes para as 
gerações futuras, obedece-se o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa 
Humana, estabelecido pela Carta Magna de 1988. Assim, o texto aqui apresentado 
busca ainda refletir sobre a necessidade de implementar políticas públicas que 
deem condições para salvaguardar não só a prática do caxambu enquanto 
instrumento constituinte de uma matriz africana, como também, nos garanta de 
forma efetiva a salvaguarda dos mestres, mantendo viva a história cultural do povo, 
a partir de sua manutenção, organização, continuidade e sobrevivência. 
 
Palavras-chave: Caxambu. Patrimônio. Salvaguarda. Políticas Públicas. 
 
NUEVOS HORIZONTES: ANÁLISIS DE CAXAMBU / JONGO LA PERSPECTIVA 
DE LOS DERECHOS CULTURALES, SALVAGUARDANDO LA GARANTÍA DE 
CAXAMBU GRUPO HORIZONTE 
 

RESUMEN 
Este texto aporta la luz de los debates sobre la protección del patrimonio inmaterial 
de Brasil, una reflexión a partir del análisis de la tradición cultural del grupo 
Caxambu Horizonte. Situado en el distrito de Celina, municipio Alegre, Estado de 
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Espíritu Santo, el grupo de la tradición afro-brasileña tiene su historia marcada por 
las luchas sociales, culturales y simbólicos, que resignifican de la preservación de 
caxambu como elemento de la ruta de la identidad y la resistencia. Con base en el 
análisis de la tradición cultural salvaguardar acciones caxambu como patrimonio 
inmaterial de Brasil, el artículo propone entender los derechos culturales como una 
herramienta para el diálogo con el conocimiento colectivo de la tradición popular de 
las comunidades en las que, a partir de las experiencias del pasado, los recuerdos 
conservados en el presente, y la perpetuación del conocimiento para las 
generaciones futuras, obedecen a la base constitucional de la dignidad humana, 
establecido por la Constitución de 1988. de este modo, el texto que se presenta aquí 
también se busca reflexionar sobre la necesidad de implementar políticas pública 
para dar condiciones para salvaguardar no sólo la práctica de caxambu como un 
instrumento constitutivo de una madre y dententor de una historia de África, sino 
también asegurarse de que nos efectivamente para salvaguardar los encargados de 
la tradición, los maestros, los que mantienen viva la historia cultural de la población, 
con el fin de mantener la organización, la continuidad y la supervivencia de caxambu 
como un bien cultural. 
 
Palabras-claves: Caxambu. Herencia. Salvaguardar. Políticas públicas. 
 
  



   

 
ISSN-e: 2316-9982 

93 

A REGULAMENTAÇÃO DA VAQUEJADA COMO ATIVIDADE DESPORTIVA E A 
CONSEQUENTE VIOLAÇÃO DO DIREITO À FAUNA PROTEGIDA E A NÃO 
SUBMISSÃO DOS ANIMAIS A TRATAMENTOS CRUÉIS 
 

Marina Bezerra Costa75 
Vanessa Batista Oliveira76 

 
RESUMO 

O objeto da presente pesquisa é analisar o conflito entre duas normas 
constitucionais de direitos fundamentais, quais sejam: o artigo 225, §1º, VII e o 
artigo 215, isso é, a divergência entre o direito imaterial cultural e o direito dos 
animais, decorrentes da promulgação da Lei do Estado do Ceará nº 15.299/13, a 
qual regulamenta a atividade da vaquejada no Estado, considerando-a uma espécie 
de manifestação cultural e um esporte. É necessário, para tanto, entender a origem 
e a atual prática da vaquejada, bem como a importância dessa para o Estado que a 
promove, sobretudo no âmbito financeiro. É necessário, ainda, analisar a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 4.983, oposta em face da referida lei cearense. Na 
conclusão, verifica-se a inconstitucionalidade da mencionada lei, tendo em vista a 
impossibilidade da vaquejada ser considerada uma manifestação cultural, muito 
menos um esporte, bem como a percepção da natureza cruel e criminosa dessa 
atividade, diante do arcabouço probatório imerso no presente estudo, o qual 
demonstra de forma incontestável os maus tratos sofridos pelos animais submetidos 
ao então esporte. Tal estudo baseou-se em um método descritivo-analítico, 
desenvolvido através de pesquisa bibliográfica exploratória, mediante explicações 
embasadas nos trabalhos de alguns autores, tais como Eduardo Savanachi e Kátia 
Campos, e documental, através da já mencionada lei. 
 
Palavras-chave: Vaquejada. Conflito entre Normas Constitucionais. Direito Imaterial 
Cultural. Direito dos Animais. 
 
THE REGULATION OF VAQUEJADA AS A SPORTING ACTIVITY AND THE 
CONSEQUENT VIOLATION OF THE RIGHT TO PROTECTED FAUNA AND NON- 
SUBMISSION OF THE ANIMALS TO CRUEL 
 

ABSTRACT 
The object of this research is to analyze the conflict between two constitutional rules 
relating to fundamental rights, namely: Article 225, paragraph 1, VII and Article 215, 
that is, the difference between intangible cultural rights and animal rights arising the 
enactment of the Ceará State Law No. 15.299/13, which regulates the vaquejada 
activity in the state, considering it a kind of cultural event and a sport. It is necessary, 
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therefore, to understand the origin and the current practice of vaquejada and its 
importance for the State to promote, especially in the financial field. It is also 
necessary to analyze the direct action of unconstitutionality No. 4983, opposite 
against the aforementioned cearense law. In conclusion, there is the 
unconstitutionality of that law, in view of the impossibility of vaquejada be considered 
a cultural event, much less a sport, as well as the perception of the cruel and 
criminal nature of this activity before the evidential framework immersed in this study 
which demonstrates unequivocally the mistreatment suffered by animals submitted 
to then sport. This study was based on a descriptive-analytical method, developed 
through bibliographical research by explanations based in the works of authors such 
as Eduardo Savanachi and Kátia Campos, and document, through the 
aforementioned law. 
 
Keywords: Vaquejada. Conflict Between Constitutional Rules. Intangible Cultural 
Rights. Animal Rights  
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É ADEQUADO NORMATIZAR A NETFLIX? 

Vitor Melo Studart77 

RESUMO 

Este estudo objetiva analisar os impactos da aplicação NETFLIX (TV por Internet na 
modalidade de streaming) no cenário da TV a cabo no Brasil. A aplicação em 
questão tem crescido em quantidade de assinantes, afetando inclusive as 
tradicionais empresas do setor de TV a cabo, que assistem à diminuição de suas 
bases de clientes e passam a reclamar ao governo uma regulação aplicação. A 
situação da regulação ou regulamentação das aplicações em questão, que são do 
tipo OTT – Over The Top Content (conteúdo acima do topo - em uma tradução livre) 
é um desafio, considerando que elas não se enquadram dentro do panorama da 
regulamentação das telecomunicações atual. Para a realização desta pesquisa, 
foram realizados estudos da legislação brasileira, especialmente a que trata das 
telecomunicações, em dados governamentais sobre o setor de TV a cabo, além de 
consulta a bibliografia especializada. 
 
Palavras-chave: regulação das telecomunicações - Over the Top Content – Netflix 

 
IT'S ADEQUATE NORMATIZE THE NETFLIX? 

 
ABSTRACT 

This study aims to analyze the impacts of NETFLIX application (Internet TV in 
streaming mode) in the brazilian scenario of cable TV. The application in question 
has grown in number of subscribers, including affecting the traditional business of 
the cable TV industry, attending the decrease of their customer bases and begin to 
complain to the government an application regulation. The situation of regulation or 
regulation of the applications in question, which are the type OTT - Over The Top 
Content (over the top content - in a free translation) is a challenge, considering that 
they do not fall within the overview of current telecommunications regulation . For 
this research, studies were conducted to Brazilian laws, especially dealing with 
telecommunications in government data on the cable TV industry, in addition to 
specialized bibliography consultation. 
 
Keywords: regulation of telecommunications - Over the Top Content - Netflix 
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PROJETO VAGALUME: TECNOLOGIA/TEATRO EM FUNÇÃO DA INCLUSÃO 
SOCIAL 
 

Marli Fernandes Magalhães78 
Renato de Souza Menezes79 

Brenno Jadvas Soares Ferreira80 
 

RESUMO 
Essa pesquisa é oriunda de inquietações que surgiram no decorrer de minha 
graduação no Curso de Artes Cênicas do Instituto Federal de Educação, Ciências e 
Tecnologia do Tocantins – Campus Gurupi, doravante citado como IFTO. Essa 
suscitou a discussão que segue, ou seja, o desejo de trabalhar com materiais 
semicondutores na composição de figurinos com finalidade de montar um 
espetáculo teatro/dança, com crianças de um lugarejo denominado Trevo do 
Tocantins, vulgo Trevo da Praia, lugar onde ainda não se tem acesso a tecnologias, 
nem tão pouco ao fazer teatral. A partir de um projeto escrito para contemplar a 
disciplina “Projeto Interdisciplinar”, ministrada pela Professora Me. Marli Fernandes 
Magalhães do IFTO, sendo essa dada como disciplina que fomenta o Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC). A pesquisa no momento aborda a interdisciplinaridade 
entre Teatro/Dança/Língua Portuguesa/Literatura, na qual os discentes da Escola 
Municipal Benevenuto Alves Moreira, sob a orientação do discente Renato 
Menezes, constroem seu próprio figurino utilizando de Light Emitting Diode – LEDs. 
Juntamente com a construção do figurino, trabalha-se em oficinas, coreografias de 
dança, o fazer teatral pensando a socialização. A intenção do Projeto é instruir os 
estudantes e apresentar resultados em escola da cidade de Gurupi que fica à 70 Km 
do Trevo. Esse relato de experiência apresentará ao leitor o trabalho desenvolvido 
na escola supracitada. 
 
