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Apresentação 

 

O VIII Encontro Internacional de Direitos Culturais, cujo tema de 2019 é 

“Institucionalidades Culturais”, tem por escopo principal debater e avaliar cientificamente, a 

partir do prisma jurídico, mas com a transdisciplinaridade necessária, o novo cenário da 

gestão e dos direitos culturais, especialmente diante das recentes e significativas 

transformações na organização, operacionalização, legislação de financiamento e na própria 

valorização de como é percebido o campo cultural, propondo, ao final, se for o caso, 

aprimoramentos e/ou alternativas ao que se apresenta. 

 

Os objetivos específicos do Encontro são envolver a comunidade cultural nos debates 

acerca dos Direitos Culturais; ampliar o intercâmbio entre juristas, pesquisadores e militantes 

brasileiros e de outras nacionalidades que atuam nessa seara; além de comparar experiências e 

reflexões sobre este ramo jurídico. O evento tem por público alvo alunos de graduação e de 

pós-graduação em Direito, pesquisadores e trabalhadores do campo da cultura, gestores 

públicos e privados de órgãos e entidades culturais, assim como profissionais do direito e de 

outras áreas do conhecimento que tenham afinidade com a temática geral do evento e dos seus 

simpósios temáticos. 
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A CRIMINALIZAÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA: ANÁLISE DO 

CASO GERALD THOMAS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

THE CRIMINALIZATION OF FREEDOM OF ARTISTIC EXPRESSION: ANALYSIS OF 

GERALD THOMAS CASE IN SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

Gardel Igor Guimarães Chaves1 

 

Resumo: O artigo descritivo-exploratório tem o escopo de analisar o caso Gerald Thomas que 
tramitou no Supremo Tribunal Federal. Precedente relevante sobre liberdade de expressão artística 
no Brasil para a jurisprudência dos direitos culturais na Corte Constitucional, o caso trata de habeas 
corpus (HC 83.996-7 RJ) do diretor de teatro Gerald Thomas que foi denunciado por supostamente 
ter praticado ato obsceno após peça teatral, violando o artigo 233 do Código Penal. Os gestos 
criminalizados foram a simulação de masturbação e a exposição de nádegas em despeito à atitude 
do público que vaiou não só o trabalho do artista, mas também o insultou com referências 
antissemitas de caráter pessoal. A peça teatral em questão continha cenas de simulação de 
masturbação feminina e consumo de substâncias entorpecentes, portanto, o assunto foi levado ao 
Supremo Tribunal Federal para trancamento da ação penal por justa causa, haja vista a não violação 
de pudor desse público. Ao final, o habeas corpus foi deferido, com interessante argumentação de 
Ministros do Supremo que invocaram julgados do período ditatorial para endossar a tese da 
concessão da liberdade. Nesse sentido, o caso será analisado sob o aspecto constitucional da 
liberdade de expressão artística, buscando entender a relação entre os julgados apresentados do 
período de exceção em relação ao atual Estado Democrático de Direito na consolidação do 
entendimento de que arte não é caso de polícia. Ao final, este trabalho não tem pretensão de exaurir 
o tema da expressão artística e seus limites jurídicos, mas discutir sobre a tipificação da conduta do 
diretor e o contexto democrático em que a liberdade de expressão artística é direito fundamental. 
Palavras-chave: Liberdade de expressão artística. Criminalização da arte. Ato obsceno. Gerald 
Thomas. 
 
Abstract: This descriptive-exploratory article has the scope to analyze the Gerald Thomas case 
which was submitted to the Supremo Tribunal Federal. Relevant precedent on freedom of artistic 
expression in Brazil for the jurisprudence of cultural rights in the Constitutional Court, the case is 
about the habeas corpus (HC 83.996-7 RJ) by the theater director Gerald Thomas, who was accused 
of performing an obscene act after a play, violating the Article 233 of the Brazilian Penal Code. The 
criminalized gestures were a simulation of masturbation and the exposure of his gluteal muscles, in 
spite of the attitude of the public that boasted not only the performer’s presentation, but also 
insulted him with personal anti-Semitic references. That play contained scenes of female 
masturbation simulation and narcotics consumption, so the topic was taken to the Supremo Tribunal 
Federal to halt the criminal suit for just cause, given the non-violation of decency of that audience. 

                                                 
1 Graduando do Curso de Direito da Universidade Federal Rural do Semiárido, ex-monitor da disciplina de Direito 
Constitucional, estagiário na Procuradoria Federal Junto à UFERSA e membro do DIGICULT - Estudos e Pesquisas 
em Direito Digital e Direitos Culturais da UFERSA. E-mail: gardel_rocky@hotmail.com. 
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In the end, habeas corpus was granted, with interesting arguments from Supreme Ministers who 
invoked judgments of the dictatorial time to endorse their thesis of granting freedom. In this sense, 
this case will be analyzed under the constitutional aspect of artistic expression, trying to understand 
the relationship between the judged ones from the time of exception in relation to the present 
Democratic State of Law, in the consolidation of the understanding that art is not a police case. In 
conclusion, this work does not intend to exhaust the role of the artistic expression and its legal 
boundaries, but to discuss the typification of the director’s posture and the democratic context in 
which freedom of artistic expression is a fundamental right. 
Key words: Freedom of artistic expression. Criminalization of art. Obscene act. Gerald Thomas. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A possibilidade de se expressar sem qualquer forma de censura ou coação estatal é direito 

fundamental presente na Constituição Federal de 1988. A atual Constituição pôs fim ao Regime 

Civil-Militar que durou duas décadas em nosso país, e desatou o momento de um Estado 

Democrático com a garantia de direitos fundamentais, dedicando rol não taxativo e peremptório. 

Entre os direitos fundamentais elencados no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, está a 

liberdade de expressão. 

Esse direito, por se difundir entre as atividades intelectuais, artísticas, científicas e de 

comunicação, transcende a um conceito simples. Em verdade, essa liberdade é mais bem 

compreendida como o complexo que envolve diversos direitos que resguardem pessoas que 

produzem, publicam, difundem conteúdo fruto de seu intelecto, arte, ciência e comunicação. 

No entanto, esses direitos devem respeitar a integralidade do ordenamento jurídico. Por se 

tratarem de princípios constitucionais, devem se adaptar às mais diversas situações concretas. A 

harmonia da doutrina e jurisprudência deve ser consoante a esses princípios para que as liberdades 

sejam amparadas sem que haja violações de direitos, como no clássico Caso Ellwanger (HC 82.424-

RS2), limitando o conteúdo antissemita de publicações em favor do princípio da dignidade da 

pessoa humana. 

Em que pese a hierarquia axiológica que os constitucionalistas atribuem às normas da 

Constituição Federal de 1988, há conflitos em casos concretos nos quais a liberdade de expressão 

                                                 
2 Habeas corpus impetrado perante o Supremo Tribunal Federal, tendo por paciente escritor que editou obras de 
conteúdo antissemita, o que ocasionou sua condenação por incitação ao racismo. O impetrante defendeu que não era 
possível atribuir a imprescritibilidade da conduta pelo fato de os judeus não serem uma raça. Entendeu o STF que na 
construção jurídica do termo racismo conjugam-se fatores políticos, históricos e sociais. O HC foi indeferido, pelo 
caráter não absoluto da liberdade de expressão ante a dignidade da pessoa humana. 
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artística choca-se com outros valores protegidos igualmente não apenas pelas normas 

constitucionais, mas também disciplinados pela legislação infraconstitucional. 

Nesse sentido, o artigo tem o escopo de analisar o caso Gerald Thomas que tramitou no 

Supremo Tribunal Federal. Precedente relevante sobre liberdade de expressão artística no Brasil 

para a jurisprudência dos direitos culturais na Corte Constitucional, o caso trata de habeas corpus 

do diretor de teatro Gerald Thomas que foi denunciado por supostamente ter praticado ato obsceno 

após peça teatral, violando o artigo 233 do Código Penal. 

No caso que será afrente explanado, é levantada a questão da moralidade pública pela 

condenação daqueles que presenciaram a atitude do diretor de teatro Gerald Thomas. Um tipo penal 

foi apontado para a situação sobre a compreensão de violação do pudor público em ambiente 

exposto ao público. 

O caso será analisado sob o aspecto constitucional da liberdade de expressão artística, 

buscando compreender a relação paradoxal entre os julgados apresentados do período de exceção, 

argumentação de Ministros do Supremo que invocaram precedentes do período ditatorial para 

endossar a tese da concessão da liberdade, em relação ao atual Estado Democrático de Direito na 

consolidação do entendimento de que arte não é caso de polícia. 

 

2 TRISTÃO E ISOLDA COMO CASO DE POLÍCIA 

 

No dia 17 de agosto de 2003, por volta das duas horas da manhã, no Teatro Municipal do Rio 

de Janeiro, localizado na Avenida Rio Branco, o diretor teatral Gerald Thomas fez apresentações, 

cujo tema seria uma adaptação da peça Tristão e Isolda sob uma visão freudiana, com diversas 

cenas no que seria o escritório do psicanalista. 

No entanto, a apresentação não agradou ao público. A plateia carioca respondeu com 

insatisfação, com difamações, inclusive direcionadas à pessoa do diretor (UOL, 2003). Ainda na 

entrevista citada (UOL, 2003), o artista afirmou que a vaia foi programada por grupos, aos quais se 

referiu como fascistas. 

Ao final da apresentação da peça, momento em que ocorreu a manifestação da plateia, Gerald 

Thomas fez gestos de masturbação como forma de mostrar seu deleite com as vaias. Percebeu que o 
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grupo agitador, que, segundo o diretor, teria organizado previamente apitos para ofender, emitiam 

declarações antissemitas em nítida ofensa pessoal. De descendência judia, Gerald Thomas não 

ponderou na situação, culminando no arreio de suas calças e exibição de suas nádegas ao público3. 

Em que pese a situação ter ocorrido por volta das duas da manhã, e que na própria peça havia 

cenas de masturbação e consumo de entorpecentes, o ato ofendeu boa parte dos presentes. Em 

decorrência do fato, o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro determinou que se abrisse inquérito 

policial para apreciação do caso, cuja decorrência foi responsabilizar a atitude do diretor, encarado 

como ato obsceno, de acordo com o artigo 233 do Código Penal4. 

Conforme notícia da Revista Época (TRAUMANN, 2003), o diretor em questão havia 

distorcido a obra de Richard Wagner, algo aceitável quando se trata de uma releitura adaptada, 

sendo que essa contava com cenas de masturbação feminina e uso de cocaína. Notoriamente, houve 

alteração de alguns elementos da peça original, o que, supostamente, não teria agradado o público. 

Todavia, na mesma matéria da revista acima (TRAUMANN, 2003), após Gerald Thomas se 

retratar do acontecido, a peça foi ovacionada com aplausos, e o diretor não apareceu. Ou seja, a 

margem para a ofensa ao pudor é questionável, haja vista que a mesma apresentação continha 

elementos que, por si só, não ensejariam qualquer questionamento moral. 

Em que pese o comportamento do diretor, que supostamente foi o suficiente para o 

enquadramento penal como ato obsceno, o fato ocorreu em um ambiente fechado, em alta 

madrugada, com pagantes que sabiam do teor do espetáculo e, portanto, concordaram com o que ali 

seria exposto. Foi apresentada cena de masturbação feminina e consumo de substância ilícita, bem 

como a expressão de revolta por parte do diretor (TRAUMANN, 2003). Esse, por estar em 

ambiente artístico, expôs sua insatisfação à reação do público. 

 

3 O HABEAS CORPUS Nº 83.996-7 RJ 

 

                                                 
3 Conforme artigo no The New York Times (ROTHER, 2003): “So Mr. Thomas responded in a way that many artists 
who feel misunderstood or unappreciated have undoubtedly dreamed of. As his leading lady looked on with a 
horrified expression, he turned his back, dropped his pants and green drawers and mooned the audience.” 
4 Art. 233 - Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público: Pena - detenção, de três meses a 
um ano, ou multa. 
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O caso Gerald Thomas chegou até o Supremo Tribunal Federal na forma de Habeas Corpus 

(HC), na data de 17 de agosto de 2004, sob o número 83.996-7/RJ. Esse HC foi impetrado contra a 

decisão da Turma Recursal do Rio de Janeiro, e teve como relator Originário o Ministro Carlos 

Velloso e, em situação de Acórdão, o Ministro Gilmar Mendes5. 

O Ministro Carlos Velloso introduziu a relatoria explanando a aplicação do dispositivo em 

favor do paciente Gerald Thomas. O HC citado continha em sua ementa a argumentação de que não 

seria possível nem razoável o impedimento do processo penal por conta da tipicidade do caso em 

discussão, pois não se verificava a inocência, a conduta atípica ou a extinção de punibilidade. 

Ainda nesse sentido, dizia a ementa de indeferimento que a apreciação necessitaria de oitiva 

de testemunhas e apuração de provas de violação do bem jurídico protegido, o qual seria o pudor 

público. A impetração defendeu a tese de inépcia da denúncia por fundamentos de atipicidade, 

relatividade e ausência de conotação sexual. 

No que se refere à atipicidade, entendeu a impetração que é preciso ter em vista o local e 

circunstâncias que ocorreu o fato jurídico. Não obstante o ato de apresentar as nádegas em público 

ser aviltante, a atitude se deu ainda em meio ao ambiente de espetáculo e unicamente em resposta à 

manifestação do público. 

Quanto à relatividade do conceito de pudor público, é preciso levar em consideração o que era 

entendido como pudor em um teatro que acabara de exibir uma peça com cenas de masturbação e 

que os que assistiam tinham consciência do ambiente em que estavam, bem como em relação ao 

pudor atualmente, em que o pudor defendido na época de advento do Código Penal diverge dos 

padrões aceitáveis à época do fato. 

Outro forte argumento para a descontinuidade do processo penal foi a alegação de ausência de 

qualquer conotação sexual do ato. Não almejava o diretor, ao momento, atingir sexualmente o 

público que o assistia, mas meramente o manifesto desprezo em proporção não comedida, sendo, 

portanto, no máximo uma injúria gestual. 

Após a apreciação dos argumentos, o Ministro Carlos Velloso concedeu a liminar de 

suspensão do curso da ação até o fim do julgamento. Foi apresentado Parecer Ministerial da 

                                                 
5 O habeas corpus impetrado visava trancamento de ação penal contra Gerald Thomas, em face de decisão da 
Segunda Turma Recursal do Juizado Especial do Rio de Janeiro. 
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Subprocuradora-Geral da República Delza Curvello, mas não digitalizado pelo Supremo Tribunal 

Federal. 

O parecer ministerial apreciado entendeu que a conduta do agente era típica, cabendo a 

verificação da inocência do diretor, com revolvimento de provas, não cabendo o Habeas Corpus 

nessa situação. O Ministério Público Federal defendeu que os presentes ao espetáculo tinham direito 

a aplaudir ou vaiar conforme a comoção gerada e que caberia ao diretor a devida resignação pela 

atitude do público. 

O parecer, para embasar sua tese, traz as considerações do Ministro Barros Monteiro, no 

Recurso de Habeas Corpus nº 50.828/GB6, com acórdão datado de 12 de março e publicado em 04 

de abril do ano de 1973, ou seja, em pleno Regime Militar. A citação usada no parecer começa com 

a apresentação pelo Ministro sobre o entrechoque de opiniões entre o Diretor da Divisão de Censura 

e a impetrante. 

Ainda sobre o RHC nº 50.828/GB, foi aduzido que não era necessário o dolo específico de 

afrontar ao pudor para configuração do delito, mas tão somente a mera vontade de praticar o ato que 

é sabido obsceno e do local público em que ocorra. Nesse sentido também foi trazida à arguição a 

figura do homemedius, que seria aquele sem paixões extremadas que percebesse o grau lesivo à 

moral de situações como a do Habeas Corpus. O homem médio seria, nas palavras do Ministro 

Barros Monteiro, “a força que dá conteúdo à norma”. 

De volta ao caso Gerald Thomas, o relator Ministro Carlos Velloso embasou seu 

entendimento na jurisprudência consolidada do STF. Esse entendimento é o de necessidade de 

análise probatória caso se caracterize minimamente o tipo penal e quando não há indícios de 

inocência do agente para trancamento da ação por justa causa. 