Palavras-chave: Teatro/dança. Tecnologia. Socialização. Interdisciplinaridade. 
 
PROYECTO VAGALUME: TECNOLOGÍA / EVENTO CULTURAL EN FUNCIÓN 
DE LA INCLUSIÓN SOCIAL 
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RESUMEN 
Esta investigación está viniendo de las preocupaciones que surgieron en el curso de 
mi grado en curso de artes escénicas en el Instituto Federal de Educación, Ciencia y 
Tecnología de Tocantins - Campus Gurupi, en lo sucesivo, IFTO. La misma 
planteado la discusión que sigue, a saber, el deseo de trabajar con materiales 
semiconductores en la composición de los trajes con el fin de montar un espectáculo 
de teatro / danza con los niños en un pueblo llamado Tocantins Clover, también 
conocido como Playa del trébol, donde todavía usted no tiene acceso a la 
tecnología, ni a hacer teatro. A partir de un proyecto de escritura a contemplar el 
curso "Proyecto Interdisciplinario", impartida por el profesor mí. Marli Fernandes 
Magalhães de IFTO, siendo la misma que la disciplina ya que promueve el trabajo 
de golf (TCC). La investigación que actualmente se ocupa de la interdisciplinario 
Teatro / Danza / Lengua Portugués / Literatura, en el que los alumnos de la Escuela 
Benevenuto Alves Moreira, bajo la guía del estudiante Renato Menezes, construir su 
propio traje usando LEDs. Junto con la construcción de los trajes, trabajando en 
talleres, coreografía de baile, maquillaje teatral pensamiento socialización. La 
intención del proyecto es educar a los estudiantes y producir resultados en la 
escuela Gurupí ciudad que está a 70 km de trébol. Este informe actual experiencia 
para el lector la obra citada en la escuela. 
 
Palabras clave: Teatro / Danza. Tecnología. Socialización. La interdisciplinariedad. 
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IMPUNIDADE: A FONTE CULTURAL DA CORRUPÇÃO NO BRASIL 
 

Josias Michel Schott81 
Jorge Renato dos Reis82 

 
RESUMO 

Os autores deste artigo têm por objetivo demonstrar que a corrupção no Brasil não 
se confunde com a cultura de seu povo, mas a sua endemia pode ter como causa 
principal uma cultura: a cultura da impunidade que permeia a sociedade brasileira 
desde os seus primórdios e continua ainda reinante nos dias atuais. Para que esse 
propósito seja satisfatoriamente alcançado, o presente trabalho se desdobrará em 
três tópicos. No primeiro, verifica-se que o “jeitinho brasileiro”, propalado como um 
elemento cultural do povo brasileiro, embora influencie e condicione as ações de 
seus membros, não deve ser apontada como o motivo justificador do fenômeno 
corruptivo no Brasil, que vem dilapidando gravemente e de forma irreversível o seu 
patrimônio, moral e material. Na verdade, passando-se para o tópico subsequente, 
observa-se que a sua razão determinante é a cultura da impunidade que impregnou 
o Estado brasileiro ao longo do tempo, permitindo e, mais do que isso, incentivando 
as pessoas a praticarem o “jeitinho brasileiro”, com reflexos diretos e nefastos no 
âmbito da administração pública. Por fim, sugere-se que medidas de caráter 
preventivo e repressivo sejam incrementadas pelo Poder Público. Cita-se, como 
exemplo, a adoção de mecanismos ampliativos da transparência na gestão da coisa 
pública, Mas, além disso, que os agentes responsáveis pelo cometimento desses 
ilícitos sejam devida e eficazmente punidos, pois, somente assim, é que se 
vislumbrará, quem sabe, o fim da cultura da impunidade e o enfrentamento eficiente 
desse mal que assola e assalta o Estado, possibilitando que a geração atual ainda 
consiga transmitir para os seus descendentes um senso de responsabilidade e de 
comprometimento com o patrimônio público tão importante e necessário para a 
plena consolidação dos valores democráticos de um povo. O desenvolvimento deste 
tema se justifica em face dos sucessivos escândalos de corrupção que se vem 
assistindo atualmente no Brasil em desafio frontal aos renovados valores e objetivos 
do Estado insculpidos na Constituição Federal de 1988. Considerando que o 
presente trabalho será de natureza bibliográfica, o método de abordagem será o 
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hipotético-dedutivo e o método de procedimento a ser utilizado será o histórico-
crítico. 
 
Palavras-chave: Fenômeno Corruptivo. Patrimônio Moral e Material. Cultura da 
Impunidade. Valores Democráticos. Medidas Preventivas e Repressivas. 
 
IMPUNITY: A CULTURAL SOURCE OF CORRUPTION IN BRAZIL 
 

ABSTRACT 
The authors of this article are intended to demonstrate that corruption in Brazil is not 
confused with the culture of his people, but his endemics can be the main cause a 
culture: the culture of impunity that pervades Brazilian society since its inception and 
continues still reigning today. For this purpose is satisfactorily achieved, this work will 
unfold in three topics. At first, it appears that the "Jeitinho Brasileiro", heralded as a 
cultural element of the Brazilian people, although influence and condition the actions 
of its members should not be singled out as the justifier reason the corruptive 
phenomenon in Brazil, which is squandering seriously and irreversibly its heritage, 
moral and material. In fact, going to the subsequent topic, it is observed that its 
determining reason is the culture of impunity that pervaded the Brazilian state over 
time, allowing and, more than that, encouraging people to practice the "Jeitinho 
Brasileiro", with direct and adverse in the context of public administration reflexes. 
Finally, it is suggested that preventive and repressive measures are scaled up by the 
government. It read, for example, the adoption of ampliative mechanisms of 
transparency in the management of public affairs, but also, that the officers 
responsible for committing these offenses are properly and effectively punished, 
because only thus is it glimpsed, who you know, the end of the culture of impunity 
and effectively face this evil that plagues and assails the state, enabling the current 
generation can still transmit to their descendants a sense of responsibility and 
commitment to public property as important and necessary for full consolidation of 
democratic values of a people. The development of this theme is justified in the face 
of successive scandals of corruption that is currently watching in Brazil in frontal 
challenge to the renewed values and objectives of the sculptured State in the 
Federal Constitution of 1988. Whereas this work will be bibliographical, the method 
of approach is the hypothetical-deductive procedure and method to be used is the 
historical-critical. 
 
Keywords: Corruptive Phenomena. Moral and Material Patrimony. Culture of 
Impunity. Democratic Values. Preventive and Repressive Ways. 
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GUERRA CULTURAL, COMUNICAÇÃO AUTÊNTICA E DESIDEOLOGIZAÇÃO 
NA ERA DIGITAL 
 

Laécio Noronha Xavier83 
 

RESUMO 
Entre 1920-1930, Gramsci e Lukács lançaram as estratégias do Marxismo Cultural. 
Ao invés da conquista do poder pela força, os “aparelhos ideológicos” deveriam 
obter o hegemonismo político antes de chegar ao poder, ao mobilizar culturalmente 
e subverter ideologicamente a sociedade ocidental cristã. Décadas depois, os 
“aparelhos ideológicos” do hegemonismo político saíram-se vitoriosos, através dos 
movimentos multiculturais que engendraram a Guerra Cultural: o antagonismo 
mundial moral e ideológico entre socialistas e liberais, cujas polarizações levaram a 
ruptura das sociedades sob a forma de disputas discursivas intra e entre nações. No 
Brasil, a partir das manifestações do Junho/2013, houve um acirramento da Guerra 
Cultural e a gestação da Nova Política Interativa, através da desideologização da 
juventude, inclinação da política ao “centro”, surgimento da “sociedade civil 
anônima”, comunicação autêntica como marca da era digital e reformulação do perfil 
político do cidadão brasileiro. 
 
Palavras-chave: Hegemonismo Cultural. Desideologização. Era Digital. 
 