Apresentou o RHC 56.693/DF7, Relator Ministro Moreira Alves, em que não seria idôneo o 

instrumento de habeas corpus quando a conduta se configurasse, em tese, crime. Nesse mesmo 

                                                 
6 A impetrante, modelo e desenhista de modas, apontou como autoridade coatora o Diretor da Divisão de Censura e 
Diversões, da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. A paciente buscou assegurar o direito de frequentar 
as praias cariocas sem a parte superior de seu traje de banho, na prática de topless, sem que fosse “molestada pela 
polícia”. O direito defendido pela Suprema Corte foi o da privacy do cidadão e do sentimento de moralidade pública, 
não cabendo sequer qualquer alegação de autoridade coatora, já que não é procedente o pedido. Não caberia, 
portanto, HC nessa situação, pois serviria para proteção da liberdade de locomoção ameaçada por meio idôneo e 
direto, e não para defesa de ato criminoso ou moralmente reprovável. 
7 Impetrado em 1978, foi indeferido, pois houve o devido enquadramento como crime do artigo 177 do Código 
Penal. Nesse sentido, por haver dúvida quanto à inocência, é necessária vista às provas do processo. Foi interposto 
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sentido, o RHC 61.145/SP8, Relator Ministro Néri da Silveira, indeferido por falta de justa causa, 

cabendo necessária apreciação de provas. E também, no HC 72.731/SP9, de relatoria do próprio 

Ministro Carlos Velloso, sem olvidar a exposição necessária para identificar o fato como crime, 

conforme art. 41 do Código de Processo Penal. 

O relator também cita Nelson Hungria, no sentido de que, para ilustrar a configuração do 

crime, não necessita o intuito de despertar a lascívia alheia ou mesmo a expansão erótica, mas 

unicamente com o intuito do ato, sem intuito de lubricidade. O autor também aduziu que, por se 

trata de crime de perigo, basta a possibilidade de ofensa ao pudor. 

O Ministro Carlos Velloso entendeu que houve uma evolução cultural, cuja nudez humana é 

apresentada com certa constância nos mais diversos meios de comunicação, sem que seja 

considerada ofensiva. No entanto, em que pese a ação ter ocorrido em alta madrugada para um 

seleto público disposto a ver a peça e seu conteúdo, não apreciou acertado deferir o trancamento da 

ação penal, sem instrução probatória, a fim de verificar a ofensa ao pudor. 

Nesse sentido, o relator entendeu por indeferir o habeas corpus conforme voto do condutor do 

acórdão da Primeira Turma Recursal Criminal do Juizado Especial Criminal do Rio de Janeiro. É 

dizer, carece o pedido de verificação dos elementos subjetivos e de violação do bem jurídico com a 

oitiva de testemunhas e material probatório para concluir pela tipicidade ou não da conduta. 

A medida liminar foi indeferida. No entanto, após sustentação oral do Advogado Sr. Rodrigo 

Ferrante Peres, o ministro relator aditou o voto e cassou a ordem que indeferia a medida liminar. 

Após essa movimentação, o Ministro Gilmar Mendes pediu vista, propondo a renovação do pedido 

de vista por novo prazo, conforme Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 

                                                                                                                                                              
recurso, mas outra vez foi indeferido, pois o pagamento por meio de cheques sem fundos, em tese é crime, para além 
disso, é preciso apreciação de mais material probatório. 
8 Impetrado em 1983. Esse Recurso de Habeas Corpus foi negado por só se apurar o que corresponde à não 
incumbência do Supremo Tribunal Federal em analisar provas, tendo em vista que o dispositivo do HC não enseja 
esse exame probatório. Mais uma vez o argumento foi o de que somente é possível analisar a recusa de tipificação do 
caso previsto no art. 171, caput, do Código Penal após a aferição das provas. 
9 Em 31 de outubro de 1995, foi indeferido o HC cujo paciente era o então prefeito da cidade de São Paulo, por crime 
contra honra praticado mediante declarações vinculadas na imprensa. O pedido foi de ausência de justa causa da 
ação. O Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro fez ligação ao prefeito de São Paulo com esquema 
de corrupção, inclusive o ligando à figura de Fernando Collor, então presidente. O pedido foi de deferimento do HC 
por abuso de autoridade e coação pelo cargo, em notória atitude difamatória de Paulo Maluf. Mais uma vez, a 
aferição de justa causa da ação só será possível com apreciação das provas que será feita em processo penal, não 
cabe o trancamento da ação por esse meio. 
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Em 17 de agosto de 2004, o voto vista do Ministro Gilmar Mendes é introduzido com a 

afirmação de que a conduta do agente, pelo menos em tese, se ajusta ao tipo penal do artigo 233. No 

entanto, o Ministro divergiu com o relator, não entendendo a conduta do diretor, na hipótese, como 

o crime da denúncia. 

O ministro Gilmar Mendes declarou que a conduta, ainda que deseducada, é um protesto, ou 

reação contra a manifestação do público. Como endosso, apresentou parte da impetração em que um 

jornal vinculou a notícia de que o diretor “para mostrar desprezo, fingiu que se masturbava”. 

Além disso, também levantou que o gesto não estava totalmente fora de contexto da própria 

proposta do espetáculo. Para isso, trouxe excerto da impetração que tratava de artigo do jornalista 

Arnaldo Bloch, que comentou sobre a masturbação da mulher no divã, ainda no primeiro ato, e, no 

entanto, não houve qualquer manifestação por parte da plateia acusando a cena de ato obsceno. 

Continuou o ministro afirmando que a discussão não se tratava de ofensa ao pudor, por se 

tratar de ambiente com público adulto que sabiam o que encontrariam no Teatro Municipal, mas 

sobre liberdade de expressão, mesmo que sem educação. Ou seja, para aferição dessas situações 

artísticas há a crítica e não a seara penal. 

Invocou também obra de sua autoria em que, acertadamente, discorria sobre o papel 

legislativo no Estado de Direito democrático. Entendeu pela a lei deve incidir minimamente na vida 

em âmbito social e nos direitos fundamentais, sob pena de incorrer em abuso do Poder Legislativo. 

Em verdade, se a mínima intervenção do legislativo se deve no âmbito civil, ainda maior é sua 

razão de ser na esfera criminal. 

Em reforço a sua tese, Gilmar Mendes ainda trouxe decisão, datada de 1º de outubro de 1968, 

da Segunda Turma do Egrégio Tribunal, de acórdão do Ministro Eliomar Baleeiro. Versa a decisão 

que, em que pese o direito à livre manifestação do pensamento, esse não será excluído de punição. 

À época, ditadura militar, entendeu o Ministro Eliomar Baleeiro que na situação de 

conceituação do que seria obsceno, ilegal ou afrontoso aos bons costumes, deveria a autoridade 

invocar o homem médio de seu tempo e esse seria parâmetro para exame da obra em discussão. 

Conteúdos obscenos ou chocantes, por exemplo, deveriam passar pelo crivo especializado, mas não 

deveriam ser absolutamente vedados aos adultos interessados. 
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Ressaltou ainda que obsceno e imoral seriam conceitos relativos ao local de um ato e de sua 

época. Atitudes antes repudiadas são paulatinamente aceitas. Diversas atitudes, como o uso de peças 

de banho menores, por exemplo, foram sendo progressivamente toleradas. 

Em arremate, o Ministro entendeu pela não configuração dos elementos necessários a ato 

obsceno. Poder-se-ia, no entanto, ser caracterizado injúria, contudo, não haveria agente passivo 

determinado e demandaria a propositura de queixa-crime. Dessa feita, votou pelo deferimento da 

ordem de trancamento da ação penal. 

Com a devida vênia, é notória a contradição do uso de jurisprudência de um regime cessado 

para endosso do voto do eminente Ministro. Os anos de regime ditatorial que assolaram o Brasil, 

Estado Novo (1937-1946) e Ditadura Militar (1964-1985), foram períodos de restrição dos direitos 

fundamentais, em especial à liberdade de expressão, inclusive pelas vias legais. 

Nesse sentido, a Lei de Imprensa10 regulou as informações que seriam difundidas nos meios 

de comunicação. Em seguida, com o endurecimento da ditadura, entrou em vigência o Decreto-Lei 

nº 1.07711, que dispunha sobre a execução do artigo 153, § 8º da então Constituição de 196712, já 

após o Ato Institucional nº 513, cartada do governo ao perceber a derrota dos apoiados do regime em 

Estados importantes. 

Os artistas do período ditatorial eram perseguidos e seus trabalhos eram censurados. A 

repressão moral no âmbito das artes e política no meio jornalístico tinha intuito de impedir que 

manifestações subversivas, como assim ficaram conhecidas, chegassem ao grande público. 

                                                 
10 Lei nº 5.250, durante o governo de Castello Branco, que regulava a manifestação de pensamento e a difusão de 
informações que o regime ditatorial julgavam subversivas, bem como manifestações que ferissem a moral e bons 
costumes. 
11 De impacto específico, esse Decreto-Lei, logo em seu artigo 1º, dispunha que não seriam toleradas as publicações 
e exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes quaisquer que sejam os meios de comunicação. 
12 Art. 153. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos 
direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
§ 8º É livre a manifestação de pensamento, de convicção política ou filosófica, bem como a prestação de informação 
independentemente de censura, salvo quanto a diversões e espetáculos públicos, respondendo cada um, nos termos 
da lei, pelos abusos que cometer. É assegurado o direito de resposta. A publicação de livros, jornais e periódicos não 
depende de licença da autoridade. Não serão, porém, toleradas a propaganda de guerra, de subversão da ordem ou de 
preconceitos de religião, de raça ou de classe, e as publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons 
costumes. 
13 Previa a suspensão de direitos políticos pelo prazo de 10 anos, bem como a possibilidade de cassação de mandatos 
eletivos, fossem eles federais, estaduais ou municipais. 
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Assim, é no mínimo curiosa a aplicação de precedentes superados não somente pelo novo 

regime democrático que ascendeu, mas pelo novo entendimento de moralidade que à época já era 

entendida. O voto do Ministro Gilmar Mendes, apresenta-se como um entendimento válido, mas 

com fundamentação questionável, pois essa decisão (até vanguardista) está arraigada a 

entendimentos de um passado nada protetivo à liberdade de expressão artística, temática que 

encabeçou sua defesa.  

Após o voto de Gilmar Mendes, o ministro Carlos Velloso manteve o voto desfavorável ao 

trancamento, pois entendeu que não poderia ser apurada a questão pela via estreita do instrumento 

usado. A ministra Ellen Gracie entendeu pela manutenção do voto de indeferimento, mas 

concordando genericamente com a exposição do Ministro Gilmar Mendes. 

Em suma, a turma, em 17 de agosto de 2004, deferiu o pedido de habeas corpus, 

determinando, em consequência, o trancamento da ação penal, haja vista a situação de empate. 

Ministros Carlos Velloso e Ellen Gracie votaram contrários e Ministros Gilmar Mendes e Celso de 

Mello foram favoráveis, então, conforme Regimento Interno, em caso de empate, a decisão será a 

favorável ao paciente. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em que pese os votos contrários ao deferimento do trancamento da ação penal, há de se 

destacar o exacerbado uso da esfera penal em uma situação delicada que poderia caracterizar um 

desestímulo estatal à continuação do espetáculo. O diretor, enquanto suposto agente de delito, 

estava sendo reprimido por um gesto que representava senão uma desaprovação mal-educada e 

desapropriada. 

Ademais, seria possível que a desaprovação da plateia, por si só, ensejasse a ofensa ao pudor 

de um público que acabara de contemplar uma apresentação em que houve simulação de 

masturbação e consumo de entorpecentes? A plateia era composta por adultos, durante a 

madrugada, que consentiram com a proposta do espetáculo. Nesse sentido, não se concebe alegação 

de ofensa ao pudor dos presentes, tampouco tipificar como injúria, por não haver agente passivo 

definido. 
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O relatório do habeas corpus, cujo trabalho foi assentado, abre margem para uma discussão 

interessante a respeito da aplicação de precedentes do regime ditatorial no Brasil, entre os anos de 

1964 e 1985, a uma situação artística ocorrida já em plena vigência da Constituição de 1988, nos 

anos 2000, em um ambiente democrático. Portanto, a referência a julgados dessa época como esteio 

para defesa da liberdade de expressão artística é imprópria.  

Assim sendo, é interessante afirmar que, no período ditatorial, essa peça teatral sequer seria 

realizada. A perseguição do governo não permitiria que uma manifestação que contivesse 

masturbação feminina e uso de substâncias ilícitas acontecesse. Os argumentos seriam justamente a 

defesa da moral e dos bons costumes em prol da manutenção da situação ditatorial. 

O Ministro Gilmar Mendes, acertadamente, entendeu pela desnecessidade da ingerência legal 

ao ato de simples revide em meio artístico. Para fins de punição idônea já havia a crítica técnica que 

se encarregaria de uma sanção à altura, se fosse o caso. Em síntese, se tratando de liberdade de 

expressão artística, o direito penal deve ser a última instância do poder estatal. 

Invocar o poder estatal no sentido de criminalizar atos conexos a apresentações artísticas é, no 

mínimo, desarrazoado, e permite que a sombra do passado repressor se assente. Nesse sentido, o 

Judiciário tem papel fundamental na ponderação dos direitos e preservação da liberdade de 

expressão artística. 
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“O EVANGELHO SEGUNDO JESUS, RAINHA DO CÉU”: ANÁLISE DAS RAZÕES 
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JUDICIAL REASONS RESTRICTIVE TO THE RIGHT OF ARTISTIC FREEDOM 

AGAINST THE RIGHT OF RELIGIOUS FREEDOM UNDER THE BRAZILIAN LEGAL 

SYSTEM OF PROTECTION OF FUNDAMENTAL RIGHTS. 

 

 

 

                                                                                           Vládia Marques Monteiro14 

                                                                                           Rodrigo Vieira Costa15 

 

RESUMO 

O presente artigo tem por escopo analisar o conteúdo expresso em duas decisões judiciais, 
proferidas em cidades brasileiras que impossibilitaram a encenação da composição teatral intitulada 
“O evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu”. Em ambos os casos foi denegado o direito à 
liberdade de expressão artística em face do direito à liberdade religiosa. Objetiva, portanto, analisar 
o teor das aludidas decisões à luz do sistema jurídico brasileiro de proteção dos direitos 
fundamentais, o que inclui a investigação das disposições legais sobre o tema, o posicionamento do 
Supremo Tribunal Federal, os parâmetros supralegais que positivaram em nosso ordenamento o 
arcabouço normativo de proteção às liberdades artística e de crença. Adotou-se para o trabalho a 
metodologia de estudo de caso combinada com análise documental das decisões judiciais, da 

                                                 
14 Advogada, graduada em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC), membro do DiGiCULT (Grupo de 
Estudos e Pesquisas em Direito Digital e Direitos Culturais) e mestranda em Direito pela Universidade Federal Rural 
do Semi-Árido (UFERSA-RN).  
15 Doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Mestre em Direito Constitucional pela 
Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Graduado em Direito pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Professor de 
Direito Público da Universidade Federal Rural do Semi-Árido em Mossoró (UFERSA).Vice-Coordenador do 
Programa de Mestrado em Direito da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). Pesquisador-Líder do 
DigiCult - Estudos e Pesquisas em Direito Digital e Direitos Culturais. Membro do Colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Direito da UFERSA. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais da 
Universidade de Fortaleza (GEPDC/UNIFOR). Membro do Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial da 
Universidade Federal do Paraná (GEDAI/UFPR). Membro do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais - IBDCULT. 
Membro da Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares no Ceará - RENAP-CE. Membro do Instituto de 
Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais - IPDMS.  
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legislação brasileira, tratamento internacional, e matérias jornalísticas sobre o tema em sítios 
eletrônicos de periódicos jornalísticos entre 2016 e 2018.  

 
Palavras-Chave: O Evangelho Segundo Jesus Rainha do Céu. Liberdade de Expressão Artística. 
Liberdade Religiosa. Decisões Judiciais. Direitos Fundamentais.    

 

ABSTRACT  

This article aims to analyze the content expressed in two brazilian court decisions, that made 
impossible the staging of the theatrical compositions entitled “The Gospel According to Jesus, 
Queen of Heaven”. In both cases, the right to freedom of artistic expression was denied against the 
right to religious freedom. Therefore, it aims to analyze the content of these decisions under the 
spectrum of the braizilian legal system for the protection of artistic ans belief freedoms. The 
methodology adopted combined case study, documentary analysis of brazilian supreme court 
decisions, brazilian legislation, international treaties and journalistic articles in eletronic websites 
between 2016 and 2018.  
 
Key Words: The Gospel According to Jesus, Queen of Heaven. The right to artistic freedom. The 
right to religious freedom. Judicial decisions. Fundamental rights. 
 