GUERRA CULTURALE, COMUNICAZIONE AUTENTICA E 
DISIDEOLOGIZZAZIONE NELL'ERA DIGITALE 
 

RIASSUNTO 
Tra 1920-1930, Gramsci e Lukàcs ha lanciato le strategie di Culturale Marxismo. 
Invece della conquista del potere con la forza, gli “apparati ideologici” dovrebbe 
ottenere l’egemonismo politica prima di arrivare al potere, per mobilitare 
culturalmente e ideologicamente sovvertire la società occidentale cristiana. Decenni 
più tardi, gli “apparati ideologici” egemonismo politica cavata vittoriosa attraverso il 
movimento multiculturale che ha generato la guerra culturale: l’antagonismo mondo 
morale e ideologica tra socialisti e liberali, la cui polarizzazioni portato alla rottura 
delle imprese in forma di controversie discorsive all'interno e tra le nazioni. In 
Brasile, dagli eventi del Giugno/2013, ci fu un peggioramento della guerra culturale e 
la gravidanza Nuova Politica Interattiva di disideologizzazione della gioventù, 
inclinazione politica al “centro”, l’emergere della “società civile anonima”, 
comunicazione autentica come segno dell'era digitale e rimodellare il profilo politico 
del cittadino brasiliano. 
 
Parole Chiave: Egemonismo Culturale; Disideologizzazione; Era Digitale.  
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A CULTURA DO TERROR EM CHARLIE HEBDO 
 

Marcelo Dias Ponte84 
Ravi Ramier Morais Almeida85 

 
RESUMO 

As liberdades que foram conquistadas através dos tempos são frutos de uma luta 
secular que foram, ao longo dos anos, ganhando um desenvolvimento muito amplo, 
a ponto de atualmente, necessitarmos analisar se tais garantias estariam reduzindo 
a eficácia de outras conquistas protegidas também pela Constituição. No mundo a 
preocupação com o terrorismo torna-se cada vez mais forte, pois foram vários os 
ataques nos últimos tempos, e que muitos se perguntam os reais motivos que 
ensejam o ódio, a ponto de tornar esse tipo de atitude algo extremamente 
condenável. A liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, traz a 
possibilidade de publicar conteúdos que venham a ferir preceitos religiosos e 
consequentemente a causar a aqueles que se sentem ofendidos. Analisa-se se a 
liberdade religiosa está sendo ferida pela liberdade do livre pensamento e da 
liberdade de imprensa. 
 
Palavras-chave: Cultura. Liberdade. Terrorismo. Charlie Hebdo. 
 
LA CULTURE DE LA TERREUR DANS CHARLIE HEBDO 
 

RÉSUMÉ 
Les libertés qui ont été gagnées à travers les âges sont le fruit d'une lutte séculaire 
qui étaient, au fil des ans, en gagnant un très grand développement au point 
maintenant, nous avons besoin d'examiner si de telles garanties permettraient de 
réduire l'efficacité des autres réalisations aussi protégés par la Constitution. Dans le 
souci du monde sur le terrorisme est de plus en plus forte, de même que plusieurs 
attaques ces derniers temps, et beaucoup se demandent les raisons réelles qui ont 
donné lieu à la haine, au point de faire ce genre d'attitude quelque chose 
d'extrêmement accablant. La liberté d'expression et la liberté de la presse, apporte la 
possibilité de publier du contenu qui peut blesser les préceptes religieux et par 
conséquent provoquer ceux qui se sentent lésés. Examine si la liberté religieuse est 
blessé par la liberté de pensée et la liberté de la presse. 
 
Mots-clés: Culture. Liberté. Terrorisme. Charlie Hebdo.  
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FUNK: PROTEGIDO COMO MOVIMENTO CULTURAL, COMBATIDO POR 
APOLOGIA AO CRIME 
 

Isabel Freitas de Carvalho86 
Matheus Loreto Matos87 

Sara Viana Nunes88 
 

RESUMO 
A música é, indiscutivelmente, uma forma de expressão com enorme alcance, 
servindo de instrumento para desestabilizar governos, empoderar as massas e 
retratar a realidade. Para tanto, goza de proteção constitucional concedida à 
liberdade de expressão (arts. 5º, IV e IX e 220 da Constituição Federal Brasileira, 
bem como os arts. XIX da Declaração Universal de Direitos Humanos e 13 da 
Convenção Americana de Direitos Humanos). O funk brasileiro ganhou 
popularidade, inicialmente, nas periferias como forma de conceder voz àqueles que 
estão à margem da sociedade, e, gradativamente, conquistou as demais classes 
sociais. Contudo, à medida que condutas criminosas são descritas nas letras de 
funk, propagadas a milhares de ouvintes, pode-se dizer que há incitação e apologia 
ao crime (arts. 286 e 287 do Código Penal Brasileiro) e excesso à liberdade de 
expressão? A fim de oferecer respostas a tais perguntas, os pesquisadores, ao 
longo dos meses de junho, julho e agosto de 2016, trataram da pesquisa como 
bibliográfica, através de método analítico e abordagem qualitativa, servindo como 
fundamento para o presente estudo: artigos, livros, legislações, jurisprudência e 
notícias, disponíveis fundamentalmente em ambiente virtual. Destaca-se que é 
possível impor limites à liberdade de expressão, quando essa é utilizada de forma 
indevida e passa a servir como instrumento para a prática de crimes, o que se 
verifica com a análise das letras de funk de MCs como Brinquedo, Daleste e Carol, 
em que ao fazerem apologia ao estupro, tráfico de drogas e homicídio, é possível 
constatar a incidência do tipo penal, razão pela qual o Ministério Público deve se 
mobilizar para investigar e provocar o Judiciário para punir. Tal postura vem sendo 
identificada em canções com forte conotação sexual interpretadas por MCs menores 
de idade, e, a exemplo dessa, deve ser recriminada. Ao fim, há que se reconhecer 
que referidas canções não representam o gênero musical por completo, responsável 
por transformar vidas através da ascensão econômica e social, razão pela qual não 
se propõe uma censura ao movimento e caça aos intérpretes, mas tão somente a 
resposta jurídica a fatos criminosos, responsabilizando penalmente os responsáveis 
por tais condutas. 
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Palavras-chave: Funk. Movimento cultural. Liberdade de expressão. Apologia ao 
crime. 
FUNK: PROTECTED AS CULTURAL MOVEMENT, FOUGHT FOR APOLOGY TO 
CRIME 
 

ABSTRACT 
Music is, unquestioningly, a form of expression with enormous reach, serving as an 
instrument to destabilize governments, empower the masses and portray reality. 
Therefore, it enjoys constitutional protection afforded to freedom of expression (art. 
5, IV and IX and 220 of the Brasilian’s Federal Constitution, the arts. XIX of the 
Universal Declaration of Human Rights and 13 of the American Convention on 
Human Rights). Brazilian funk gained popularity initially in the suburbs as a way to 
give voice to those who are on the margins of society, and gradually conquered the 
other social classes. However, as criminal acts are described in funk lyrics, 
propagated thousands of listeners, it can be said that there is incitement and 
advocacy of crime (arts. 286 and 287 of the Brasilian Penal Code) and excess of 
freedom of expression? In order to provide answers to such questions, researchers, 
over the months of June, July and August 2016, addressed the research and 
literature, through analytical method and qualitative approach, serving as the basis 
for this study: articles, books, legislation, jurisprudence and news mainly available in 
a virtual environment. It is noteworthy that it is possible to impose limits on freedom 
of expression when it is misused and shall serve as a tool for the commission of 
crimes, which is the case with the analysis of MCs funk lyrics as Brinquedo, Daleste 
and Carol, in which to make an apology to rape, drug trafficking and murder, it can 
be seen the incidence of criminal type, which is why the prosecution should be 
mobilized to investigate and cause the judiciary to punish. This attitude has been 
identified in songs with huge sexual connotation interpreted by MCs minors, and, like 
this, should be punished. At the end, we must recognize that these songs do not 
represent the genre entirely, responsible for transforming lives through economic 
and social advancement, reason that we don’t propose a censure to the movement 
and hunt the interpreters, but only the legal response to the criminal facts, criminally 
accountable those responsible for such conduct. 
 
Keywords: Funk. Cultural movements. Freedom of expression. Apology to crime.   
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FILTRAGEM RACIAL: UMA ANÁLISE DO RACISMO INSTITUCIONAL NO 
CONTEXTO DA SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL 
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RESUMO 
O presente artigo tem por desiderato conceber a filtragem racial no que tange ao 
racismo institucional no contexto da segurança pública no Brasil. Para isso, parte da 
premissa de reconhecer a existência da grande desigualdade entre brancos e 
negros, no que se atenta à garantia da segurança pública. Com o intento de 
explicitar a forma como essa desigualdade é exposta socialmente, destaca-se as 
taxas de vitimização da população negra, em comparação a população branca, 
verificando assim que aquela sofre maior coerção por parte do sistema de justiça 
criminal, seja por uma vigilância mais incisiva por parte da polícia, seja por uma 
probabilidade maior de sofrerem punição. Assim através de pesquisas bibliográficas 
e quantitativas contatou-se que pretos e pardos são preferências nas abordagens, 
em que pese à existência de estereótipos, de serem sujeitos violadores da paz 
social, ou que não impõe resistência. Dessa forma, tais indivíduos são preferíveis 
pela polícia no momento das abordagens, seja individualmente ou em grupo, 
reconhecendo com isso que os mecanismos punitivos impregnam o estereótipo de 
delinquente de maneira tão incisiva que, ao contrário de prevenir, lança o indivíduo 
na carreira de sucessivos desvios secundários. O reconhecimento do racismo 
institucional, enquanto um processo de violência mascarado por práticas culturais 
nos interpela a repensarmos o papel das instituições enquanto mecanismo de 
demarcação de espaços e privilégios em relação a brancos e negros. 
 