1. Introdução 

Em setembro de 2016 estreava em Londrina-PR a peça teatral intitulada “O Evangelho 

segundo Jesus, Rainha do Céu” cujo texto foi adaptado, dirigido e produzido por Natália Mallo no 

Brasil.  

O espetáculo, em formato de monólogo, foi protagonizado pela atriz Renata Carvalho, no qual 

interpreta Jesus Cristo.  

O texto e a montagem originais são de autoria de Jo Clifford, dramaturga escocesa, que 

objetivava precipuamente uma reflexão sobre passagens bíblicas a partir do olhar de uma 

experenciação vivida por ela e que consiste em uma espécie de catarse, motivada por repúdio social 

experimentado no seio religioso onde era frequentadora, após uma cirurgia de redesignação sexual. 

O ponto polêmico da peça dispõe de uma figura de Jesus à semelhança de uma pessoa 

transexual e que, em detrimento da forma tradicional da figura do filho de Deus oriundas da própria 

visão histórico-cristã e historicamente atribuída à Cristo, objetiva imprimir um olhar autoral sobre o 

mais célebre ícone do cristianismo, inclusive realizando reflexões sobre o texto bíblico, que se 

configura como uma das religiões com maior número de adeptos do planeta.    
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Doravante o papel principal tenha sido atribuído na ribalta à Renata Carvalho, outros atores 

sociais passaram a receber todos os holofotes.  

Nesse interregno, o Poder Judiciário, quando acionado para posicionar-se perante conflitos em 

torno da exibição da peça, protagonizou um espetáculo à parte, mas não menos ofuscante no que 

concerne à prolatação de uma sucessão de decisões judiciais ora proibitivas, ora permissivas à 

exibição do monólogo teatral, promovendo um revezamento de razões judiciais no proscênio social 

a ponto de emergirem debates em torno não somente dos contornos jurídicos da liberdade de 

expressão artística no país como também se seria tarefa do Estado-juiz equacionar o conteúdo desse 

direito, provocando inquietações perante a comunidade artística, jurídica e científica em torno do 

tema.   

A peça teatral, conforme alinhavado linhas acima, estreou em setembro de 2016 em Londrina 

(Evento: Filo – Festival Internacional de Londrina) e seria encenada inicialmente no anfiteatro da 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) que outrora havia sido um templo católico. A 

arquidiocese reagiu e escreveu uma nota de repúdio16 à apresentação da peça naquele local, o que 

foi atendido pela produção da peça, tendo esta sido transferida para outro lugar. 

Em seguida, a produção teatral rumou para Jundiaí (15/09/2017), Belo Horizonte 

(27/09/2017), Porto Alegre (19/09/2017), Rio de Janeiro (06/06/2018) e percorreu também outras 

cidades como Garanhuns, Salvador e Recife.   

Em duas dessas localidades a problemática ganhou contornos mais dramáticos e revelam de 

forma mais incisiva os conflitos do caso em sede de decisões judiciais. 

As aludidas decisões foram prolatadas em Jundiaí-SP, na sentença exarada pelo Exmo. Sr. Dr. 

Juiz, de Direito Luiz Antônio de Campos da 1ª. Vara Cível da referida comarca, no processo nº 

1016422-86.2017.8.26.0309 e, no estado de Pernambuco, a decisão foi exarada pelo Exmo. Sr. Dr. 

Desembargador Roberto, da Silva Maia do Tribunal de Justiça de Pernambuco, no Mandado de 

                                                 
16 Segundo a nota de repúdio, assinada por três arcebispos: “O teatro “O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu” 
realizado em nossa cidade, como evento cultural, carece de visão histórica, teológica e ética. Usar a pessoa de 
Jesus de Nazaré, para propagar determinada opção sexual e a ideologia de gênero, é um desrespeito à verdade e ao 
direito de liberdade religiosa, universalmente reconhecido. Pior, é um ultraje ao Filho de Deus e aos que O seguem 
e Nele creem”. Adiante, a nota dispõe que “Agradecemos todas as manifestações de repúdio ao referido 
teatro. Aconselhamos a fazermos adoração reparadora em nossas Igrejas. Todos sabemos que a Igreja católica é 
perita em arte e cultura. Para nós a arte é uma manifestação do bem, da verdade, da beleza e caminho para Deus”. 
Disponível em: [http://arquidioceselondrina.com.br/2016/08/29/nota-da-arquidiocese-sobre-o-teatro-o-evangelho-
segundojesus-rainha-do-ceu/ ] Acesso em: 12/07/2019. 
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Segurança nº 0008761-11.2018.8.17.9000 suspendendo liminar favorável à apresentação 

determinada por outro desembargador, Exmo. Sr. Dr. Desembargador Silvio Neves Baptista Filho. 

Os fundamentos contidos nas aludidas ratios decidendis são paradigmáticas e serão analisadas 

sob o prisma do sistema constitucional de proteção de direitos fundamentais previsto na 

Constituição Federal de 1988 - no qual encontram situadas as proteções à liberdade de expressão 

artística e religiosa (art. 5º, inc. IV, IX, VI, c/c inc. VIII da CFRB/88), o direito de acesso à cultura 

(art. 215 e ss da CFRB/88),  nos Tratados Internacionais que versam sobre o tema e que o Brasil 

ratificou, bem como à luz da Recomendação da Organização Mundial das Nações Unidas (ONU) 

sobre direitos culturais no exercício do direito à Liberdade de expressão.  

  

2. Análise das razões judiciais na concessão da tutela de urgência no processo nº 1016422-

86.2017.8.26.0309 da comarca de Jundiaí-SP.   

 

Em 15 de setembro de 2017, às vésperas da estreia da peça na aludida cidade de Jundiaí-SP 

foi intentada ação judicial objetivando a suspensão da sua exibição.  

O juízo de primeiro grau reconheceu no caso o atendimento aos requisitos processuais 

cabíveis à concessão da tutela de urgência pleiteada por Virginia Bossonaro Rampin Paiva em face 

do SESC paulista que figurava como pólo passivo na demanda.  

Em primeiro grau prevaleceu o entendimento que se segue:  

 

“Desse cenário extrai-se, portanto, que a tutela de urgência almejada comporta deferimento, 
uma vez que, muito embora o Brasil seja um Estado Laico, não é menos verdadeiro o fato de 
se obstar que figuras religiosas e até mesmo sagradas sejam expostas ao ridículo, além de ser 
uma peça de indiscutível mau gosto e desrespeitosa ao extremo, inclusive. De fato, não se 
olvide da crença religiosa em nosso Estado, que tem JESUS CRISTO como o filho de DEUS, 
e em se permitindo uma peça em que este HOMEM SAGRADO seja encenado como um 
travesti, a toda evidência, caracteriza-se ofensa a um sem número de pessoas. Não se trata 
aqui de imposição a uma crença e nem tampouco a uma religiosidade. Cuida-se na verdade 
de impedir um ato desrespeitoso e de extremo mau gosto, que certamente maculará o 
sentimento do cidadão comum, avesso à esse estado de coisa. Lado outro, irrelevante para o 
Juízo o fato de esta peça teatral ser gratuita ou onerosa. A consequência jurídica é idêntica em 
ambas as situações. Vale dizer, não se pode produzir uma peça teatral de um nível tão 
agressivo, ainda que a entrada seja franqueada ao público. Não se olvida a liberdade de 
expressão, em referência no caso específico, a arte, mas o que não pode ser tolerado é o 
desrespeito a uma crença, a uma religião, enfim, a uma figura venerada no mundo inteiro. 
Nessa esteira, levando-se em conta que a liberdade de expressão não se confunde com 
agressão e falta de respeito e, malgrado a inexistência da censura prévia, não se pode admitir 
a exibição de uma peça com um baixíssimo nível intelectual que chega até mesmo a invadir a 
existência do senso comum, que deve sempre permear por toda a sociedade.” 
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Para subsidiar a concessão da medida acautelatória o magistrado argumentou em suma que: “a 

peça não era de bom gosto”, que “desrespeitava a figura de Cristo”, que “o cidadão comum era 

avesso à esse estado de coisa”, que “a peça era agressiva”, que “a arte do caso era prejudicial à 

crença cristã”, que “a liberdade de expressão não se confundia com agressão ou com falta de 

respeito” e que a peça era “de baixíssimo nível intelectual.”   

Inicialmente cumpre verificar que foram levadas em consideração (sem a oitiva da parte 

requerida) motivações eminentemente características de uma típica crítica artística generalista e que 

inexistiu no momento da prolatação do decisium a ponderação e a reflexão aprofundada e 

necessária, sendo responsável ao fim e ao cabo, por cercear previamente o direito de expressão 

artística.  

Destaca-se também que “bom gosto ou mau gosto”, “de baixo, médio ou de alto nível 

intelectual”, ou ainda o fato de ter sido protagonizado “por travesti” não se reveste, até o presente 

momento, em conteúdo normativo positivo impeditivo à livre expressão artística.  

Não é despiciendo rememorar que as disposições constitucionais arvoraram-se em dado 

momento da história constitucional de nosso país nos tratados e nas convenções internacionais 

como a longeva Declaração Universal dos Direitos do Homem, a qual se estabeleceu como marco 

ou paradigma de todo um sistema internacional de direitos humanos e que norteou a decisão do 

constituinte originário de destacar tais direitos no ordenamento interno de nosso país: na 

CFRB/88.17  

O Estado brasileiro é signatário também de protocolos adicionais, como o Pacto Internacional 

dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP) ratificado em nosso país a partir do Decreto nº 592 de 6 de 

julho de 1992 o qual aduz nos artigos 18 e 19 a liberdade de pensamento, de opinião, de religião ou 

crença, inexistindo também em tais disposições determinações prévias sobre como o arquétipo da 

figura de Jesus Cristo deveria ser difundido, muito embora a peça em análise apresentasse a mesma 

                                                 
17 Preceitua a Declaração Universal dos Direitos do Homem, ratificada pelo Brasil em 10/12/1948: Artigo 19 Todo o 
homem tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter 
opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e idéias por quaisquer meios, independentemente de 
fronteiras; E ainda: Artigo 27 I) Todo o homem tem o direito de participar livremente da vida cultural da 
comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de fruir de seus benefícios. O artigo 5º da 
CFRB/88 destaca como direitos fundamentais de todos os brasileiros: IV - é livre a manifestação do pensamento, 
sendo vedado o anonimato; IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença.  
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intenção amorosa e de acolhimento ínsita ao cristianismo e às crenças religiosas em geral, com 

intensa profusão dos famosos textos bíblicos.  

Os itens 4 e 5 do art. 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto São José da 

Costa Rica) ratificado pelo Brasil no Decreto nº 678 de 6 de novembro de 1992 trazem nuances 

especiais ao explicitarem uma característica do direito à liberdade de expressão: o mesmo poderá se 

sujeitar à censura prévia apenas nos casos em que haja recomendações específicas a determinadas 

faixas etárias e quando há na manifestação desse pensamento inclinação discriminatória, criminosa 

ou violenta18. 

Segundo Natália Mallo19, em entrevista concedida à rede TVT disponível integralmente no 

YouTube “o texto é baseado em uma mensagem de humanidade, proteção da vida e de como 

coletivamente é possível pensar em um mundo igualitário. A peça sonha com isso, perdoa a todos, é 

fundamentalmente cristã”. 

Ocorre que tais óbices previstos no Decreto nº 678/1992 à difusão de pensamento não foram 

desenvolvidos em profundidade nas razões judiciais em análise, sequer a partir do contraditório que 

poderia ter sido instaurado, mas que não o, foi uma vez que a tutela de urgência foi concedida sem 

qualquer manifestação da parte requerida. 

 

Quando da prolatação da parte final da decisão judicial o juízo assim firmou entendimento:  

“Do exposto, considerando-se que as circunstâncias jurídicas alegadas em a inicial 
corroboram o fato de ser a peça em epigrafe atentatória à dignidade da fé cristã, na qual 
JESUS CRISTO não é uma imagem e muito menos um objeto de adoração apenas, mas sim 
O FILHO DE DEUS, ACOLHO as razões explanadas pela parte autora e assim o faço com 
o fito de proibir a ré de apresentar a peça “O EVANGELHO SEGUNDO JESUS, RAINHA 
DO CÉU”, prevista para o dia de hoje (15 de setembro de 2017), e também em nenhuma 
outra data, sob pena do pagamento da multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), 
sem prejuízo da tipificação do crime de desobediência, que acarretará ao (a) responsável a 
consequência de se ver processado criminalmente.” 

 

                                                 

18 Nesse sentido dispõe os itens 4 e 5 do art. 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos: “4. A lei pode 
submeter os espetáculos públicos à censura prévia, com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para 
proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2º”. Preleciona também que “5. A 
lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso 
que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência”. 

19 MALLO, Natália. Entrevista concedida à rede TVT. Publicado em 12 de setembro de 2017.  Disponível em: [ 
https://www.youtube.com/watch?v=CCPaE2FjVTM ] Acesso em: 13/07/2019. 
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Da leitura do parágrafo acima é possível verificar que não apenas o título da peça foi alterado, 

como se o interlocutor desejasse pôr ênfase no trecho para alterá-lo, como também parece estar 

fazendo uso de recurso de linguagem, tendo em vista que existe um caráter de definitividade 

também na expressão “e também em nenhuma outra data”,  não obstante ter sido proferida em 

decisão interlocutória e não em sentença. 

 Sobre o tema da liberdade de expressão artística e seus limites quando confrontados com a 

liberdade de crença, recentemente o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de se manifestar 

e por maioria reforçou o entendimento de que deve prevalecer a máxima efetividade de um direito 

fundamental na fixação da tese de que é inconstitucional lei que veda a transmissão em rádio 

comunitária discurso proselitista religioso20 no qual foi destacado inclusive que este é inerente às 

religiões e seu conteúdo integra o conceito de liberdade de expressão. 

Dessa forma, consoante o entendimento do STF, não pode prevalecer como um limite 

à liberdade de crença (que está contida na liberdade de expressão) disposições relativas à restrição 

da difusão de mensagens religiosas através do rádio. A Corte ratificou um ensinamento primordial 

com esse julgado, ainda que de forma tangencial, sobre a livre circulação das ideias religiosas: 

embora proferidas em sede de discurso proselitista divulgado através de veículos de rádio,  

desnecessitam de prévia verificação de conteúdo ou que seus usuários promovam uma prévia 

aquisição desse tipo de mensagem; Isso porque, qualquer pessoa, de qualquer faixa etária, que 

possuir um aparelho de rádio e que puder sintonizá-lo na frequência devida, obterá o acesso a esse 

tipo de conteúdo, independentemente de qualquer outra definição.  

Entretanto, quando o conflito se volta aos limites da liberdade de expressão artística e o 

direito de acesso à informação, o Supremo Tribunal Federal já havia se posicionado em 

oportunidades anteriores, inclusive contemporaneamente aos fatos analisados no presente artigo, no 

ano de 2015, precisamente no julgamento da ADI nº 4.815/DF, no sentido de que é desnecessária 

autorização prévia de biografado na reprodução de obra artística e literária tendo em vista que tal 

obrigatoriedade configuraria espécie de censura prévia, o que não é admitido nem por particulares 

nem pelo Estado21. 

                                                 
20 Supremo Tribunal Federal, Informativo nº 902, maio de 2018 - ADI 2.566/DF, rel. orig. Min. Alexandre de 
Moraes, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgamento em 16.5.2018. (ADI-2566) 
21 Supremo Tribunal Federal (STF). (ADI 4815, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 
10/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016) 
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A ingerência estatal sobre conteúdo de liberdade de expressão e de crença, tanto de discurso 

proselitista veiculado em rádio (cuja transmissão se verifica em maior densidade, com maiores 

possibilidades de acesso) tanto em uma veiculação de composição teatral (cuja transmissão 

necessita de aquisição de ingresso e de verificação de faixas etárias) não guarda compatibilidade 

com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 

Ademais, a peça recebeu apoio da Diocese Anglicana do Paraná que exarou nota pública22 

afirmando que a encenação se trata de “uma releitura contemporânea da mensagem profética de 

Jesus, no qual houve uma contextualização de parábolas do Evangelho para denunciar o 

preconceito, a hipocrisia e estimular a prática do amor fraterno, justiça, aceitação e inclusão 

daqueles que são considerados à margem” evidenciando que inexiste unanimidade acerca de um 

padrão dogmático-religioso a ser seguido em encenações teatrais que versem sobre Jesus Cristo.  

                   

3. Análise das razões de suspensão de liminar pela Sexta Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça de Pernambuco no Mandado de Segurança nº0008761-11.2018.8.17.9000.  