Palavras-chave: racismo institucional. Segurança pública. Filtragem racial. 
 
RACIAL SCREENING: AN ANALYSIS OF INSTITUTIONAL RACISM IN THE 
CONTEXT OF PUBLIC SECURITY IN BRAZIL 
 

ABSTRACT 
This article is desideratum conceive of racial profiling, regarding institutional racism 
in the context of public security in Brazil. For this part of the premise of recognizing 
the existence of the great inequality between whites and blacks, as attentive to 
guarantee public safety. With the attempt to explain how this inequality is socially 
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exposed, there is the victimization rates for blacks compared to whites, checking so 
that suffers greater coercion by the criminal justice system, either by a monitoring 
more incisive by the police, either more likely to suffer punishment. So through 
library research, and quantitative is contacted that blacks and browns are 
preferences in approach, despite the existence of stereotypes, they are subject 
violators of social peace, or that does not impose resistance. Thus, these individuals 
are preferred by the police at the time of the approaches, either individually or in a 
group, recognizing it to the punitive mechanisms impregnate the delinquent 
stereotype so incisively that, unlike prevent, launches the individual in successive 
career minor deviations. The recognition of institutional racism, as a process of 
masked violence by cultural practices challenges us to rethink the role of institutions 
as demarcation engine spaces and privileges in relation to whites and blacks. 
 
Keywords: Institutional racism. Public security. Filtering racial.  
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A AUTONOMIA DO CORPO FEMININO EM CONFLITO COM A SUA 
OBJETIFICAÇÃO 
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RESUMO 
O presente artigo pretende explanar questões relacionadas à objetificação do corpo 
feminino, focando principalmente nos meios publicitários, trazendo em seu escopo a 
história da liberdade do corpo feminino desde a época da Grécia antiga, onde a 
mulheres eram consideradas apenas para reprodução, perpassando até os dias 
atuais, que apesar de ter conseguido uma certa visibilidade, ainda são tratadas de 
forma inferiorizada. Não obstante, demonstrará que essa publicidade de 
objetificação é prejudicial ao processo histórico de emancipação feminina, e é o 
principal percursor de uma cultura patriarcal e machista que prioriza a figura 
masculina em detrimento da feminina, tornando-a uma espécie de mercadoria. Além 
do que os meios publicitários, eles não somente inferiorizam e coisificam a mulher, 
como também mantém e propagam estereótipos, ideologias, papeis sociais, valores 
e concepções. A ideia de mulher submissa ligada a sua aparência com o objetivo de 
agradar o sexo masculino é trabalhado e explorado por agências publicitárias, 
levando assim a naturalizar a cultura machista e as diversas violências contra as 
mulheres. O artigo também tem como enfoque o movimento feminista, evidenciando 
a organização, as principais lutas e motivações, em um contexto acerca do 
empoderamento das mulheres e a sua autonomia frente ao que lhe é imposto, 
entrelaçando a forma que o movimento ver e luta contra essa cultura conservadora, 
que vende uma falsa liberdade enquanto estabelece padrões inalcançáveis. 
 
Palavras–chave: Objetificação. Corpo feminino. Mulher. Publicidade. Feminismo. 
 
THE AUTONOMY OF THE FEMALE BODY IN CONFLICT WITH THEIR 
OBJECTIFICATION 
 

ABSTRACT 
The present article aims to Explain Issues to objectification of the female body, 
focusing mainly nsa Media Advertising, Bringing Its scope the history of freedom of 
the female body since the time of ancient Greece, where the women were 
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considered only for reproduction, passing to the present day, despite having 
achieved certain visibility are still treated outclassed way. In addition, it demonstrates 
that this objectification of advertising is detrimental to the historical process of 
women's emancipation, and is the main precursor of a patriarchal and macho culture 
that prioritizes the male figure at the expense of the female figure, making it a kind of 
merchandise. Beyond what the advertising media, they not only inferior and 
objectifies women, but also keeps and propagates stereotypes, ideologies, social 
roles, values and concepts, and the submissive woman idea linked to their 
appearance to please the male is working and exploited by advertising agencies, 
leading to naturalize male chauvinist culture and the various violence against 
women. With a focus on feminist movement, highlighting the organization, the main 
struggles and motivations, beyond the vision of women's empowerment and 
autonomy in which is imposed, intertwining the way the movement see and fight 
against this conservative culture, which sells a fake freedom while establishing 
unattainable standards. 
 
Keywords: objectification. Feminine body. Woman. Advertising. Feminism. 
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A INTEGRAÇÃO CULTURAL COMO PRESSUPOSTO PARA A EFETIVAÇÃO 
DOS DIREITOS DOS REFUGIADOS 
 

Ana Maria D’Ávila Lopes95 
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RESUMO 

Nas últimas décadas os conflitos no Oriente Médio e na África têm provocando o 
deslocamento de um grande número de pessoas, entre as quais se destacam os 
solicitantes de refúgio. Esses indivíduos, que estão fugindo de perseguições de 
natureza política, racial, religiosa ou por sua nacionalidade, veem-se 
frequentemente situados em comunidades que lhes são hostis, sofrendo com a 
discriminação e xenofobia. Nesse contexto, a presente pesquisa buscou demonstrar 
a relevância da integração cultural como fator central na integração local dos 
refugiados. Para tal, utilizou-se de fontes doutrinárias e normativas, como tratados 
internacionais relativos aos refugiados e aos direitos humanos, assim como 
jurisprudenciais, em especial da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
Verificou-se que, com o crescente de refugiados no mundo, o princípio da 
cooperação internacional e da responsabilidade compartilhada devem ser 
repensados como forma de garantir os direitos humanos dessas pessoas. Além 
disso, os governos devem formular políticas públicas orientadas à integração 
cultural dos refugiados, no intuito de superar as tensões e as barreiras culturais que 
impedem o diálogo. Deve-se fomentar a tolerância e respeito ao próximo como 
fundamentos para a edificação de uma sociedade coesa e harmônica havendo, 
inclusive, a possibilidade de responsabilizar internacionalmente os Estados que se 
mostrem violadores das obrigações que assumiram quando da ratificação de 
tratados internacionais. 
 
Palavras-chave: Refugiados. Direitos Humanos. Integração Cultural. 
 
CULTURAL INTEGRATION AS A CONDITION OF EFFECTIVENESS OF 
REFUGEES´ RIGHTS 
 

ABSTRACT 
Recently, conflicts in the Middle East and Africa have caused the displacement of a 
large number of people, among which stand out the asylum seekers. These 
individuals, who are fleeing from political persecution, racial, religious or nationality, 
often see themselves situated in communities hostile to them, suffering 
discrimination and xenophobia. In this context, this research sought to demonstrate 
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the relevance of cultural integration as a central factor for local integration of 
refugees. For this, doctrinal and normative sources were used, such as international 
treaties on refugees and human rights, as well as case law, in particular from the 
Inter-American Court of Human Rights. It was found that, with the growing of the 
world's refugees, the principle of international cooperation and shared responsibility 
should be rethought in order to guarantee the human rights of these people. Besides 
that, governments should formulate public policies to cultural integration of refugees, 
in order to overcome tensions and cultural barriers to dialogue. It should promotes 
tolerance and respect for others as the foundation for building a cohesive and 
harmonious society, there is even the possibility to include an internationally 
condemn to the countries that disrespect the obligations assumed upon ratification of 
international treaties. 
 
Keywords: Refugees. Human Rights. Cultural Integration.   
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SACRIFÍCIO DE ANIMAIS: ENTRE A LIBERDADE RELIGIOSA E A PROTEÇÃO 
AOS DIREITOS DOS ANIMAIS 
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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo a análise de direitos constitucionais em colisão. 
De um lado, a liberdade religiosa como um direito fundamental, positivado no art. 5º, 
VI da Constituição Federal (CF), em outro, a proteção constitucional aos animais, 
art. 225 §1 da CF, e a manifestação da cultura afro-brasileira, indígena e popular no 
art. 215 §1º da CF. Esses direitos não são absolutos e devem estar em harmonia 
com o ordenamento jurídico. Verifica-se um caso de colisão de princípios, e usando 
a ponderação será desenvolvido o tema, relativizando os valores colidentes, para 
saber qual dos princípios deverá sobrepor. Será investigado se se poderia admitir 
que práticas religiosas, o sacrifício de animais, pudessem, com a justificativa da 
manutenção da cultura, adotar ações que colidam com valores substancialmente 
constitucionais. A proteção dos animais e a vedação de crueldade para com esses, 
não podem ser desconsiderados em qualquer reflexão que se venha a levar efeito 
quando a proteção dos animais entra em rota de colisão com outros princípios e 
objetivos constitucionais. Nesse sentido, o presente estudo avaliará se qualquer 
manifestação cultural, religiosa ou não, será legítima na medida em que também 
serão estudados os casos em que implique à crueldade com os animais. 
 