                                                 
22 Nota da Igreja Episcopal Anglicana “Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos 
quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu Nome; os quais 
não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus”. (João 1:11-13). A 
Paróquia São Lucas de Londrina, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil vem a público declarar seu total apoio, 
elogiar e prestar nossa solidariedade à peça “O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu” interpretada pela atriz 
transexual Renata Carvalho e a toda equipe de produção. É sabido de todos/as que este grupo sofreu tentativa de 
censura por parte de movimentos cristãos e de um candidato a vereador da cidade, pelo fato dela inicialmente ser 
apresentada na réplica da primeira Igreja Católica Romana no Campus da UEL, sendo a mesma, uma capela 
ecumênica. As críticas são reproduções do preconceito, pois antes mesmo da apresentação, já havia julgamento de 
valor e condenação de falta de ética e falta de respeito, fato que não foi constatado. Ao assistir à peça, pude 
presenciar um imenso respeito à mensagem de Jesus Cristo, nenhuma ofensa ou ridicularizarão. Nada que ofenda ou 
venha ferir o Jesus Nazareno, os Cristãos e Cristãs ou alguma Instituição Religiosa. A peça é uma releitura dos 
ensinamentos do Evangelho de Jesus à luz dos problemas, dilemas e dores da atualidade, encarnada na vida das 
pessoas sofridas e marginalizadas que a sociedade e, por vezes, muitas Igrejas as excluem. Uma releitura 
contemporânea da mensagem profética de Jesus, onde houve uma contextualização de parábolas do Evangelho para 
denunciar o preconceito, a hipocrisia e estimular a prática do amor fraterno, justiça, aceitação e inclusão daqueles 
que são considerados à margem. A peça demonstra cenicamente o melhor da Teologia Cristã ao reivindicar a 
“Encarnação” do Cristo frente às dores deste mundo, frente as rejeições, exclusões, julgamentos e assassinatos de 
pessoas homossexuais, bissexuais e transgêneros, pelo simples fato de sua sexualidade. A peça é profética no sentido 
em que revela a hipocrisia e denuncia os discursos de morte. A peça é ecumênica no sentido em que apresenta um 
Jesus desvinculado das tradições religiosas. A peça é kerigmática no sentido em que é proclamação de amor, do 
acolhimento e um chamado para a Vida. É Mensagem de Cristo. Entendemos que a sexualidade humana é plural e, 
como tal, sagrada a Deus. “[…] lutamos por mudança de pensamento, comportamento e ações em relação às pessoas 
excluídas, marginalizadas ou discriminadas por sua orientação sexual e etnia, para que sejam eliminadas as barreiras 
que as impedem do direito à justiça e à igualdade. […]” (Livro de Oração Comum – Pg. 759) Quando em nosso 
Livro de Oração oramos o que está acima, não podemos ficar calados/as diante do que vimos e ouvimos. Dom 
Naudal Alves Gomes Bispo da Diocese Anglicana do Paraná Reverenda Lucia Dal Ponte Sirtoli Reitora da 
Paróquia da Paróquia São Lucas – Londrina – PR. Disponível em: < http://dapar.org/2016/notafilo2016/ > Acesso 
em: 22/07/2019 
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A Ordem dos Pastores Evangélicos de Garanhuns e região (OPEGAR), inconformada com a 

exibição da peça “O Evangelho segundo Jesus, rainha do Céu” no Festival de Inverno da cidade, em 

2018, impetrou Mandado de Segurança pleiteando a retirada da mesma na grade de exibições da 

FIG 2018 argumentando que a mesma feriria sentimento religioso. 

A Sexta Câmara Cível decidiu monocraticamente, em 27 de julho de 2018, pela 

impossibilidade de veiculação da peça sufragando na referida decisão judicial monocrática 

posicionamento favorável à suspensão de liminar anteriormente concedida pelo Exmo. 

Desembargador Sílvio Neves Baptista Filho nos autos do Agravo de Instrumento n. 0008547-

20.2018.8.17.9000.  Assim relatou o magistrado, antes de proferir decisão: 

 
Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de decisão interlocutória proferida nos 
autos do gravo de Instrumento n. 0008547-20.2018.8.17.9000, através da qual o Exmo. 
Desembargador Sílvio Neves Baptista Filho determinou ao Estado de Pernambuco a 
reinclusão, na grade de programação do Festival de Inverno de Garanhuns 2018 – FIG/2018, 
a peça teatral “O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu”, sob pena de multa no valor de 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Diante disso, a ORDEM DOS PASTORES 
EVANGÉLICOS DE GARANHUNS E REGIÃO – OPEGAR, impetra o presente 
mandamus, defendendo, em síntese que: a) a peça retrata Jesus Cristo como uma figura 
transexual, desvirtuando o ensinamento histórico-dogmático e violando o sentimento 
religioso de toda uma nação cristã; b) os muçulmanos preservam, igualmente, a imagem do 
profeta Maomé e, da mesma forma que a Alemanha proibiu atos públicos de grupos 
neonazistas e a França encerrou jornais muçulmanos ligados ao FIS argelino; c) a liberdade, 
muito embora deva ser valorizada, não pode ser empregada de maneira ilegítima, pois se trata 
de um valor relativo, de modo que, utilizada para fomentar o preconceito, atos de escárnio ou 
deturpação de pessoas e objetos de culto alheio, ela se encaminha para um cenário 
autofágico. Conclui afirmando que a peça viola o direito líquido e certo ao sentimento 
religioso, ao retratar Jesus Cristo indevidamente. É o que importa relatar. 

 
Em seguida, o Desembargador explicitou as razões da suspensão de liminar: 

 

DECIDO. 
Número do documento: 18072718174924200000004422110 
A meu ver, assiste razão à parte impetrante. Com efeito, Jesus Cristo é a materialização de 
um profeta sobre cuja vida e ensinamentos, narrados na Bíblia Sagrada, giram todos os 
dogmas das religiões cristãs. Ao retratá-lo na figura de um personagem de orientação 
transexual, a pela peça teatral “O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu”, os responsáveis 
por esta manifestação o desvirtuam de modo a causar veemente repúdio e, porque não, ódio 
da comunidade cristã, ao ponto de a discussão adentrar as portas do Poder Judiciário. Sob o 
prisma jurídico, a discussão contrapõe os valores constitucionalmente consagrados das 
liberdades religiosa e de manifestação de pensamento. Nesse cenário, fazendo um juízo de 
ponderação entre tais direitos fundamentais, entendo que a liberdade de manifestação do 
pensamento deve ser plenamente garantida e exercida quando não for passível de afrontar a 
paz social. O desvirtuamento de um profeta religioso, como dito, fomenta o ódio e a 
intolerância, máxime quando diz respeito a uma religião sabidamente conservadora e que 
valoriza sua historicidade e os escritos estanques da Bíblia Sagrada. Ressalto que não estou 
admitindo uma eventual legitimidade de atos de ódio daqueles que, sentindo-se atingidos e 
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utilizando-se de força bruta, se voltam contra aqueles que ousam alterar as verdades absolutas 
sob o ponto de vista religioso. Jamais a violência receberá meu aplauso. 

 
O que vislumbro, sim, é que, ainda que ilegítima e ilegalmente, ao despertar sentimentos de 
repulsa, a peça traga à tona atos de violência que, muito embora se sabe não gozarem do 
apoio do cristianismo, foge o controle seja dos órgãos de repressão policial, do Poder 
Judiciário e, obviamente, dos ensinamentos e valores religiosos que são diuturnamente 
repassados aos fiéis. Desse modo, entre o intuito da livre manifestação teatral, de fomentar 
discussão sobre o tema, de sabida sensibilidade, e suas prováveis consequências, isto é, o 
surgimento (ou crescimento) de uma ideia de segregação, discriminação e de eventuais atos 
de violência – não necessariamente durante o próprio FIG 2018, mas futuramente, em 
eventos isolados -, aliada ao desvirtuamento de uma figura seguida por milhões de pessoas 
por todo o mundo, o que a meu ver fere a liberdade religiosa, entendo que não existe um 
contexto favorável à encenação da peça “O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu”, que 
deve ser excluída da grade de programação do Festival de Inverno de Garanhuns – FIG 2018. 
 
Diante de todo o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão 
interlocutória proferida pelo Exmo. Desembargador Sílvio Neves Baptista Filho nos autos do 
Agravo de Instrumento n. 0008547-20.2018.8.17.9000, como requerido na exordial. 
Notifique-se a autoridade coatora a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 
informações que entender pertinentes. 
 
Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Estado para, querendo, ingressar no feito. Oficie-se, 
COM URGÊNCIA, o juízo da Vara da Fazenda Pública de Garanhuns, prolator da decisão 
interlocutória recorrida através do pré-falado Agravo de Instrumento, o Estado de 
Pernambuco e o Município de Garanhuns, comunicando o teor da presente decisão, para que 
adotem as providências necessárias a sua observância. 

 

As razões judiciais acima transcritas pontuaram como obstáculos à exibição da peça: questões 

de segurança que poderiam gerar transtornos à coletividade, necessidade de garantia de paz social, o 

desvirtuamento do arquétipo de Jesus como afronta ao sentimento religioso ou de ensinamentos 

religiosos históricos, uma vez que fomentaria ódio e intolerância.    

Em interessante trabalho acadêmico, (ROBERT; LEITE, 2009) refletem sobre o Relatório da 

Comissão de Veneza23 acerca dos limites à liberdade de expressão em face da liberdade religiosa, a 

partir do Estudo da referida comissão e também à luz de alguns casos emblemáticos decididos pela 

Corte Europeia de Direitos Humanos. 

Segundo os autores, a ideia de debate público emerge como elemento indispensável à 

resolução de conflitos que envolvam os direitos de liberdade de expressão e liberdade de crença, 

uma vez que não mais persiste hodiernamente uma subserviência do Estado à Religião e que “não 

cabe aos tribunais decidir os limites da liberdade de expressão; essa escolha pertence à sociedade 

                                                 
23 A referida Comissão se constitui em órgão consultivo e vinculado à Comissão Europeia para a Democracia pela 
Lei, constituída por peritos independentes, com mais de quarenta países europeus envolvidos e que o Brasil desde 
abril de 2009 passou a fazer parte. São analisados por essa Comissão casos que envolvem incitação ao ódio, 
blasfêmia, injúria religiosa e perturbação da prática religiosa. 
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através do debate público entre os diversos setores da sociedade” (ROBERT; LEITE, 2009, p.4). 

Completam os autores:  

 
A Comissão parte da premissa que a democracia não pode temer o debate, ainda que entre 
ideias chocantes ou supostamente antidemocratas. Somente através de um debate público é 
que é possível combater essas ideias. Os direitos fundamentais tais como a liberdade de 
expressão e a liberdade religiosa, somente podem ser concebidos no cenário de um debate 
público aberto. As únicas ideias cujas difusões devem ser proibidas são as incompatíveis com 
os princípios democráticos, isto é, aquelas que incitem o ódio e que visam restringir o debate 
público.  

 
 A incitação ao ódio foi um dos argumentos utilizados pela decisão judicial em apreciação.    

Segundo o desembargador, o fato de Jesus ser representado por uma pessoa travesti é 

argumento apto a obstaculizar a apresentação da peça.  

Sobre o tema, os autores supramencionados afirmam que a incitação do ódio se traduz em 

“todas as formas de expressão que propague, incite ou justifique o ódio racial, a xenofobia, o 

antisemitismo e outras formas de ódio fundado na intolerância”. (ROBERT; LEITE, 2009, p.3).  

 Ao refletir detidamente sobre esse destaque do caso observa-se que o TJ-PE admitiu vertente 

da intolerância e da incitação ao ódio quando nega a possibilidade de uma pessoa travesti encenar 

uma peça sobre Jesus, em face de uma imposição da versão tradicional de Cristo a partir do 

argumento do “desvirtuamento de um profeta religioso” uma vez que a orientação sexual não se 

constitui em si mesma em um elemento suficiente para determinar idoneidade moral de alguém. 

 Ao mesmo tempo, em que pese a determinação histórica de um arquétipo de Cristo tal ideia 

não se estabelece como razoável para ofender sentimento religioso. Isso porque, conforme 

(ROBERT; LEITE, 2009, p.6) ao explicitarem as conclusões do Relatório da Comissão de Veneza:  

 
Deve-se ter claro que as sociedades democráticas não podem ser reféns das sensibilidades de 
parcela da população. A liberdade de expressão não pode ceder diante de pressões populares. 
Para a Comissão de Veneza, a liberdade de expressão somente pode ser limitada para 
proteger uma determinada crença religiosa em última hipótese e mediante uma forte 
justificação.  

 
A paz social também foi utilizada como argumento nas razões judiciais. Todavia,  em ambos 

os casos analisados a negativa de apresentação da composição teatral fulminou também o princípio 

pluralista da República Federativa Brasileira e o direito constitucional de acesso à cultura, que é 

espécie do gênero dos direitos culturais, os quais se definem como sendo “aqueles afetos às artes, à 

memória coletiva e ao repasse de saberes, que asseguram aos seus titulares o conhecimento e o uso 
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do passado, interferência ativa no presente e possibilidade de previsão e decisão de opções 

referentes ao futuro, visando sempre a dignidade da pessoa humana” (CUNHA FILHO, 2000, p.34). 

Acerca da íntima relação entre a arte e a liberdade de expressão, resta imprescindível à 

presente análise o diagnóstico de (ALMEIDA, 2016, p.89) que ensina que “os artistas continuam 

tendo problemas com o poder político e religioso, por exemplo, que utilizam instrumentos jurídicos 

para punir ou conter as suas expressões”.  

A autora também adverte que o pluralismo deve ser a saída a ser buscada pelo Poder 

Judiciário quando o mesmo enfrentar tais situações, estabelecendo que: (ALMEIDA, 2016, p.91) 

De tal modo, entendemos que o Estado deve garantir a possibilidade de reconhecimento 
plural das manifestações artísticas. Os critérios estéticos se modificam com o tempo, por isso, 
o ordenamento jurídico que não possui a função classificatória da qualidade da arte, deve 
assumir uma postura flexível.  
 

O Relatório das Nações Unidas (ONU) sobre o direito de liberdade de expressão a partir da 

concretização dos direitos culturais, após realização de diversos estudos sobre o tema, em vários 

países, propôs recomendações e que poderiam ter sido aplicadas nas resoluções judiciais em estudo 

no presente trabalho.  

Segundo sua relatora especial (SHAHEED, 2013, p. 2): 

Artists may entertain people, but they also contribute to social debates, sometimes bringing 
counter-discourses and potential counterweights to existing power centres. The vitality of 
artistic creativity is necessary for the development of vibrant cultures and the functioning of 
democratic societies. Artistic expressions and creations are an integral part of cultural life, 
which entails contesting meanings and revisiting culturally inherited ideas and concepts. 24  

 

Essa “função de contestação de significados herdados culturalmente” e também a necessidade 

de liberdade no exercício da expressão criativa tendem sofrer tentativas de silenciamento em face de 

uma ideia de estabilização e uniformização do pensamento social. Sobre os ataques a esses direitos 

o Relatório da ONU explicita (SHAHEED, 2013, p. 7):  

Artistic expressions and creations come under particular attack because they can convey 
specific messages and articulate symbolic values in a powerful way, or may be considered as 
doing so. Motivations for restrictions stem from political, religious, cultural, moral or 
economic interests, and disturbing cases of violations are found on all continents.25 

                                                 
24 Em livre tradução: “os artistas podem entreter as pessoas, mas podem também contribuir para debates sociais, às 
vezes trazendo contra discursos (ou discursos contra hegemônicos) e potenciais contrapesos aos centros de poder 
existentes. A vitalidade da criatividade artística é necessária para o desenvolvimento de culturas vibrantes e para o 
funcionamento das sociedades democráticas. As expressões criativas e as criações são partes integrantes da vida 
cultural, o que implica na contestação de significados e na revisitação de ideias e de conceitos culturalmente 
herdados”.   
25 Em livre tradução: “A expressão e a criatividade artística são particularmente atacadas porque podem transmitir 
mensagens específicas e articular valores simbólicos de uma maneira poderosa, ou podem ser considerados como 
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Acerca do enquadramento jurídico nas legislações internas dos países pesquisados, destaca a 

importância da Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais.  

Tal convenção foi ratificada pelo Brasil, através do Decreto nº 6.177 de 01 de agosto de 2007 

e que tem como um de seus corolários a diversidade cultural como uma característica da própria 

humanidade. 

Em relação ao mapeamento das limitações sofridas pela liberdade de expressão e de criação 

artística no planeta, o Relatório explicitamente verifica que (SHAHEED, 2013, p. 8): 

Artistic expression and creativity may entail the re-appropriation of symbols, whether 
national (flags, national anthems), religious (figures, symbols, venues) or social/economical 
(a certain brand for example), as part of a response to the narratives promoted by States, 
religious institutions or economic powers. 
Artistic expression and creativity may entail the re-appropriation of symbols, whether 
national (flags, national anthems), religious (figures, symbols, venues) or social/economical 
(a certain brand for example), as part of a response to the narratives promoted by States, 
religious institutions or economic powers.15 States, religions, corporate companies and social 
groups also use art to propagate their ideas and promote their interests, including concepts of 
right and wrong to create homogeneity of belief and behaviour. In most cases, restrictions on 
artistic freedoms reflect a desire to promote a world vision or narrative “while simultaneously 
blocking all others”26 
 

Figuram, de acordo com a ONU, como filtros sociais na busca por uma hegemonia de crença 

e de comportamento atores como Estados, religiões, grupos sociais e corporações e que para 

sustentar essa supremacia de pensamento muitas violações à liberdade de expressão artísticas são 

promovidas.  

Interessante particularmente para o presente trabalho que o Relatório rememora um caso 

emblemático decidido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos que ocorreu no Chile, 

quando o Poder Judiciário daquele país se posicionou contra a reprodução e veiculação do filme “A 

Última Tentação de Cristo” do diretor norte-americano Martin Scorsese no ano de 2001.  

Naquela oportunidade a Corte decidiu por condenar o Estado do Chile uma vez que a mais 

alta Corte do Poder Judiciário local ratificou decisão judicial que censurava a exibição do filme em 

                                                                                                                                                              
fazendo isso. Motivações para restrições derivam de interesses políticos, religiosos, culturais, morais ou econômicos, 
e casos perturbadores de violações são encontrados em todos os continentes”  
26 “A expressão e a criatividade artística podem implicar na reapropriação de símbolos, sejam nacionais (bandeiras, 
hinos nacionais), religiosos (figuras, símbolos, locais) ou socioeconômicos (uma determinada marca por exemplo), 
como parte de uma resposta às narrativas, promovidas por Estados, instituições religiosas ou potências econômicas. 
Estados, religiões, corporações e grupos sociais também usam a arte para propagar suas ideias e promover seus 
interesses, incluindo conceitos de certo e errado para criar homogeneidade de crença e de comportamento. Na 
maioria dos casos, as restrições às liberdades artísticas refletem o desejo de promover uma visão de mundo ou uma 
narrativa ao mesmo tempo que bloqueiam todos os outros” 
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face da noção de sentimento religioso. Segundo a CIDH houve manifesta violação aos arts. 12 e 13 

da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto San José da Costa Rica).  

O Relatório da ONU, quando do diagnóstico dos obstáculos à concretização da liberdade de 

expressão, aduz claramente que os artistas têm sido acusados frequentemente por blasfêmia, 

difamação religiosa e como consequência têm seus livros, música e filmes censurados27.  

De acordo com (SHAHEED, 2013, p. 10/11): 

Restrictions on artistic freedoms based on religious arguments range from urging the faithful 
not to partake in various forms of artistic expression to outright bans on music, images and 
books. Artists have been accused of “blasphemy” or “religious defamation”, insulting 
“religious feelings” or inciting “religious hatred”. 

 
Explicita ainda o Relatório que o conteúdo relativo aos trabalhos artísticos considerados 

“controversos” não puderam ser exibidos em face de pressões sociais que incluíram ameaças de 

violência aos artistas.  

Segundo o aludido documento: 

It must be recalled that, within any collective identity, there will always be differences and 
debates over meanings, definitions and concepts. To understand who speaks for which 
culture or community, and ensure that predominance is not accorded to one voice over the 
other, most often out of prejudice, are particular challenges. The fear that some communities 
may protest should not be sufficient to lead to the conclusion that some artworks should not 
be displayed or performed; a certain level of contest and dispute is often inherent to 
contemporary art.28 
 

         Recomenda a ONU, no item “d” - parte final do parecer - que as decisões judiciais, incluindo 

os juízes, ao limitarem liberdades artísticas deveriam considerar (SHAHEED, 2013, p. 19):  

the nature of artistic creativity (as opposed to its value or merit), as well as the right of artists 
to dissent, to use political, religious and economic symbols as a counter-discourse to 
dominant powers, and to express their own belief and world vision. The use of the imaginary 
and fiction must be understood and respected as a crucial element of the freedom 
indispensable for creative activities;29 

 

                                                 
 
28 “É preciso lembrar que, dentro de qualquer identidade coletiva, sempre haverá diferenças e debates sobre 
significados, definições e conceitos. Entender quem fala em qual cultura ou comunidade, e garantir que a 
predominância não seja concedida a uma voz sobre a outra, na maioria das vezes por preconceito, são desafios 
particulares. O medo que algumas comunidades podem apresentar não devem ser consideradas suficientes para levar 
à conclusão de que algumas obras de arte não devem ser exibidas ou executadas; um certo nível de competição e 
disputa é muitas vezes inerente à arte contemporânea”. (SHAHEED, 2013, p.11) 
  
29  Em livre tradução: “a natureza da criatividade artística (em oposição ao seu valor ou mérito), bem como o direito 
de os artistas discordarem, de usarem símbolos políticos, religiosos e econômicos como um contra-discurso aos 
poderes dominantes, e expressarem suas próprias crenças e visão de mundo. O uso do imaginário e da ficção deve ser 
entendido e respeitado como elemento crucial da liberdade indispensável para as atividades criativas”. (SHAHEED, 
2013, p. 19) 
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Portanto, diante das exposições tanto da Relatoria da ONU, como a partir da doutrina 

especializada que se debruça sobre o direito de liberdade de expressão e artística observa-se que 

deveriam prevalecer no contexto das decisões judiciais não um julgamento sobre o conteúdo da arte 

posta em apreciação, mas sobretudo deveriam ser considerados aspectos fundamentais existentes 

nas sociedades democráticas como o pluralismo, a necessidade de debate público, a inexistência de 

um padrão comportamental ou de crenças a serem previamente seguidos.  

 

4. Considerações Finais 

 

         A naturalização de um discurso monolítico sobre a religião cristã foi um aspecto observado 

nas decisões judiciais que restringiram a exibição da composição teatral em apreciação no presente 

trabalho.  

         Os preceitos dispostos nos acordos internacionais sobre liberdade de expressão artística os 

quais o Brasil figura como signatário e que foram recepcionadas no ordenamento jurídico interno 

foram desconsiderados em face de insurgências de grupos religiosos e de outros atores sociais que 

afirmaram terem sido ofendidos com o arquétipo da figura de Jesus Cristo retratado na peça por 

pessoa travesti.  

O atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema enfatiza a impossibilidade 

de censura prévia como forma de restrição à liberdade de informar e de expressão e também conduz 

um discurso de máxima efetividade da liberdade de crença, especialmente sobre discursos 

proselitistas de cunho religioso via rádio, o que denota uma forte preocupação da Corte em proteger 

tanto a liberdade de expressão como a liberdade religiosa.  

Em entrevista concedida à rede BBC-UK30 a dramaturga Jo Clifford afirma que a mensagem 

da peça se traduz em um exercício de amor ao próximo, uma vez que: “we need to learn to try to 

love each other and not to judge or condemn". Revelou também que o texto tem potencial 

transformador ao afirmar que "Every time I go to Brazil I meet people, particularly trans people, 

who tell me with tears in their eyes that this show has really changed their lives”. 

        A problemática em torno da exibição da peça no Brasil realçou um obstáculo a ser enfrentado 

em nosso país que consiste na necessidade de fortalecer a concepção de uma educação artística, 

                                                 
30 CLIFFORD, Jo. Entrevista concedida à Rede BBC-UK. Publicada em 13 de dezembro de 2018. Disponível em: 
[ https://www.bbc.com/news/uk-scotland-46551824 ] Acesso em: 24 jul 2019. 
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tendo em vista que, segundo o Relatório da ONU a mesma é de fundamental importância e pode ser 

o antídoto à censura quando diante de trabalhos controversos. Para (SHAHEED, 2013, p. 8): 

“While policies designed to attract wider audiences to art should be encouraged, this should 
not exclude controversial works because unprepared audiences may be put in contact with 
them. Rather, it is imperative to enhance arts education, which can be seen as a strong and 
efficient alternative to censorship.”31 
 

           Dessa forma, observou-se que em detrimento do pluralismo de ideias, de concepções 

espirituais, do debate público, do direito de acesso à cultura, da liberdade de manifestação artística, 

as escolhas jurisdicionais apreciadas no presente artigo preferiram assegurar o silenciamento da 

composição teatral como forma de garantir a paz social ou mesmo para garantir a homogeneidade 

do discurso religioso. 

.  
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ARTE OU MARKETING: A ARTE E O PATRIMÔNIO DIGITAL EM TEMPOS DE REDES 
SOCIAIS  

Wagneriana Lima Temóteo Camurça32 

Mateus Natanael Targino Maurício33 

Natália Pinto Costa34 
 
RESUMO: O artigo trata da arte em tempos de redes sociais. Destaca-se a “ciberarte”, nascida com 

a era tecnológica da internet e sendo apontada essa como meio democratizador dos espaços de 

cultura. Aponta-se que a arte é fenômeno humano que se revolucionou através dos meios de 

comunicação especialmente com o surgimento das mídias digitais, modificando-se, inclusive, seu 

conceito. Em análise bibliográfica, observa-se que as redes sociais se tornaram o mote orientador do 

público: os “likes” é que valorizam como arte, ou não, o objeto produzido pelo seu criador, ao final, 

discorre-se acerca da monetização do conteúdo artístico nos meios digitais e como deve ser dada a 

proteção do patrimônio digital.  

PALAVRAS-CHAVE: ARTE. CIBERARTE. REDES SOCIAIS. PATRIMÔNIO DIGITAL.  

INTRODUÇÃO  

Pode parecer clichê, mas o homem é um ser essencialmente cultural. É fato que ao invés dos 

outros animais, o ser humano tem o poder de criar e recriar o mundo ao seu redor e influenciar a si e 

aos outros, a vivência e a convivência na terra. Dos conceitos trazidos em diferentes dicionários, 

concebe-se a ideia de que a cultura é o conjunto de conhecimentos, leis, costumes, aptidões e a arte 

criada e adquiridos pelo homem. 

Inserido no conceito de cultura, destaca-se a arte como “a manifestação do belo”, como a 

“linguagem metaforizada" do próprio ser humano, expressada na sua voz, no seu corpo, no seu 

olhar, em suas mãos.  É uma manifestação de ordem estética que parte das emoções e que objetiva 

atingir o outro com tais sentimentos. Neste ponto, não há como afirmar o que é arte ou não por um 

olhar estático, já que a definição depende do exato olhar não só de quem a cria, mas também de 

quem a aprecia. A indagação acerca do tema é exposta por Tragante (2011):  
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O que faz de um objeto comum uma obra de arte ou um objeto artístico? Essa questão 
controversa apareceu no trabalho do filósofo Arthur Danto, The Art World (1964), e foi 
retomada mais à frente em A transfiguração do lugar comum (2005: 16), sob o problema de 
cunho político, “como um objeto adquire o direito de participar, como obra, do mundo da 
arte?”. Seu ensaio teve repercussão não somente entre os filósofos da época, como até hoje 
intriga também outros estudiosos interessados em compreender o universo da arte. (2011, 
online).  

 

Com o reconhecimento de que o que é arte está nos olhos de quem a vê é que esse artigo se 

propõe a discorrer acerca das tecnologias e a suas influências artes. Com especial destaque, disserta-

se sobre o impacto das redes sociais na distribuição de conteúdo artístico e a monetização do 

mesmo. Na “era dos likes", parece-nos que dá sentido a crítica de que só se torna arte, muitas vezes, 

aquilo que se dá reconhecimento econômico. Quer dizer, então, que se não dá o retorno se likes 

necessários, o objeto de criação deixa de ser arte? Mas passa a ser o quê?  

 

1AS NOVAS TECNOLOGIAS E SUA INTERAÇÃO COM A ARTE 
As tecnologias transformaram as relações humanas. Da descoberta da energia elétrica, até o 

desenvolvimento da internet, fato é que o homem cada vez mais está vinculado à tecnologia como 

meio de sobrevivência. Nestes primeiros 20 anos do século XXI, inclusive tem-se denominado 

como a era da internet das coisas, em que a vida humana dependerá cada vez mais do “wireless”. 

No contexto da internet, as mídias digitais, que revolucionaram a interação do campo social com o 

cultural, modificando-se as relações humanas, transformadas em sociedades de redes nas palavras 

de Bauman (2011). Diante disso, como se tem mantido as relações envolvendo arte e cultural diante 

da era de likes? 

Na contemporaneidade, é notório como a arte deixa de ser considerada apenas um resultado 
dos condicionamentos do ser humano. Atualmente, ela ocupa um papel, um caráter 
transformador, focado na criatividade e iniciativa social. A arte vem expandindo fronteiras, 
de forma que se torna inevitável a parceria homem-máquina (sociedade tecnológica). 
(NOWISCK, 2014) 

 

Existem diferenças entre os diversos meios de comunicação, sejam eles escritos ou 

televisionados. Destacam-se dentre os meios de comunicação, as redes sociais, sejam elas whatsapp, 

twitter, instragram,  que se introduzem em todos os meios, das pequenas famílias aos grandes 

grupos empresariais. Fato é que se reconhece que ninguém mais pode abrir mão de participar de tais 

meios, sob pena de ser literalmente excluído. Aos que não se renderam, por inúmeras razões, aos 

meios virtuais de comunicação, resta o a “exclusão digital”. 
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Porém, o surgimento de novas teorias e de novas informações é tão intenso que é 
praticamente impossível para um indivíduo ficar atualizado simplesmente pelos meios 
tradicionais, ou seja, escolas, faculdades e cursos, ou ainda através da imprensa escrita, do 
rádio e da televisão. Diante dessa situação, a internet desempenha um papel crucial criando 
novas fontes de conhecimento, visto que disponibiliza o acesso a um enorme volume de 
informações. Leitores, ouvintes e telespectadores são apenas receptores de informação e o 
fluxo dela é unidirecional. Já os usuários da Internet são participantes em potencial, que 
podem interagir de variadas maneiras com o processo, ou seja, o fluxo de informações 
passa a ser bidirecional. Se a Internet fica limitada a poucos privilegiados, ela tende a 
aprofundar ainda mais as diferenças sociais. (ALMEIDA, 2005) 

 

Os meios de comunicação por meio de plataformas e aplicativos digitais coloca o mundo 

inteiro sobre o alcance de uma tela. Nota-se que aplicativos tais como o Instagram, Youtube criam 

estratégias de poder em que se incentivam o consumo.  Entretanto, não é esse aspecto que se 

pretende analisar em um primeiro momento e sim como as redes sociais se relacionam com a arte e 

como se utilizar dessas plataformas como propagadoras de cultura.  É a ciberarte conforme Silva 

Filho (2008): 

Nesse sentido, acompanhando os pensamentos de Diana Domingues, a possibilidade de se 
fazer arte num ambiente em que os interlocutores estarão interagindo durante e, até mesmo, 
após a conclusão de uma obra, torna-se característica marcante nas produções artísticas 
desenvolvidas por meio do uso de sistemas computacionais. Nessa linha, Venturelli (2004, 
p.74) coloca que “uma das características fundamentais da arte computacional é a interação 
que ela pode provocar entre a obra e o espectador”. 

Nesse aspecto, é imperativo ressaltar que se reconhece que a cultura e arte são conceitos 

multifacetados e que são difíceis de serem definidos e quando se trata de redes sociais esse campo 

se torna ainda mais abrangente, pois, é laborioso mesurar com exatidão o que “é arte”. A título 

exemplificativo, segundo os dados do próprio instagram, por meio da postagem do CEO e fundador 

do aplicativo Kevin Systrom em suas redes sociais, após dez anos a comunidade em 2019 atingiu a 

marca de mais de um bilhão de usuários e dentre desses números existem aqueles que são 

denominados de criadores de conteúdo. Salienta-se que estes criadores não se restringem apenas ao 

instagram, eles encontram-se também no youtube e outras redes. A ciberarte possibilita que 

qualquer sujeito, produtor de conteúdo, fique visível literalmente para todo o mundo. 

A interação com sujeitos que habitam espaços geográficos distantes, conforme nos diz 
Venturelli, pode possibilitar uma forte e importante troca de conhecimentos. Estes 
influenciariam diretamente o comportamento cultural das pessoas, inclusive no que diz 
respeito ao objeto de nosso interesse de estudo: o fazer artístico no ciberespaço.  (Silva Filho, 
2008, p. 21).  