Palavras-chaves: cultura. Religião. Animais. Sacrifício. 
 
ANIMAL SACRIFICE: BETWEEN THE RELIGIOUS FREEDOM AND 
PROTECTING THE RIGHTS OF ANIMALS 

 
ABSTRACT 

This article aims to analyze constitutional rights in collision. On the one hand, 
religious freedom as a fundamental right, positivado in art. 5, VI of the Federal 
Constitution (FC), on the other, the constitutional protection of animals, art. 225 §1 of 
the Constitution, and the manifestation of african-Brazilian culture, indigenous and 
popular in art. 215 §1 of CF. These rights are not absolute and must be in harmony 
with the law. There is a case of principles collision, and using the weighting will be 
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developed the theme, relativizing the conflicting values, to find out what the 
principles should overlap. It will be investigated whether it could be accepted that 
religious practices, animal sacrifice, could, with the justification of the maintenance of 
culture, take actions that conflict with constitutional values substantially. The 
protection of animals and the seal of cruelty towards them, can not be ignored in any 
discussion that will take effect when the protection of animals goes on a collision 
course with other constitutional principles and goals. In this sense, this study will 
assess whether any cultural event, religious or not, will be legitimate in that case will 
also be studied in involving cruelty to animals. 
 
Keywords: culture. Religion. Animals. Sacrifice.  
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ASPECTOS SOCIOLÓGICOS, CULTURAIS E JURÍDICOS DO TRABALHO 
INFANTIL NO BRASIL 
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Mônica Carvalho Vasconcelos102 
 

RESUMO 
A Constituição Federal Brasileira de 1988, em conjunto com legislações 
infraconstitucionais e com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), trouxeram 
diversos princípios que visam a proteção das crianças e dos adolescentes contra a 
exploração degradante proporcionada pelo trabalho infantil. A prática desse ilícito 
restringe o acesso dos menores às suas necessidades básicas, como lazer, cultura, 
educação, acarretando o comprometimento em seu desenvolvimento psicossocial, 
bem como, danos à sua saúde física e mental, à sua formação profissional e às 
garantias inerentes a sua identidade. O ordenamento jurídico brasileiro é repleto de 
garantias que possuem o objetivo de proteger os jovens, como também há uma 
grande variedade de projetos sociais que buscam prevenir qualquer prática 
prejudicial ao desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Contudo, isso não 
é suficientemente efetivo para que o Estado cumpra com sua função de responsável 
por esses menores imputáveis, devido a estrutura política, social, cultural e 
econômica, fundada em um Estado de Direito que adota o capitalismo como sistema 
econômico e dentro de uma cultura que incentiva o trabalho, como forma de suprir 
as necessidades imediatas, em detrimento da plena afirmação dos direitos 
protecionistas positivados no texto legal. Diante do exposto, o tema em questão traz 
uma problemática antiga no Estado brasileiro, porém, que continua sendo atual, pois 
é uma prática que ainda é ativa dentro do País. Portanto, exige-se uma análise 
significativa com o fito de trazer conscientização da relevância do problema, visando 
o surgimento de soluções para esse meio de exploração infantil. 
 
Palavras-chave: trabalho infantil. Exploração. Cultura De Aceitação. Proteção Ao 
Menor. Programas Sociais. 
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SOCIOLOGICAL, CULTURAL AND LEGAL ASPECTS OF CHILD LABOR IN 
BRAZIL 

 
ABSTRACT 

The Brazilian Federal Constitution of 1988, in conjunction with infra laws and the 
International Labour Organization (ILO), brought several principles that aim to 
protect children and adolescents against the degrading exploitation provided by child 
labor. This practice of this illicit restrict minors' access to basic needs such as 
leisure, culture, education, resulting in the commitment to their psychosocial 
development, as well as damage to their physical and mental health, their training 
and guarantees inherent in their identity. The Brazilian legal system is full of 
guarantees that have the objective of protecting young, as there is also a wide 
variety of social projects that seek to prevent any harmful practice to the 
development of children and adolescents. However, it is not sufficiently effective for 
the state to fulfill its function responsible for those attributable smaller, due to 
political, social, cultural and economic structure, based on a rule of law that adopts 
capitalism as an economic system and within a culture that encourages work, in 
order to supply immediate needs, at the expense of full affirmation of protectionist 
positivized rights in the legal text. Given the above, the subject in question brings an 
old problem in the Brazilian state, however, that is still present, it is a practice that is 
still active in the country. Therefore, it requires a meaningful analysis with the aim to 
bring awareness of the importance of the problem, aiming at the emergence of 
solutions to this means of exploitation. 
 
Keywords: Child Labor. Exploration. Culture of Acceptance. Smaller Protection. 
Social Programs.  
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OS DIREITOS CONSAGRADOS NA DECLARAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 
SOBRE OS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS: AVANÇOS DE UMA 
PERSPECTIVA MULTICULTURAL 
 

Rafael Souza Lima103 
 

RESUMO 
Este artigo busca esclarecer os aspectos históricos que levaram à elaboração da 
Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, desde a 
mudança de perspectiva acerca da incontestabilidade da soberania estatal até a sua 
mitigação, por meio do desenvolvimento do princípio da autodeterminação e de 
correntes teóricas de multiculturalismo. Procurando ressaltar a importância desse 
documento internacional como referencial jurídico e político para os Estados, 
destacando as principais previsões incorporadas no texto da Declaração, como o 
esclarecimento acerca da abrangência do princípio da autodeterminação, 
autogoverno e autonomia para regular questões culturais, econômicas e sociais. E 
dando destaque, também, a outros instrumentos internacionais, como o Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, a Convenção nº. 107 de 1957 e a 
Convenção nº. 169 de 1989, ambas da Organização Internacional do Trabalho, que 
apesar de não serem específicas para os povos indígenas, trazem previsões 
importantes de proteção desse grupo minoritário, além da previsão da Constituição 
brasileira de 1988, que resguarda a diversidade cultural. Nesse sentido, é que este 
trabalho visa demonstrar a importância da Declaração da ONU, como instrumento 
que, apesar de não ser vinculante, vem estabelecer diretrizes a serem implantadas, 
assim como reafirmar e esclarecer direitos e garantias previstos nos documentos 
jurídicos acima citados. 
 
Palavras-chave: Direitos Humanos. Direitos Indígenas. Autodeterminação. 
Multiculturalismo. 
 
THE RIGHTS ENSHRINED IN THE DECLARATION OF THE UNITED NATIONS 
ON THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES: ADVANCES OF A 
MULTICULTURAL PERSPECTIVE 
 

ABSTRACT 
This article seeks to clarify the historical aspects that led to development of the 
Declaration of the United Nations on the rights of Indigenous Peoples, since the 
change of perspective on undeniability of state sovereignty, to its mitigation through 
the development of the principle of self-determination and theoretical currents of 
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multiculturalism. Seeking to emphasize the importance of this international document 
as a legal and political framework for the states, highlighting the main forecasts 
incorporated in text of the declaration, such as the clarification of the scope of the 
principle of self-determination, self-government and autonomy to regulate cultural, 
economic and social issues. And highlighting also other international instruments 
such as the International Covenant on Civil and Political Rights, the Convention n. 
107 of 1957 and Convention n. 169 of 1989, both of the International Labour 
Organization, which although not specific to indigenous peoples, make important 
predictions of protection of this minority group. In this sense, this work aims to 
demonstrate the importance of the UN Declaration as a tool, which although not 
binding, is to establish guidelines to be implemented, both in the international field, 
and in the internal context of each sovereign nation, as well as, reaffirm and clarify 
the rights and guarantees in the legal documents cited above. 
 