Diante da ampla possibilidade de se expor conteúdo, como se pode definir quem é produtor de 

arte ou não? Uma foto bem produzida, mas de cunho caseiro, familiar é arte? Ou somente o 



47 
 

ISSN-e 2316-9982 
 

conteúdo criado com o fim de impactar e formulado por pessoas com conhecimento técnico sobre 

tal criação? O que diferencia um vídeo caseiro  de um filme digno de premiações, se ambos se 

utilizam das mesmas plataformas para serem visualizados? Quem é afinal produtor de conteúdo 

artístico? Apesar de não existir termo específico para descrevê-los, a própria nomenclatura já dá 

sinais do que pode pontuar sobre, ou seja, é um produtor quem desenvolve conteúdo a partir do seu 

nicho de telespectadores, esse indivíduo não necessariamente é um profissional da área da 

comunicação. Entretanto, não se pode deixar de mencionar que esse processo de produzir conteúdo 

para as redes sociais é parte de um processo comunicativo que é extremamente complexo e que 

pode ser pontuado como arte.  

Antes de voltar para os criadores de conteúdos e suas formas de interação e produção, aqui se 

pontua um aspecto positivo das plataformas digitais, qual seja, a democratização de conteúdo, seja 

por meio de vídeos, fotos, textos, áudios entre outros, as redes sociais permitem a interação do 

produtor com o consumidor de conteúdo, o que se encaixa no conceito de cultura participativa. Há 

quem aponte, como Penachioni, Prada e Guisordi, em seu trabalho intitulado 

“Abanalidadedomalnaatualidade: asredessociaisonlinecomoespaçodeguerra” ressaltam diversos 

aspectos negativos das plataformas digitais, tais como a violência que é produzida e reproduzida 

dentro desse espaço digital, criando as vezes um inimigo comum a depender do seu posicionamento 

político, religioso ou ideológico, por meio de imagens com conteúdo de ódio, intolerância, 

banalizando o mal em determinadas situações, além disso, as plataformas digitais também pode ser 

um ambiente que gera rasos debates, sem oportunizar o aprofundamento de temas diante da 

“liquidez” dos interesses dos seus telespectadores, que num momento se interessam pelo conteúdo, 

mas bastam poucos segundos para perderem interesse nos mesmos. Se os likes demonstram a 

grandeza da obra, os deslikes, muitas vezes injustos, minimizam trabalhos de muitos produtores.  

Há que se tratar no conceito de ciberarte, a questão da cultura participativa. Um aspecto 

importante dentro dessa temática é que na era digital essa participação ativa do usuário, por 

exemplo, assinando o canal no youtube, comentando as fotos no instagram, é visto como um 

engajamento positivo que pode acarretar na monetização do vídeo - como será explicado mais 

adiante - ou chamar atenção de eventuais patrocínios para o perfil do criador de conteúdo, ou seja, o 

engajamento é exatamente um dos objetivos principais do criador, que podem também ser 

classificados como youtubers, blogueiros ou até mesmo digital influencer.  
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Ainda sobre o termo cultura participativa, inicialmente Jenkins (1992) não cunhou o termo 

para tratar sobre as relações geradas pelas redes sociais ou qualquer tipo de plataforma digital. 

Entretanto, após o fenômeno no qual há criação e compartilhamento de conteúdo seu 

posicionamento transformou-se na era digital, conforme  prelecionaYvanaFechine (2008) : 

Os consumidores são agentes criativos fundamentais  na constituição  do universo ficcional 
transmídia, pois são eles que, ao atenderem o convite para  estabelecerem  essas conexões, 
definem não  apenas os  usos das mídias,  mas  também aquilo que efetivamente circula 
entre elas. 

Após esses comentários iniciais sobre a cultura participativa e as vantagens desse tipo de 

interação para os criadores de conteúdo, chega-se ao ponto principal do presente tópico, qual seja, a 

concepção do que é arte não é definida de forma taxativa, logo é um conceito abrangente, isso 

significa dizer que os conceitos às vezes do que é arte é subjetivo, como isso se comporta então na 

era digital? 

Um vídeo de uma youtuber sobre como definir seus cachos, poderia ser considerado arte? 

Uma foto onde o objetivo principal é fazer propaganda de um tênis é arte? Um conceito que antes já 

era bastante dúbio em sua definição, na era digital tornou-se ainda mais tortuoso, pois o que ocorreu 

foi o rompimento do conceito tradicional, de que arte só pode ser aquilo que pertence aos museus 

ou galerias, ou melhor, sendo exposto em um local físico.  

Definimos algo como arte pela sua aparência ou pelo seu alcance? Esta pergunta  não possui 

uma resposta pronta e acabada, é necessário fazer uma análise dentro da realidade social da era 

digital em que se tem youtubers e influenciadores digitais monetizando seus conteúdos, onde o 

acesso é fácil e instantâneo por meio de aplicativos, podendo ser visualizado ou transmitido para 

qualquer lugar do mundo.  

A título exemplificativo para melhor compreensão tem-se o exemplo de determinado criador 

de conteúdo que ao postar uma foto com uma marca específica, transforma algo que pode ser 

considerado arte, que é a fotografia, em um serviço a ser prestado com o objetivo final de apenas 

impulsionar o consumismo de seus seguidores, porém, apesar da relação da marca com o criador ser 

puramente comercial, o seu alcance pode ser imenso a depender do número de seguidores e a forma 

de engajamento desse criador com seus seguidores, então é dentro desse contexto que questiona-se 

o número final de pessoas que irão por fim consumir aquela fotografia é que determinará se aquilo é 

arte ou não?  
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Por fim, dentro dessa realidade, o objetivo tanto do influenciador digital como da marca 

contratante é monetário, mas isso por si só não deve ser suficiente para excluir o caráter artístico da 

imagem, vídeo, ou qualquer outra mídia que possa ser compartilhada na plataforma digital, a 

concepção do que é arte não é algo exatamente estruturado, e algo que incialmente tem um intuito 

lucrativo pode ser visto pelo usuário como arte, a depender das experiências e sensações que aquele 

conteúdo pode provocar, afinal, é realmente possível julgar o valor artístico de algo? 

Frisa-se que é possível unir o mundo virtual e o físico e assim a população ter efetivamente o 

acesso a arte democratizado. Um exemplo disso é exposição no Museu de Arte de São Paulo 

(Masp) com a exposição denominada “ Tarsila Popular”, em que a hashtags #tarsiladoamaral rendeu 

mais de trinta e cinco mil postagens, em que nesse caso em específico o caminho inverso foi 

trilhado, as plataformas digitais, acabaram promovendo o espaço físico, que é o museu e a obra em 

si, a professora da USP,Beiguelman, afirma que entrevista sobre a exposição (2019)  ”Quando a 

rede social, os departamentos de marketing e os museus começaram a trabalhar juntos, o fenômeno 

da selfie migrou para o museu" 

No caso do MASP, as pessoas são incentivadas pelo próprio museu a postarem fotos nas redes 

sociais, além de usarem as hashtags e como estratégia o museu reposta as fotos dos visitantes em 

seu perfil oficial e dessa forma as imagens e a própria exposição ganham uma maior visibilidade, 

gerando assim a possibilidade que cada visitante possa expressar sua visão daquela obra de arte e 

quem sabe assim propor um debate ainda que não totalmente técnico sobre as obras de artes.  

A citação dessa exposição em específico foi apenas para exemplificar que os dois mundos 

(digital e físico) podem se interligar sim, entretanto, é necessário ter muito cuidado para que não 

exista uma banalização da arte em razão das redes sociais, explica-se melhor, as produções digitais 

devem ser valorizadas tanto quanto as físicas, não se podendo falar em hierarquia. Por outro lado, 

não se pode transformar as exposições nos museus apenas em divulgação de selfies e deixar as 

obras em segundo plano. O fato de os sujeitos conseguirem alcançar as obras artísticas através das 

redes sociais, não significa exatamente, que tais obras atingiram o seu objetivo, que é o de impactar 

e por consequência modificar a própria percepção do público diante do real sentido que o objeto 

artístico quer demonstrar. É como se olhássemos para Guernica de Picasso e não pudéssemos sentir 

a dor da guerra por trás das pinceladas. “Likes” não significam necessariamente impacto da obra. 
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2 PATRIMÔNIO DIGITAL: COMO FICA A ARTE EM MEIO A VISUALIZAÇÕES E A 
MONETIZAÇÃO 

Com a recente transformação tecnológica, que modificou a forma como se dão as relações 

humanas, vieram as redes sociais, que mudaram também os métodos de divulgação dos trabalhos 

dos artistas, fazendo-os passarem a produzir conteúdo para as mídias digitais, de olho no potencial 

deste novo mercado. As redes sociais trouxeram novas formas de divulgação e comunicação, 

atualizando-as de maneira mais rápida, eficiente e informal, porém levantou vários 

questionamentos. 

A primeira questão levantada é como se daria o pagamento do conteúdo artístico gerado, visto 

que milhares de pessoas no mundo passaram a colocar na internet dicas e pontos de vista sobre 

infinitos assuntos, como por exemplo, viagens, fotografias, cultura, esporte, etc. O que se observa, é 

que no início da era digital predominavam diários escritos em blogs, e com o passar do tempo foram 

surgindo cada vez mais redes sociais de fotos e vídeos. 

A maior rede social de vídeos do mundo é o Youtube (Beling,2019), uma plataforma de 

compartilhamento de vídeos, fundado em 2005 nos Estados Unidos, com sede na Califórnia, e que 

atualmente é um dos sites mais acessados no planeta Terra. A função primordial do Youtube é a 

divulgação de vídeos produzidos por pessoas comuns, que postam tais vídeos com os mais variados 

temas possíveis.  

No Youtube existem vídeos que não produzem nenhum tipo de conteúdo cultural, porém 

também existem aqueles que divulgam conteúdo artístico vasto, e o pagamento pela produção de 

tais conteúdos se dá através do número de visualizações obtido por quem postou este conteúdo.  

Ao pagamento supracitado pela produção de conteúdo se dá o nome de monetização, que nada 

mais é do que ganhar dinheiro com eles. No caso especifico do Youtube, esses vídeos são colocados 

para exibirem propagandas, e com isso, o criador daquele conteúdo recebe uma quantia que 

depende do número de pessoas que assistiram aquelas propagandas. 

As regras desta rede social para que se possa monetizar um vídeo e lucrar com ele são 

bastante rígidas, pois somente canais com pelo menos mil inscritos e no mínimo quatro mil horas de 

conteúdo assistido nos últimos doze meses são validados para o programa de monetização.  Além 

disso, é preciso seguir todas as diretrizes de conteúdo do Youtube e apresentar um desempenho 

satisfatório em relação ao engajamento e comportamento no canal. 
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Consegue-se perceber a dificuldade de monetizar ao analisar pesquisa feita (2018) com 2.000 

produtores de vídeo e realizada pela Sambatech, empresa que é líder em gestão e distribuição de 

vídeos online na América Latina, que demonstra que a maioria esmagadora dos vídeos (85%) não 

atinge 1.000 visualizações, 36% não chegam a 100 visualizações. Apenas 15% dos criadores 

conseguem alcançar mais de 1.000 visualizações em cada vídeo e apenas 3% alcançam mais de 

10.000 visualizações. À conclusão que chega a pesquisa é de que:  

73% dos produtores de vídeos não ganham dinheiro com seu conteúdo, enquanto 
17% fazem receita através da venda de conteúdo na internet (assinatura ou venda 
pontual) e 11% dos produtores ganham dinheiro através de inserção de anúncios em 
seus vídeos. Apenas 7% dos produtores de vídeo têm conteúdo e audiência 
suficientes para ganhar dinheiro através de licenciamento ou merchandising. 
(INSIGHTSAMBA, 2018) 

Além do Youtube, amplamente utilizado por artistas das mais variadas áreas, outra rede social 

com forte presença no mercado brasileiro e mundial é o Instagram, rede social de fotos e vídeos, 

com mais de um bilhão de usuários ativos no mundo, e mais de trinta milhões de contas só no Brasil 

(Beling, 2019) 

No Instagram, diferentemente do Youtube onde predominam vídeos maiores, a maior 

concentração é de fotos e vídeos curtos em razão da delimitação do próprio aplicativo, e existe, 

neste caso, algumas formas de monetização, como por exemplo, a venda de espaço na legenda das 

fotos postadas, aonde o usuário vende o espaço da legenda a outra pessoa ou a uma empresa, 

geralmente com um link que leva a conta da marca que pagou pelo anúncio. 

Outra forma de monetização amplamente utilizada no Instagram é a venda de um link direto 

na chamada “bio”, que é o perfil do usuário na rede social. Além disso, a forma mais comum é a de 

postar fotos, vídeos ou anúncios com uma legenda e conteúdo de uma marca, fazendo um 

merchandising direto. 

Maior rede social do mundo, com 2,2 bilhões de usuários, o Facebook, de propriedade do 

mesmo grupo do Instagram também monetiza seus conteúdos para lucrar com publicidade, com 

uma ferramenta chamada Ad Break (online,2019), que tem o condão de permitir que criadores de 

conteúdo e empresas de mídia ganhem dinheiro com anúncios em seus próprios vídeos postados na 

rede social.  
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Para que tal ferramenta seja usada, a página precisa ter mais de dez mil seguidores no 

Facebook terem reunido nos últimos dois meses trinta mil visualizações de pelo menos um minuto 

em vídeos de três minutos, e respeitar as regras presentes nos padrões de qualificação para 

monetização da rede social. O Ad break funciona colocando a publicidade em vídeo antes ou 

durante o conteúdo, ou como banner logo abaixo do post. 

Portanto, Youtube, Instagram e Facebook, para ficar apenas nas principais redes sociais de 

fotos e vídeos, abrem a possibilidade dos seus usuários ganharem dinheiro direta ou indiretamente 

com suas postagens. No entanto, tais redes sociais têm algo em comum que vai além disso ao se 

fazer uma simples análise do conteúdo existente em cada uma das redes sociais, que é a qualidade 

artística e cultural do conteúdo gerado. 

A preocupação com tal qualidade muitas vezes é baixíssima e em outras simplesmente 

inexiste, priorizando apenas o número de visualizações e “curtidas” obtidas. As redes sociais, por 

terem alcance mundial, e serem acessadas diariamente em todos os locais do mundo, poderiam 

funcionar melhor no fomento a participação da sociedade no movimento artístico cultural.  

Um dos principais sentidos de existência das mídias sociais é a integração entre as pessoas de 

diferentes locais e culturas, logo o fomento a participação da sociedade civil torna-se de vital 

importância para que o consumo de arte e cultura cada vez aumente mais, gerando interesse no 

cidadão comum, que, em tese, não teria interesse por essa área no dia a dia. 

As redes sociais têm um papel cada vez maior de integração entre os povos, unindo todas as 

pessoas ao redor do mundo em diferentes culturas. Logo, a mídia social deveria promover um 

intercâmbio de arte e cultura cada vez maior, mas o que tem se visto é que não é isso que está 

acontecendo, com as redes sendo usadas apenas para obter fama e dinheiro e não com o intuito de 

enriquecer artística e culturalmente. 

Um bom exemplo de intercâmbio entre cultura e artes com as redes sociais é o Museu das 

selfies, localizado na cidade de Glendale, em Los Angeles, Estados Unidos. A ideia deste local são 

obras de arte, fotografias, etc que são produzidas com o único objetivo de “sair bem nas fotos”. Os 

visitantes vão conhecer as obras, e todas podem ser fotografadas livremente e postadas nas redes 

sociais, como pode-se ver nesta imagem que uma mulher faz, com três versões da estátua de Davi, 

de Michelangelo, que simulam uma queda: 
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Fonte: Mario Anzuoni / Agência Reuters 

Em tempos onde só se olha para aparelhos eletrônicos, esta pode ser uma boa ideia para levar 

as pessoas, principalmente os mais jovens a ter contato e interação com o mundo artístico-cultural, 

desenvolvendo o interesse pelas artes através de uma porta de entrada pelas redes sociais. 

A discussão se tal interação realmente gera impacto é interessante, porém é preciso atrair a 

camada mais jovem da sociedade de alguma forma para o âmbito do mundo artístico, e nada mais 

interessante do que usar o “mundo” em que essas pessoas vivem para chamá-las a conhecer novos 

caminhos que podem ser explorados via redes sociais. 

Outra boa interação do universo das redes sociais com as artes se dá em exposições 

interativas, quando o público tem um contato mais próximo com as obras dos artistas, muitas vezes, 

simplificando-as. Recentemente, em 2018, artistas como Vincent Van Gogh e Gustav Klimt 

ganharam ‘exposições’ em que seus trabalhos são moldados para Iphones e Androids com 

animações. 

Como se observa, são várias as redes sociais com amplas possibilidades de monetizar seus 

vídeos e fotos, lucrando com isso. Porém, não se percebe um mínimo de cuidado e preocupação 

com o conteúdo postado, no sentido de gerar reflexão artística e conhecimento. Cada vez mais, as 

redes sociais viraram um grande negócio comercial onde o que importa é lucrar, ganhar dinheiro, e 

não produzir um bom conteúdo, que gere impacto artístico, reflexão, e produza, em suma, arte e 
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cultura. As mídias digitais deveriam ter como uma de suas missões principais o fomento a arte e a 

cultura de um povo, já que nada melhor do que as redes sociais para difundir propostas culturais.  

CONCLUSÃO  

A popularização das redes sociais é um fenômeno mundial que causou impacto em diversos 

setores da sociedade, no referido trabalho tentou-se explicitar como esse mundo digital transformou 

o espaço cultural e a maneira pela qual existe a interação desse espaço- o cultural- com o mundo 

dos negócios.  

As mídias sociais na contemporaneidade possuem grande relevância quando se pensa em 

estratégias de marketing, na era do likes, algumas vezes o que realmente importa é o mundo do 

“deve ser” e esse mundo em paralelo monetiza o que poderia ser apenas uma ferramenta de 

entretenimento, com a monetização nas redes passou a existir figura dos criadores de conteúdo que 

democratizaram o conhecimento. 

É necessário compreender que o conceito de arte não é algo estático e não se limite apenas ao 

que é belo, as redes sociais quebraram com paradigmas tanto da forma como a arte é produzida 

como ela é reproduzida, a sociedade na era digital consume arte de maneira mais instantânea e o 

alcance que se atinge nessas plataformas digitais tem sido bastante atraente para a socialização e 

popularização da arte de maneira geral, como o exemplo citado no presente artigo da exposição da 

Tarsila do Amaral, nesse contexto, as redes sociais se tornaram um espaço incentivador para 

contemplar-se a exposição.  

A multiplicidade de imagens, vídeos, textos nas plataformas digitais enriquecem a oferta de 

conteúdo para o telespectador final da arte, é nesse ponto que se deve ter cuidado para que a arte 

produzida nas plataformas digitais não se limite apenas a uma reprodução marqueteira, que o único 

intuito final seja impulsionar vendas. Diante disso, no referido trabalho pretendeu-se explicitar a 

forma pela qual funciona a monetização nas plataformas digitais e como elas são operacionalizadas.  

Conclui-se, portanto, que as plataformas digitais podem promover melhorias sociais, como 

facilitar o compartilhamento de trabalhos artísticos, o que é positivo tanto para o artista que pode ter 

seus trabalhos mais conhecidos em razão do alcance ilimitado das plataformas, bem como para os 

consumidores/ telespectadores da arte que terão acesso de maneira mais simplificada.   
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Conectar o físico e o digital é o objetivo principal, é necessário construir espaços de 

intercessão para que os movimentos artísticos acompanhem as mudanças tecnológicas e assim cada 

vez mais seja democratizada o seu acesso à arte.  
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AS RELAÇÕES POLÍTICAS EM RELAÇÃO ÀS RODAS DE SAMBA DO 
RIO DE JANEIRO. 

 
THE POLITICAL RELATIONS IN RELATION TO THE SAMBA WHEELS OF RIO DE 

JANEIRO. 
 

Camille Siston35 
 
Resumo  
O artigo aqui apresentado traz a tríplice relação que articula Cultura – Território – Legislação. Trazemos para o debate a 
realização de rodas de samba a cidade do Rio de Janeiro, associadas a Rede Carioca de Samba36, que atuam com 
periodicidades mensais em praças públicas e as implicações que as mesmas sofrem através Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiro, impedindo a realização dos eventos culturais. Mesmo com a publicação da Lei Gamarra, nº 6281 de 21 de 
novembro de 2017, que institui o Programa Municipal de Salvaguarda, Fomento e Incentivo ao Samba Carioca, os órgãos 
militares citados possuem nas mãos o poder de interdição, sendo esta uma postura arbitrária e autoritária, já que ambas não 
possuem autonomia para fiscalizar ou mesmo impedir qualquer realização, cabendo a estes prestar serviço público, e 
exigindo dos realizadores comunicar o evento dentro do prazo estipulado pela corporação e emissão do Nada Opor.  
 
Palavra Chave: Políticas; Roda de Samba; Territórialidade. 
 
Abstract 
This article hereby presented brings a triple relation that brings together culture, territory and legislation. We are bringing to 
debate the “rodas de samba” that happens at the city of Rio de Janeiro associated to the “Rede Carioca de samba”, which 
takes place periodically monthly at public squares and the implications that such events suffer at the hands of the military 
police and the “Fire Department Corporation”, both keep impeaching the realization of such cultural events . Even thou 
there’s a published law “Gamarra “, number 6281 dated November 21st. Of 2017 which establishes the “municipal program 
of “salvaguarda”, which foster and encourage the Samba Carioca, these two military organs mentioned hold in their hands 
the power to ban, which is an arbitrary, and authoritarian posture since both do not have autonomy to oversee or even 
prevent any implementation , fitting instead to provide public service and to demand from the organizers to inform within 
the dead lines established by the Corporation and issuance of the “Nada Opor”. 
 
Keyword: Policies; Roda de Samba; Territórialidade. 
 

Introdução: 
 

Antes de ingressar na argumentação teórica sobre os direitos legais e a relação com os 

sujeitos culturais, é importante ressaltar a importância da utilização do território como espaço de 

resgate de memória e possibilidades de relações de afetos, para que haja uma reflexão cautelosa e 

próspera do sumo que pode ser extraído deste artigo. Partiremos do pressuposto descrito por 

Jorge Luiz Barbosa (P.131) 

 
No território estão as cristalizações de símbolos, de memórias e de valores que 
encarnam o sentido da cultura. E, por meio da apropriação do território que se 
geram os usos e os estilos, combinando maneiras de fazer e invenções de saberes 
inscritos em posições culturais socialmente construídas. O território emerge como 

                                                 
35 Jornalista e Produtora Cultural, é aluna do programa de Pós Graduação do curso de Cultura e territorialidade da 
Universidade Federal Fluminense.   
36 Acesse: http://vempraroda.com 
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um acervo prático-simbólico, onde tudo pode ser continuamente reconstruído e 
reordenado das mais diferentes maneiras possíveis (BARBOSA.2014,PG 131) 
 

A partir desta definição, este artigo traz para debate a normatização das rodas de samba 

realizadas em espaço público na cidade do Rio de Janeiro que estejam inseridas na Rede Carioca 

das Rodas de Samba37, uma organização composta por sambistas e produtores culturais da 

Cidade do Rio de Janeiro criada dezembro de 2014 a partir da necessidade de debater o ofício de 

quem promove, toca e canta o samba carioca, a principal referência cultural do país no mundo. A 

organização tem o objetivo de concentrar sambistas e produtores culturais a fim de trabalhar o 

desenvolvimento das rodas de samba em seus potenciais cultural, social, turístico e econômico, 

garantindo a sua preservação histórica e identitária e apresentar um direcionamento de política 

públicas. 

As rodas de samba da cidade tem desde 2015 uma garantia de preservação do manifesto 

artístico e cultural através de dois decretos, o primeiro, publicado em 1º de dezembro de 2015, n.º 

4103638 e o Decreto n.º 4342339, publicado em 14 de julho de 2017, e que deu origem a Lei 

Gamarra40, número 6281, publicada em 21 de novembro de 2017. 

No entanto, mesmo com decretos e lei ordinária que salvaguarda a realização das rodas de 

samba, alguns eventos estão sendo impedidos de ser realizado, sendo negado o documento “Nada 

Opor”, que é emitido pela Polícia Militar, e é esta postura que será aprofundada aqui. 

Compete a Polícia Militar a missão de fiscalizar, sendo incapaz de ter nas mãos o poder 

de liberar ou proibir, o que chamamos de “Nada Opor”, que consiste no preenchimento de uma 

ficha técnica que deve conter as informações do evento, ficando sob responsabilidade do 

realizador (proponente/produtor) do evento cumprir e adaptar-se às regras que envolvem desde 

Normas de Segurança até a Vara da Infância e Juventude. Caso o produtor descumpra alguma 

norma, cabe a ele corrigir, atendendo assim, todas as normas. 

É nesse momento que os produtores de diversas rodas de samba estão sendo impedidas ou 

já foram proibidas de funcionar. Traremos então três eventos culturais como estudo de caso, 

sendo elas: Moça Prosa, Pede Teresa e Festa da Raça. 

                                                 
37 Acesse: http://vempraroda.com 
38 Acessar: https://leismunicipais.com.br/a/rj/r/rio-de-janeiro/decreto/2015/4103/41036/decreto-n-41036-2015-
dispoe-sobre-o-programa-de-desenvolvimento-cultural-rede-carioca-de-rodas-de-samba 
39 Acessar: https://leismunicipais.com.br/a1/rj/r/rio-de-janeiro/decreto/2017/4342/43423/decreto-n-43423-2017-
dispoe-sobre-os-procedimentos-de-autorizacao-de-rodas-de-samba-e-da-outras-providencias?r=p 
40 Acessar: https://leismunicipais.com.br/a/rj/r/rio-de-janeiro/lei-ordinaria/2017/629/6281/lei-ordinaria-n-6281-2017-
institui-o-programa-municipal-de-salvaguarda-fomento-e-incentivo-ao-samba-carioca 
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Desenvolvimento 

 

Comecemos pelas mulheres! O coletivo feminino Moça Prosa é originária das rodas de 

samba da Pedra do Sal, na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, em abril de 2012. Em 2017 transferiu 

para o Largo da Prainha, uma praça bem próxima a Pedra do Sal, com menos de 300 metros de 

distância, que passa a ser parte do calendário da cidade e se associa a Rede Carioca de Samba, 

passando a ter características próprias, formando uma rede econômica independente, compondo o 

espaço com feira gastronômica, artesanato e moda. Em outubro de 2018, um oficial interrompe o 

evento alegando que o mesmo não possui autorização legal da PM e exige que emita tal 

documentação para a realização dos próximos eventos. O grupo cumpriu com a solicitação, no 

entanto teve o Nada Opor negado, sob alegação do não cumprimento. Mesmo diante da alteração 

e correção, o grupo ficou sem realizar o evento cultural durante sete meses, retornando através da 

ajuda de uma associação daquela região, que cedeu a licença para que o coletivo retornasse sua 

atividade calendário cultural da cidade. 

O mesmo aconteceu com a Roda de Samba Pede Teresa, que iniciou o projeto em 2014 no 

Bairro de Fátima, passando pela Avenida Gomes Freire e com o crescimento de público 

transferiu a roda para Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro. E, com a recusa da liberação 

da PM, com o Nada Opor, o grupo conseguiu se instalar através de uma parceria com os bares no 

entorno, cabendo aos comerciantes à comunicação com a PM, Corpo de Bombeiro e Polícia 

Civil. 

Por último, a Festa da Raça, um grupo composto por nove músicos da nova geração do 

samba carioca, que desde 2015 também ocuparam a Praça Tiradentes com rodas mensais, e desde 

2018 estão enfrentando dificuldades de realização por não receber a liberação dos batalhões com 

o Nada Opor. Vale destacar que a representatividade social e cultural conquistada pela Festa da 

Raça é tanta, que o grupo recebeu o convite para se apresentar no palco Espaço Favela, do Rock 

In Rio 2019. 

Na edição de Julho de 2019, o evento foi liberado com menos de 24h de antecedência da 

data solicitada. 
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Os três casos citados geram uma reflexão atenta ao uso abusivo da Polícia Militar, que, 

mesmo tendo Decreto Estadual Nº 4461741 de 19 de fevereiro de 2014 que dá concessão de 

autorização para a realização de eventos culturais, sociais, desportivos, religiosos e quaisquer 

outros que promovam concentrações de pessoas, no âmbito do estado do rio de janeiro, e dá 

outras providências, caracteriza-se nesses circunstâncias, uma distorção da configuração da 

origem do decreto, uma má interpretação que configura tal postura como abuso de poder. Como 

descrito no artigo 1º: “A realização de eventos culturais, sociais, desportivos, religiosos e 

quaisquer outros que promovam concentrações de pessoas, no âmbito do Estado do Rio de 

Janeiro, depende de prévia autorização da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro - 

PMERJ, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro - PCERJ e do Corpo de Bombeiros Militar 

do Estado do Rio de Janeiro – CBMERJ”. 

Toda cidade possui sua magia e seus encantos, e o Rio carrega sua estética na arquitetura 

que foi projetada em longo prazo, com os prédios, os teatros, as casas, as ruas, avenidas, becos, 

vielas e por fim, as favelas, e que carrega suas marcas de um Brasil colonial até a atual república. 

Tem a baía de Guanabara, a tradicional barca que faz travessia com a cidade vizinha, Niterói, que 

um dia foi capital do Estado da Guanabara, e também atravessa para ilha de Paquetá, e Cocotá, 

localizada na Ilha do Governador. O Rio é assim, ele se ramifica no próprio espaço. Cariocas 

costumam dizer: Rio é Rua! Temos inúmeras praças que mesmo sendo vigiadas pelas estátuas de 

marechais, coronéis, governadores e até presidentes, na maioria das vezes são abrigos de 

moradores de rua. 

E são essas praças públicas, que são espaço de disputa na guerra pela utilização do 

território. Voltemos então ao ponto de partida: o uso do território, como o Estado se organiza em 

relação às políticas culturais, através dos conceitos de politics, policy e polits42 (PG.41) e a 

identidade dos sujeitos que ocupam aquele território. 

A utilização do território consiste no resgate da identidade sócio cultural de diversas 

gerações. Como o tema aqui em questão é a roda de samba, podemos trazer o movimento de 

resistência para designar a disputa por um espaço que foi construído pelos sujeitos que ali 

habitaram, formados pelos negros, descendentes de escravos, periféricos e migrantes de outros 

estados. A história do samba é estritamente relacionada com a trajetória dos negros após abolição 

                                                 
41 Acesse: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=265883  
42 BARBALHO, Alexandre. Política Cultural e Desenvolvimento. Ed. IBDCult. 2016 



61 
 

ISSN-e 2316-9982 
 

da escravidão. O Porto do Rio acolheu milhares de famílias que migravam de diferentes Estados 

brasileiros, que identificamos esta realidade como a diáspora brasileira, fora os imigrantes 

europeus (brancos). 

Diante deste resgate, é necessário ressaltar que as diferenças de classes possuem um peso 

que atravessa uma longa e inacabada disputa por direitos e igualdades raciais e o samba é fruto 

dessa luta. Importante ressaltar a mensagem de Stuart hall quando ele exemplifica a diáspora 

dentro da sua experiência e abrange seus estudos para o contexto social. 

Hall fala que a cultura caribenha é irremediavelmente impura, essencialmente impedida 

por uma estética diaspórica, e cita o Caribe como um dos cenários chave do início da 

globalização. Sobre a globalização pós-1970, afirma que é uma fase transnacional do sistema, o 

qual tem seu centro cultural em todo lugar e lugar nenhum. Está se tornando descentrada. 

Portanto, é importante ver essa perspectiva diaspórica da cultura como uma 
subversão dos modelos culturais tradicionais orientados para a nação. Como 
outros processos globalizantes, a globalização cultural é desterritorializante em 
seus efeitos. Suas compressões espaço-temporais, impulsionadas pelas novas 
tecnologias, afrouxam os lagos entre a cultura e o "lugar". Disjunturas patentes de 
tempo e espaço são abruptamente convocadas, sem obliterar seus ritmos e tempos 
diferenciais. As culturas, é claro, tem seus "locais". Porém, não é mais tão fácil 
dizer de onde elas se originam (HALL. 2003. PG.36). 
 

 Essa perspectiva de Hall, referente à desterrotirialização da cultura em relação aos 

sujeitos, cabe interação em sobre a teoria de Marc Augè, quando ele fala sobre o não-lugar. 

Sendo este conceito um parêntese interessante para reflexão, pois se discute muito dentro dos 

corredores do samba, a forma de fiscalização dos eventos quando acontece na Zona Sul, feita pela 

classe média e branca. 