Keywords: Human Rights. Indigenous Rights. Self-Determination. Multiculturalism. 
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OS PERÍODOS DE GUARDA RELIGIOSA COMO DIREITOS CULTURAIS 
 

Daniel Camurça Correia104 
João Bosco Chagas Ribeiro Neto105 

 
RESUMO 

A construção da cultura e da religiosidade do Brasil se deu ao longo de séculos de 
interações entre povos advindos de todas as partes do globo. Desses choques 
culturais resultaram conflitos que, estendendo-se até hoje, determinam os rumos da 
sociedade e do Direito. No que se refere à liberdade religiosa, sobretudo, esse 
conflito se evidencia na imposição de determinados valores sociais à moral religiosa 
individual. Caso claro dessa imposição é aquele referente aos períodos de guarda 
religiosa. Os cidadãos que, por imperativo religioso no sentido de restringir suas 
atividades seculares em determinados períodos, observam dias ou períodos como 
sagrados têm encontrado dificuldade em concretizar sua liberdade em nome da 
conveniência de alguns. Como patrimônio cultural imaterial, as manifestações 
religiosas no sentido acima disposto compõem a herança de religiões milenares 
como o Judaísmo, Catolicismo e Islã e de outras modernas como o Adventismo do 
Sétimo Dia. O sacrifício dessa prática, que tem ocorrido na atualidade, representa 
atentado a bem que deveria ser especialmente tutelado, de modo a preservar a 
diversidade. A compreensão da importância da prática para a cultura e a religião, 
sua identidade como patrimônio cultural e o tratamento conferido pelo ordenamento 
jurídico pátrio e internacional ao assunto compõem o mote deste estudo. 
 
Palavras-chave: Religião. Direito constitucional. Direito Internacional. Liberdade 
Religiosa. Dias de Guarda. 
 
THE RELIGIOUS KEEPING PERIODS AS CULTURAL RIGHTS 
 

ABSTRACT 
The construction of culture and religion in Brazil occurred over centuries of 
interactions between people coming from all parts of the globe. These cultural 
clashes resulted into conflicts that, extending to today, determined the direction of 
society and law. With regard to religious freedom, above all, this conflict is evident in 
the imposition of certain social values to individual religious morality. This levy is 
clear for periods of religious keeping. Citizens whom, for religious imperative, 
observe days or periods as sacred, have found difficulty in achieving their freedom in 
the name of convenience for some. As an intangible cultural heritage, religious 
manifestations make up the heritage of ancient religions such as Judaism, 
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Catholicism and Islam and other modern as the Seventh Day Adventism. The 
sacrifice of this practice, which has taken place today, is attempt to and it should be 
especially safeguarded in order to maintain diversity. Understanding the importance 
of practice to culture and religion, identity and cultural heritage and the treatment 
given by the Brazilian and international law will compose the theme of this study. 
 
Keywords: Religion. Constitutional Law. International Law. Religious Freedom. 
Religious Keeping Days. 
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A NATUREZA DA TUTELA DOS DIREITOS CULTURAIS NO ÂMBITO DO 
SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 
 

Josias Michel Schott106 
Vinícius Oliveira Braz Deprá107 

 
RESUMO 

Objetiva-se neste artigo analisar se a Corte Interamericana de Direitos Humanos 
detém competência para processar e julgar violações aos direitos culturais previstos 
no Protocolo de São Salvador e legitimidade, caso a tenha, para fazer incidir 
sanções de natureza jurídico-condenatórias aos Estados inadimplentes, aptas a 
vinculá-los e a obrigá-los ao seu cumprimento, assim como o faz em relação às 
afrontas aos direitos civis e políticos contemplados na Convenção Americana. Para 
que esse propósito seja alcançado, o presente trabalho se desdobrará em três 
tópicos. No primeiro, faz-se a inserção do tema no seu contexto histórico, 
compreendendo-o à luz do que dispõe o Sistema Global de Proteção dos Direitos 
Humanos. Em seguida, estuda-se como o tema em relevo foi abordado pelo 
Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, em especial pelo 
Protocolo de São Salvador. E, por fim, depreende-se, à luz de uma interpretação 
sistemática dos tratados e finalística dos direitos humanos, que o reconhecimento 
da competência da Corte Interamericana para o julgamento de violações a direitos 
culturais e de sua legitimidade para a cominação de penalidades vinculantes e 
obrigatórias em face do Estado infrator não só é possível, mas necessário em face 
do caráter integral, indivisível e interdependente dos direitos humanos à proteção 
plena da dignidade das pessoas, sobretudo daquelas pertencentes a grupos 
socialmente mais vulneráveis. 
 
Palavras-chave: Corte Interamericana de Direitos Humanos. Direitos Culturais. 
Meios de Proteção. Protocolo de São Salvador. 
 
THE NATURE OF PROTECTION OF CULTURAL RIGHTS IN THE INTER-
AMERICAN SYSTEM OF HUMAN RIGHTS PROTECTION 
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ABSTRACT 
The Objective of article is to analyze the Inter-American Court of Human Rights if 
has jurisdiction to adjudicate violations of cultural rights under the Protocol of San 
Salvador and legitimacy, should have, in order to focus sanctions legal and 
condemnatory nature to Debtor States, able involving them and force them to comply 
with it, as it does in relation to affronts to civil and political rights enshrined in the 
American Convention. For this purpose is achieved, this work will unfold in three 
topics. In the first, it is the subject of integration in its historical context, 
understanding it in the light of the provisions of the Global System of Human Rights 
Protection. Then we study how the issue raised has been addressed by the Inter-
American System of Human Rights Protection, in particular the Protocol of San 
Salvador. And finally, it appears, in the light of a systematic interpretation of treaties 
and purposive human rights, recognition of the jurisdiction of the Court for the 
prosecution of violations of cultural rights and legitimacy to the pain of binding 
penalties and mandatory in the face of the offender State is not only possible but 
necessary in the face of the integral, indivisible and interdependent nature of human 
rights to the full protection of the dignity of persons, especially those belonging to 
socially vulnerable groups. 
 
Keywords: Inter-American Court of Human Rights. Cultural Rights. Ways to 
Protection. Protocol of San Salvador. 
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ASPECTOS JURÍDICOS DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS, 
MINERAIS E ENERGÉTICOS EM TERRAS INDÍGENAS 
 

Julianne Holder da C. S. Feijó108 
 

RESUMO 
Visando assegurar a reprodução física e cultural de uma minoria étnica nacional a 
Constituição Federal de 88 rompeu decisivamente com o paradigma 
assimilacionista, predominante no direito brasileiro desde a época da Coroa 
Portuguesa, que considerava o índio como uma categoria social transitória, fadada à 
extinção e incorporação à sociedade “civilizada”. Dentre os direitos assegurados 
pela Constituição aos silvícolas destaca-se o direto a ser índio, e a continuar sendo 
índio, vivendo conforme suas tradições, costumes, crenças, religiosidade e língua, 
de modo a garantir sua reprodução física e cultural. O modo de efetivar tais direitos 
foi reconhecer às comunidades indígenas a posse das terras que habitam 
tradicionalmente, bem como o usufruto exclusivo dos recursos naturais nelas 
existentes. Todavia, atenta aos interesses econômicos e políticos do País, a própria 
Constituição possibilitou a exploração desses recursos naturais por terceiros, bem 
como dos potenciais hidrelétricos, energéticos e minerários em terras indígenas, 
desde que satisfeitos determinados requisitos por ela pré-estabelecidos. O grande 
entrave na questão da territorialidade indígena e da efetivação de seus direitos 
constitucionais liga-se justamente ao descumprimento desses requisitos pelo Estado 
brasileiro que, além de não regular a matéria, acaba por intensificar um problema 
crônico na dinâmica política e social do País: a questão agrária. Tendo sofrido, 
inclusive, retaliação por parte dos organismos internacionais pelo descumprimento 
dos direitos fundamentais dos indígenas. 
 
Palavras-chave: Terras indígenas. Exploração de recursos naturais. Exploração de 
potenciais hidrelétricos, energéticos e minerários. 
 
LEGAL ASPECTS OF THE EXPLORATION OF NATURAL RESOURCES, 
MINERALS AND ENERGY IN THE INDIGENOUS LANDS 
 

ABSTRACT 
To ensure the physical and cultural reproduction of a national ethnic minority in the 
Federal Constitution of 88 decisively broke with the paradigm assimilationist, 
predominant in Brazilian law since the time of the Portuguese Crown, which he 
considered the Indian as a transient social category, doomed to extinction and 
incorporation the "civilized" society. Among the rights guaranteed by the Constitution 
to forestry stands out direct to be Indian, and remain Indian, living according to their 
traditions, customs, beliefs, religion and language in order to ensure their physical 
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and cultural reproduction. The way to accomplish these rights were recognized 
indigenous communities ownership of the land they live traditionally, as well as the 
exclusive use of natural resources existing therein. However, given the economic 
interests and the country's politicians, the Constitution allowed the exploitation of 
these natural resources by third parties, as well as hydroelectric power, energy and 
mining on indigenous lands, provided that certain requirements satisfied by her pre-
established. The greatest obstacle on the issue of indigenous territoriality and the 
realization of their constitutional rights binds precisely the breach of those 
requirements by the Brazilian State, and does not regulate the matter ends up 
intensifying a chronic problem in the political and social dynamics of the country: 
agrarian question. Having suffered even retaliation by the international organizations 
for the breach of fundamental rights of indigenous peoples. 
 
Keywords: Indigenous Lands. Exploitation of natural resources. potential operating 
hydropower, energy and mining. 
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O CASO “DAMIÃO XIMENES LOPES”: PRINCIPAIS ASPECTOS E 
REPERCUSSÕES RELATIVAS À PRIMEIRA CONDENAÇÃO DO ESTADO 
BRASILEIRO PELA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 
 

Jorge Renato dos Reis109 
Caroline Cristiane Werle110 

 
RESUMO 

O artigo apresenta, principalmente, um relato do caso denominado “Damião 
Ximenes Lopes” – o qual se trata da primeira condenação sofrida pelo Estado 
Brasileiro perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos – e as principais 
consequências do julgamento dessa ação. Dessa forma, num primeiro momento o 
trabalho abordará a origem e conceituação dos Direitos Humanos e, posteriormente, 
adentrará o processo de internacionalização de tais direitos e o Sistema 
Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. Por fim, o artigo trará a narrativa 
do caso “Damião Ximenes Lopes” e as principais repercussões – práticas e 
legislativas – decorrentes de seu julgamento. Sem a pretensão de esgotar o assunto 
em pauta, acredita-se que a condenação do Brasil, nesse caso específico, ajudou a 
produzir reflexos positivos para a sociedade no que tange à proteção e 
concretização de Direitos Humanos. Contudo, é preciso que a busca pela 
erradicação das violações aos citados direitos jamais seja esmaecida pelo tempo. 
Nesse passo, considerando que o trabalho possui natureza bibliográfica, serão 
utilizados os métodos de abordagem dedutivo e histórico-crítico e a técnica de 
pesquisa se valerá da documentação indireta. 
 
Palavras-chave: Direitos Humanos. Sistema Interamericano. Proteção. 
Consequências. Políticas públicas. 
 
THE CASE "DAMIÃO XIMENES LOPES": MAIN ASPECTS AND 
REPERCUSSIONS ON THE FIRST CONVICTION OF BRAZILIAN STATE IN THE 
INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS 
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ABSTRACT 
The article presents, mainly, a case report called "Damião Ximenes Lopes" - which 
this is the first condemnation suffered by Brazil by the Inter-American Court of 
Human Rights - and the main consequences of the trial of this action. Thus, at first, 
the work will address the origin and concept of Human Rights and, subsequently, will 
enter the process of internationalization of these rights and the Inter-American 
System for the Protection of Human Rights. Finally, the article will bring the narrative 
o the case "Damião Ximenes Lopes" and the main repercussions – legislative and 
practices – resulting from his trial. Without claiming to exhaust the subject at hand, it 
is believed that the conviction of Brazil, in this specific case, helped to produce 
positive effects for society with regard to the protection and realization of Human 
Rights. However, it is necessary that the search for the eradication of these rights 
violations never be dimmed by time. In this step, considering that the work has 
bibliographic nature, the methods of approach will be the deductive and the 
historical-critical approach and the research technique will make use of indirect 
documentation. 
 
Keywords: Human Rights. Inter-American System. Protection. Consequences. 
Public policy.  
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A METAMORFOSE DO PATRIMÔNIO CULTURAL BRASILEIRO: DE MARIO DE 
ANDRADE A ALOÍSIO MAGALHÃES 

David Barbosa de Oliveira111 
 

RESUMO 
Este texto é fruto dos estudos empreendidos nas minhas pesquisas de mestrado e 
se propõe a discutir a genealogia da proteção patrimonial brasileira, desde suas 
primeiras discussões, ou seja, do anteprojeto de Mario de Andrade, passando pelo 
debate da Assembleia Constituinte até alcançar a proteção da atual Constituição de 
1988. Pressupondo que, além de direito fundamental, o patrimônio cultural é a 
proteção de uma memória construída e selecionada a partir de fatos 
ideologicamente relevantes e determinantes para um determinado grupo manter-se 
no Poder, este texto trará a discussão em torno do termo kultur e civilização e qual a 
importância dessa distinção sobre a lógica da proteção imaterial brasileiro; 
discutiremos também sobre o desenvolvimento da proteção cultural imaterial até a 
Constituinte de 1987, passando pelo anteprojeto de Mário de Andrade e a gestão 
patrimonial de Rodrigo Franco e Aloísio Magalhaes; estabelecendo os contornos 
dessa “evolução” sobre a proteção constitucional atual. Por fim, tratar-se-á sobre a 
proteção cultural imaterial hoje, observando como todas essas questões refletiram 
sobre a constituinte de 1987 e a novel proteção da Constituição Federal de 1988. 
 
Palavras-chave: Patrimônio Cultural. Constituição Federal. Aloísio Magalhães. 
 
THE METAMORPHOSIS OF THE BRAZILIAN CULTURAL HERITAGE: FROM 
MARIO ANDRADE UNTIL ALOÍSIO MAGALHÃES 

 
ABSTRACT 

This text is the result of studies undertaken in my master's research and aims to 
discuss the genealogy of Brazilian asset protection, since their initial discussions, the 
draft of Mario de Andrade, through the Constituent Assembly debate to achieve 
protection of the current Constitution of 1988. Assuming that, in addition to 
fundamental rights, cultural heritage is the protection of a built memory and selected 
from ideologically relevant facts and determinants for a particular group to remain in 
power, this text will bring the discussion around the kultur term and civilization and 
the importance of this distinction on the logic of Brazilian immaterial protection; also 
discuss about the development of the intangible cultural protection to the Constituent 
1987, through the draft Mário de Andrade and asset management Rodrigo Franco 
and Aloisio Magalhaes; establishing the contours of this "evolution" on the current 
constitutional protection. Finally, it will be treated on the intangible cultural protection 
today, watching all these issues reflected on the constituent 1987 and a novel 
protection of the Constitution of 1988. 
 
Keywords: Cultural Heritage. Federal Constitution. Aloisio Magalhaes. 
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A SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO ENQUANTO MECANISMO DE FOMENTO DA 
PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA 

 
Júlia Bagatini112 

Luiz Gonzaga Silva Adolfo113 
 

RESUMO 
O artigo tem como tema principal a democracia e a sociedade de informação, esta 
enquanto elemento fomentador da participação política e, portanto, democrática. O 
problema que impulsiona a pesquisa é se a sociedade de informação se mostra um 
mecanismo propulsor da participação democrática. Para tanto, a sociedade de 
informação é vista, no presente trabalho, como uma mudança de cultura escrita 
para uma cultura da multimídia. Nesse sentido, os objetivos do ensaio são a análise 
da democracia, seja ela direta ou indireta, a partir de um breve esboço histórico, 
especialmente do Brasil, assim como a verificação da sociedade de informação, 
perpassando por conceitos básicos como a globalização e o ciberespaço. Ao fim, 
pretende-se responder a problemática inicial que deu ensejo ao trabalho, verificando 
se a sociedade de informação se mostra um locus adequado e privilegiado de 
participação democrática. A temática encontra sua relevância, entre outros, a partir 
do momento histórico brasileiro, em que muitos referem ver a democracia brasileira 
abalada a partir do processo de impeachment sofrido no ano de 2016, pela então 
Presidente da República, assim como pelo afastamento de Parlamentares, inclusive 
representante da Casa Legislativa Federal e, também, pelos inúmeros casos de 
corrupção de representantes políticos, estampados pela mídia, notadamente pela 
internet. De igual forma, verifica-se que a partir das mídias sociais, advindas da 
sociedade de informação, mostram-se um meio privilegiado e adequado de 
participação política e, portanto, democrática.   
 
Palavras-chave: Democracia; Sociedade de Informação; Ciberespaço; Participação 
Política.   
 

ABSTRACT 
The article's main theme democracy and the information society, while this developer 
element of political participation and therefore democratic. The problem that drives 
the research is that the information society shows a mechanism propelling 
democratic participation. Therefore, the information society is seen in this work, as a 
change of culture written for a culture of multimedia. In this sense, the objectives of 
the trial are the analysis of democracy, whether directly or indirectly, from a brief 
historical sketch, especially in Brazil, as well as the verification of the information 
society, passing on basic concepts such as globalization and cyberspace . At the 
end, we intend to answer the initial problem that gave rise to work, making sure that 
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the information society is showing an adequate and privileged locus of democratic 
participation. The theme finds its relevance, among others, from the Brazilian 
historical moment in which many refer see Brazilian democracy shaken from the 
impeachment process suffered in the year 2016 by the then President of the 
Republic, as well as the Parliamentary clearance, including representative of the 
Federal Legislature and also by the numerous cases of corruption of political 
representatives, printed by the media, especially the internet. Similarly, it appears 
that from the social media, arising from the information society, are shown a 
privileged and appropriate means of political participation and therefore democratic. 
 
Keywords: Democracy; Information Society ; cyberspace ; Political Participation. 
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GASTRONOMIA: QUESTÃO DE GOSTO OU DE DIREITO? 
 

Lina Luz Cavalcante114 
André Vitorino Alencar Brayner115 

 
RESUMO 

O processo de hibridização das culturas, nem sempre harmônico, é combinado com 
o dever dos Estados de garantir, com base nos tratados de direitos humanos, a 
consecução dos direitos culturais. O presente trabalho busca responder se é 
possível identificar a Gastronomia como direito cultural e, portanto, merecedora de 
políticas públicas. O trabalho utilizou-se de revisão bibliográfica e análise 
documental sobre o tema. Os direitos culturais são direitos fundamentais e direitos 
humanos, de modo que perceber o lugar da gastronomia nesse rol significa elevá-la 
ao grau máximo de proteção jurídica. O lugar, nas políticas públicas de cultura, que 
a Gastronomia ocupou foi o lugar do reconhecimento como patrimônio imaterial e, 
portanto, de sua preservação, com base no seu reconhecimento como direito 
cultural. A Gastronomia está além do fazer restrito às cozinhas, dos ingredientes, 
das receitas e da manutenção do corpo físico (isso seria o fazer culinário e 
nutricional), mas pode ser encarada como manifestação cultural em sua amplitude, 
portanto, devendo ser conceituada como Cultura Alimentar, sendo responsabilidade 
do Poder Público a compreensão dessa como Direito para que seja garantido o 
fomento às mais diversas tradições alimentares. 
 
Palavras-chave: Direitos Culturais. Gastronomia. Políticas Públicas. 
 
ALIMENTACIÓN: SABOR O DERECHO? 
 

RESUMEN 
El proceso de hibridación de las culturas, no siempre armoniosa se combina con el 
deber de los Estados para asegurar la base de los tratados de derechos humanos 
para lograr los derechos culturales. Este estudio busca responder si puede 
identificar la gastronomía como un derecho cultural y, por tanto, merecedores de la 
política pública. El trabajo se utilizó el análisis de revisión bibliográfica y documental 
sobre el tema. Los derechos culturales son derechos fundamentales y los derechos 
humanos con el fin de darse cuenta el lugar de la gastronomía en esta lista, significa 
elevar al máximo grado de protección legal. El lugar en la cultura política pública 
Gastronomía se llevó a cabo fue el reconocimiento como patrimonio inmaterial y por 
lo tanto su conservación, sobre la base de su reconocimiento como un derecho 
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cultural. La gastronomía más allá de limitarse a las cocinas, ingredientes, recetas y 
mantenimiento del cuerpo físico (esto haría que la culinaria y nutricional). Considera 
que es una manifestación cultural en su ámbito de aplicación, por lo que debe ser 
conceptualizado como cultura alimentaria, y la responsabilidad del gobierno para 
entender esto como un derecho debe estar garantizado el ascenso a las más 
diversas tradiciones alimentarias. 
 
Palabras clave: Derechos culturales. Gastronomía. Políticas públicas. 
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COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL: A REPATRIAÇÃO DE BENS 
CULTURAIS COMO INSTRUMENTO JURÍDICO DE PROTEÇÃO AO 
PATRIMÔNIO CULTURAL NO DIREITO INTERNACIONAL 
 

Gilmara Benevides Costa Soares Damasceno116 
 

RESUMO 
No rol dos direitos humanos encontram-se os direitos econômicos, sociais e 
culturais referentes aos direitos de segunda e de quarta dimensões: a luta por 
justiça social, a defesa do meio ambiente equilibrado, a eliminação da pobreza, o 
direito de reconhecimento da identidade cultural dos povos e das minorias étnicas. 
No presente estudo o recorte temático sobre os direitos culturais enfoca o direito à 
cultura, o gozo e fruição dos bens culturais, a preservação do patrimônio histórico, 
artístico, arqueológico e antropológico. Há um papel do Estado que deve ser 
cumprido nessa relação, cujo dever de tutela dos interesses coletivos está inserido 
em importantes mecanismos internacionais e diplomas internacionais de positivação 
dos direitos fundamentais, dentre os quais as convenções internacionais sobre 
direitos culturais. Todavia, o processo de globalização e de transnacionalização das 
organizações criminosas é visto aqui como um dos obstáculos ao gozo desses 
direitos culturais pela maioria da população, pois há cada vez mais interesse por 
parte de colecionadores privados em obras raras e autênticas. Os bens culturais 
sofrem a ação de criminosos por seu alto valor comercial. Nesta pesquisa busca-se 
demonstrar que o Brasil tem feito seus esforços no tocante à proteção direta desses 
bens culturais ao internalizar importantes convenções no âmbito da UNESCO e da 
ONU. Essas convenções trazem mecanismos de cooperação internacional, como o 
auxílio direto, o confisco e a repatriação dos bens culturais aos seus Estados de 
origem, como finalidade própria dos acordos de cooperação internacional.   
 
Palavras-chave: Direito Internacional. Direitos Culturais. Cooperação Jurídica 
Internacional.  Repatriação de Bens Culturais. Patrimônio Cultural. 
 
COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL: LA REPATRIACIÓN DE BIENES 
CULTURALES COMO INSTRUMENTO JURÍDICO DE PROTECCIÓN AL 
PATRIMONIO CULTURAL EN EL DERECHO INTERNACIONAL 
 

RESUMEN 
En la lista de los derechos humanos son los derechos económicos, sociales y 
culturales cuyas reglas son relativas a la segunda y la cuarta dimensiones de 
derechos: la lucha por la justicia social, la defensa del medio ambiente equilibrado, 

                                                
116  Doutoranda em Ciências Jurídicas (UFPB). Graduada em Direito (2016), monografia 
apresentada Cooperação Jurídica Internacional: mecanismos de proteção ao Patrimônio Cultural. 
Graduada em História - Licenciatura e Bacharelado pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte - UFRN (2001) e Mestre em Antropologia Cultural pela Universidade Federal de Pernambuco - 
UFPE (2004). 



   

 
ISSN-e: 2316-9982 

133 

la eliminación de la pobreza, el derecho de el reconocimiento de la identidad cultural 
de los pueblos y las minorías étnicas. Este estudio, el enfoque temático sobre los 
derechos culturales se centran en el derecho a la cultura, el disfrute y goce de los 
bienes culturales, la preservación del patrimonio histórico, artístico, arqueológico, 
antropológico. Hay una función de estado que se cumple en esta relación, cuyo 
deber de protección de los intereses colectivos se inserta en los mecanismos 
internacionales importantes, como los diplomas internacionales de positivación de 
los derechos fundamentales, entre los cuales la Convención Internacional sobre los 
derechos culturales. Sin embargo, el proceso de globalización y la naturaleza 
transnacional de la delincuencia organizada es visto aquí como un obstáculo para el 
disfrute de los derechos culturales por la mayoría de la población, porque cada vez 
hay más interés por parte de coleccionistas privados raras y auténticas obras. Los 
bienes culturales se someten a la acción de los delincuentes por su alto valor 
comercial, esta investigación pretende demostrar que Brasil ha hecho esfuerzos en 
relación con la protección directa de estos bienes culturales para internalizar las 
convenciones importantes dentro de la UNESCO y las Naciones Unidas. Estos 
acuerdos generalización de mecanismos de cooperación internacional como ayuda 
directa, incautación y la repatriación de bienes culturales a sus países de origen, ya 
que el propósito mismo de acuerdos de cooperación internacional. 
 
Palabras clave: Derecho Internacional. Derechos Culturales. Cooperación Jurídica 
Internacional. Repatriación de Bienes Culturales. Patrimonio Cultural. 
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O PATRIMÔNIO CULTURAL COMO DIREITO FUNDAMENTAL 
 

David Barbosa de Oliveira117 
 

RESUMO 
Neste artigo desenvolvemos uma pesquisa eminentemente bibliográfica, buscando 
apresentar alguns esforços investigativos que apontam para a possibilidade de 
percebermos a fundamentalidade jurídica do patrimônio cultural. Para tanto, 
intentamos antes traçar alguns contornos sobre o termo cultura, realçando seu 
caráter polissêmico e tentando nos ater a uma perspectiva hermenêutica que nos 
será útil em trabalhos posteriores. Em seguida, apontamos a profícua e necessária 
relação entre Cultura e Direito, expondo resultados dessa interação dentro da teoria 
do Direito. Por fim, estabelecidas todas essas premissas, apontamos o que é o 
patrimônio cultural e porque ele é um direito fundamental dentro do ordenamento 
jurídico. 
 
Palavras-chaves: Patrimônio Cultural. Direito Fundamental. Cultura. 
 
CULTURAL HERITAGE AS FUNDAMENTAL RIGHT 
 

ABSTRACT 
In this article, we develop an eminently literature, seeking to present some 
investigative efforts related to the ability to realize the legal fundamentality of cultural 
heritage. To this end, before we try trace some contours of the term culture, 
highlighting its ambiguous character and trying to stick to a hermeneutic perspective 
that will be useful in our later works. Then we pointed out the fruitful and necessary 
relationship between culture and law, exposing results of this interaction within the 
law theory. Finally, set all these assumptions, we point out what is the cultural 
heritage and why it is a fundamental right within the legal framework. 
 
Keywords: Cultural heritage. Fundamental right. Culture. 
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