Se um lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um espaço 
que não pode se definir nem como identitário, nem como relacional, nem como 
histórico, definirá um não-lugar. A hipótese aqui defendida é a de que a 
supermodernidade é produtora de não-lugares, isto é, de espaços que não são em 
si lugares antropológicos e que, contrariamente à modernidade baudelairiana, não 
integram os lugares antigos: estes, repertoriados, classificados e promovidos a 
"lugares de memória", ocupam aí um lugar circunscrito e específico (ARGÈ. PG. 
73). 

Vale ressaltar que não cabe aqui discutir o que é lugar apropriado ou não, e sim, 

prevalecer à relação de espaço dentro do contexto histórico com a identidade. Sendo este o ponto 

principal para debate. Fica claro que realizar uma roda de samba na Gamboa, n Praça Tiradentes, 

na Praça XI, faz muito mais sentido histórico cultural, e consequentemente, traça um publico 

composto por uma heterogeneidade de raça, gênero que pertencem a um território de luta e 

resistência contínua. 
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Após esta ressalva, entremos na perspectiva dos estudos sobre territorialidade da cultura 

popular na cidade do Rio de Janeiro, protagonizada pelo pesquisador Jorge Luiz Barbosa, que 

diz: “o território não deve ser considerado um recorte de chão, fechado e com fronteiras rígidas e 

impermeáveis” (BARBOSA PG. 131). Pelo contrário, para o autor, o território deve ser percebido 

e vivido a partir de franjas porosas, propiciando relações de trocas de ideias, de valores, de 

práticas. A cultura é comunicação entre sujeitos, e destes territórios socialmente usados e 

construídos, proporcionando encontros que conduzem a circularidade de produtos, de práticas e 

de imaginários que enriquecem as sociabilidades. 

A pluralidade de sujeitos na construção da cultura coloca em xeque as certezas das 

identidades fixas em territórios estáveis concebendo uma leitura da identidade de disputa de 

imaginário tempo-espaço. Deste modo, Barbosa defende que a identidade tem tanto uma forja 

histórica, como tem uma pegada espacial43. 

O denominador comum da relação identidade/território é possibilidade permanente das 

trocas simbólicas e materiais que a produção/fruição da cultura proporciona. É nesse movimento 

que os sujeitos se reconhecem e se afirmam como criadores do seu ser-no-mundo, 

correlacionando a partilha do sensível (RANCIÈRE, 2005) como atributo do uso território, 

sobretudo como afirmação de coletivos e grupos sociais subalternizados na cidade, reafirmando a 

fragilidade do processo cultural de acordo com a identidade do sujeito que ali produz, conduzindo 

a discussão da visibilidade de sujeitos sociais em espaços compartilhados, o que Jorge Luiz 

Barbosa chama de territorialidades do devir da construção estética. 

 
As territorialidades do devir são produtos da mobilização de táticas e de 
estratégias de afirmação de pertencimentos culturais que se consolidam a partir 
do uso do território. Podemos exemplificar com o samba e seus praticantes na 
notória luta de afirmação sociopolítica da sua estética e, mais recentemente, do 
funk e do hip hop na superação da criminalização social que ainda enfrentam, 
tendo como suporte de abrigo as favelas, os subúrbios e as periferias urbanas. É 
assim que os terreiros, as escolas de samba, os clubes, as quadras, as praças e as 
esquinas fazem parte do elenco diverso de territorialidades da cultura popular em 
luta por sua celebração estética e de sua afirmação sociopolítica.(PG. 132). 
 

 Essas definições contribuem para entendimento dos fatores políticos e estruturais que 

impedem ou dificultam a realização das rodas de samba nas praças públicas na cidade do Rio de 

janeiro. E importante delimitar o espaço geográfico que as três rodas de samba apesentadas 

                                                 
43 Definição para o autor: Para pegada espacial nos referimos às condições de apropriação demarcadora (efêmera ou 
duradoura) de territórios por parte de grupos e coletivos sociais.  
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sofrem ou sofreram impedimento. Todas são situadas no centro da cidade. Moça Prosa acontece 

no Largo da Prainha, na Zona Portuária do Rio, local que recebeu uma reforma bilionária para 

sedear os Jogos Olímpicos em 2016 e a Copa do Mundo em 2018, com a revitalização da Zona 

Portuária, atraindo novos espaços culturais, museus e ganhou o Boulevard Olímpico. Já a Praça 

Tiradentes fica no coração da cidade, possui dois grandes teatros no seu entorno, o Teatro 

Municipal Carlos Gomes e Teatro Estadual João Caetano e concentra todo polo comercial. Ou 

seja, o samba sai do subúrbio, local que lhe foi dado (empurrado a força) e retorna ao espaço que 

foi o berço do samba. Sendo este movimento uma (re) apropriação do território, que foi 

desconfigurado durante a prefeitura de Pereira Passos, com a operação que ficou apelidada de 

“Bota-Abaixo”44. 

As obras que tornariam o Rio de Janeiro uma “Europa possível” mobilizam 
metade do orçamento da União, e se valem da grande massa de trabalhadores 
disponível e subutilizada na capital, disputando o “privilégio” do trabalho regular. 
A retórica elitista que justificava essa remodelação, a estética art-nouveau dos 
novos edifícios e mansões, como as medidas que em nome da higiene e do 
saneamento urbano definem a demolição em massa, o “bota-abaixo”, dos cortiços 
e do antigo casario habitados por populares, e as campanhas de vacina 
obrigatória, se por um lado ajustam efetivamente a cidade às novas necessidades 
da estrutura política e econômica montada e aos valores civilizatórios da 
burguesia, por outro, não consideravam os problemas de moradia, abastecimento 
e transporte daqueles que são deslocados de seus bairros tradicionais no Centro 
para a periferia, para o subúrbio, e para as favelas que se formam 
progressivamente por todo o Rio de Janeiro, definindo um padrão de ocupação e 
de convívio das classes na cidade que vai se tensionando ao longo do século.(pg. 
64) 
 

A política (república velha) transformou a geografia do espaço e implementou uma nova 

relação de sujeitos que ali iriam permanecer e muitos se afastar. E qual política cultural foi 

adorada? 

Nesse contexto se entrelaça a abordagem que o pesquisador Alexandre Barbalho 

desenvolveu na definição sobre Políticas Culturais. Quando a UNESCO desenvolve, em 1970, 

debates acerca do assunto e lança documentos e ações que buscam analisar, orientar e incentivar 

políticas culturais de seus países membros. É importante reconhecer que existem disputas no 

interior do campo político e, consequentemente, no campo cultural, gerando uma interseção 

desses dois campos. Barbalho faz seu pensamento através de Bourdieu (2000;1989), “faz-se 

necessário atentar para os mecanismos específicos, os topos de capital, investimento e ganho, 

suas crenças, jogos de linguagem, as coisas materiais e simbólicas em jogo por seus respectivos 

                                                 
44 MOURA. Roberto. Tia Ciata e a Pequena África no Rio de Janeiro. Coleção Biblioteca carioca.2ª Edição. 1995. 
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agentes, bem como a transição)e as perdas implicadas) de capital de um campo para o outro” 

(PG. 42). 

A análise do autor esta inclinada na definição de: O que é política cultural? E como que 

outros pensadores contribuem para a resposta. Nesse debate, há três expressões que se distinguem 

através das expressões: politics, policy e politcs. 

Não é o caso de desenvolver aqui as diferenças entre elas, mas seguindo Cláudio 
Couto e Rogério Arantes, na discussão que fazem sobre a constituição, o governo 
e a democracia brasileira, pode-se definir polity como a “estrutura paramétrica 
estável da política”, algo como o regime político brasileiro; policy, por sua vez, 
se refere às políticas públicas propriamente ditas, às decisões governamentais; por 
fim, politics é a esfera do “jogo político”, da dinâmica das disputas e de sentido, 
de valores, de ideias, de projetos políticos, sendo que são as disputas, as 
controvérsias da politics que alimentam a policy (COUTO; ARANTES, 2006, p. 
46-47)11 
 

Interessante perceber que as três expressões se retoalimentam, transversalizando o 

sistema político e cultural dentro de um sistema de disputa que envolve o campo simbólico 

(BOURDIEU). 

É necessário considerar o cenário político do Rio de Janeiro nas três esferas públicas, 

municipal estadual e federal. Para que assim, a junção das abordagens citadas, façam sentido em 

relação a manifestação cultural das rodas de samba realizadas em praça pública na cidade do Rio 

de Janeiro e as dificuldades de realização. 

Entrando na seara local, é importante destacar que as intervenções dos eventos iniciaram 

a partir de 2018, antes, os Decretos que ofereciam Salvaguarda do Fomento Cultural sustentada à 

realização. 

 

CONCLUSÃO 

 

As discussões expostas neste artigo subjazem em uma estratégia de pura resistência dos 

movimentos culturais e dos sujeitos presentes. A comunidade que institui a rede carioca de roda 

de samba compreende a existência de um jogo político que pretende mais uma vez “expulsar” 

esse grupo que é composto em sua maioria pela classe popular, suburbana e negros. 

Para apuração do conteúdo empírico das relações com os grupos de samba e do contexto 

do Direito Legal, foi realizada uma entrevista com o representante da Rede Carioca de Samba, 
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Wanderson Luna, que também integra o grupo Pede Teresa, Ana Priscila, integrante do coletivo 

feminino Moça Prosa e Pedro Vieira, produtor da Festa da Raça. 

Durante a entrevista cada um relatou sua trajetória e impasses legais e todos alegam que 

existe uma fronteira ideológica para que não haja os eventos. 

Também foi unânime a fala de receio e medo de enfrentar a Polícia Militar do Rio de 

Janeiro, através das próprias diretrizes legais, devida presença de milícias e da postura autoritária 

e violenta que a mesma possui dentro de todo território Estadual. 

Se tratando de um movimento cultural de resistência, não pode deixar de fora as ações que 

articulam as táticas de sobrevivência. O primeiro passo foi feito, através da união com associação 

que possui o Nada Opor deferido, o Pede Teresa e Moça Prosa retornaram suas atividades 

culturais, porém fica sempre uma dúvida se algum dia a Polícia Militar vai interceder. Já a festa 

da raça continua refém da liberação. 

Na tentativa de entender as questões legais, esteve presente o diretor do Sindicato dos 

Advogados do RJ e membro de uma comissão da OAB/RJ, Fábio Santiago Diniz. E o mesmo 

confirmou que a postura da Polícia Militar é irregular, já que a mesma não possui diretriz para tal 

função e explica: “Quando a resolução diz que depende de prévia autorização da Polícia Militar 

do Estado do Rio de Janeiro - PMERJ, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro - PCERJ e do 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro – CBMERJ, o decreto não diz que a 

PM tenha funcionalidade de proibir, cabe a ela fiscalizar se todas as exigências de segurança, e, 

sendo cumpridas, emite o Nada Opor, que significa, ter todas as exigências cumpridas. O abuso 

aqui se constitui quando a PM extrapola o limite fiscalizatório e vai para um campo discricionário 

que não cabe a ela”. 

Diante das questões expostas na entrevista, o conselheiro vai sugerir a Comissão da 

Cultura e Comissão de Direitos Constitucionais uma investigação da postura arbitrária da Polícia 

Militar, que coíbe, de forma abusiva a realização das rodas de samba associadas a Rede Carioca 

de Samba, deslocando este processo para um polo estrutural, entre órgãos competentes e não 

pessoal, entre sujeitos. 
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A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E A REPATRIAÇÃO DE BENS NO 
CONTEXTO INTERNACIONAL: CASO DO EUPHRONIOS KRATER 

 
Cecília Nunes Rabelo45 

Juliana Rodrigues Barreto Cavalcante46 
 
RESUMO 
O presente artigo tem por objetivo analisar a temática da repatriação de bens no contexto de 
proteção do patrimônio cultural, enfatizado por meio do estudo do caso “EuphroniosKrater”, um 
vaso trabalhado em terracota, esculpido pelo artista grego Euphronios, entre 520 a 470 a.C., que 
foi saqueado de um sítio arqueológico situado em uma comuna italiana, e contrabandeado, 
resultando em uma posterior negociação ilegal com um museu de Nova York. A disputa entre o 
Estado de origem e de destino veio à tona durante uma exposição da instituição americana, e 
desde então, as autoridades italianas envidaram esforços para levar ao local de origem o bem que 
fora indevidamente retirado de seu espaço primigênio. Como conclusão da pesquisa, foi 
observado que, apesar da impossibilidade de aplicação coercitiva dos procedimentos da 
Convenção ao caso em comento, os Estados-partes em disputa teriam que aplicar as diretrizes da 
Convenção de 1970, resolvendo o conflito de forma amigável e com a devolução do bem ao seu 
lugar de origem, posto que são signatários e, portanto, se comprometem com sua efetiva 
aplicação. A metodologia utilizada para a realização deste trabalho caracteriza-se como 
bibliográfica e documental, valendo-se da análise da normatização internacional que envolve 
repatriação de bens culturais. Quanto ao tipo, a pesquisa é descritiva. A escolha do caso justifica-
se pela sua relevância em âmbito internacional, notadamente no campo cultural, bem como pela 
riqueza do estudo dos instrumentos de salvaguarda dos bens culturais.  
 
Palavras- Chave: Patrimônio Cultural. Repatriação. Direito do patrimônio cultural. Direitos 
Culturais. EuphroniosKrater. 
 
ABSTRACT 
This articleaims to analyze the theme of repatriation of goods in the context of protection of 
cultural heritage, emphasizedthrough the study of the case "EuphroniosKrater", a vase worked in 
terracotta, carved by the GreekartistEuphronios, between 520 to 470 B.C., which was 
lootedfromanarchaeological site located in anItaliancommune, and smuggled, resulting in a 
subsequentillegalnegotiation with a New York museum. The dispute between the State of origin 
and destination came to light duringanexhibition of the American institution, and sincethen, the 
Italianauthoritieshavemadeefforts to bring to the place of origin the good that was 
undulywithdrawnfrom its primaryspace. As a conclusion of the research, it was observed that, 
despite the impossibility of coerciveapplication of the procedures of the Convention to the case in 
comment, the Statesparties in dispute wouldhaveto apply the guidelines of the 1970 Convention, 
resolving the conflict in a Friendly and with the return of the good to its place of origin, sincethey 
are signatories and thereforecommitthemselves to its effectiveapplication. The methodologyused 
                                                 
45Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza - UNIFOR. 
Coordenadora Administrativo-Financeira do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais - IBDCult. Advogada. E-mail: 
cecilianrabelo@gmail.com  
46Mestranda em Direito Constitucional e Teoria Política pela Universidade de Fortaleza - UNIFOR. Especialista em 
Direito e Processo Constitucionais pelo Programa de Pós-Graduação Lato Sensu da UNIFOR (2017). Advogada. E-
mail: julianacavalcanteadv@gmail.com. 
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to accomplish this work is characterized as bibliographic and documentary, using the analysis of 
internationalstandardization that involvesrepatriation of cultural goods. As for the type, the 
research is descriptive. The choice of case is justified by its relevanceinternationally, notably in 
the cultural field, as well as the richness of the study of the instruments for safeguarding cultural 
goods. 
 
Keywords: Cultural heritage. Repatriation. Cultural Heritage Law. Cultural Rights. 
EuphroniosKrater.  
 
INTRODUÇÃO 
 
 O achado de objetos de valor cultural em vários países do Mediterrâneo, desde o século 

XIX, refletiu em práticas comerciais antigas que permitiram uma grande dispersão desses bens. O 

tráfico ilícito de bens culturais é uma das formas pela qual comercializa-se indevidamente 

artefatos arqueológicos, paleontológicos, manuscritos e documentos raros, materiais fonográficos 

e etnológicos, obras de arte e afins. 

O vasto substrato histórico-cultural que moldou a Europa é proveniente de um legado 

greco-romano, e durante o curso da história, determinados bens culturais foram retirados de seus 

espaços primigênios, gerando disputas entre Estados de origem e de destino. Um dos casos de 

grande relevância internacional é o “EuphroniosKrater”, uma obra grega datada de 520-470 a.C. 

e produzida, à época, em uma região italiana que compunha o império grego, tendo sido saqueada 

e vendida, muitos anos depois, a um museu norte-americano. 

O debate envolve a chamada repatriação de bens culturais, que pretende devolver ao 

local de origem aquele bem que fora indevidamente retirado, uma vez que os “bens culturais 

promovem a auto-identificação e a autocompreensão de grupos, ajudando-lhe a definir a sua 

singularidade como povo” (BISCHOFF, 2004, p. 276). 

Os acordos multilaterais de abrangência mais pertinente que envolvem a questão do 

tráfico ilícito de bens culturais são: a Convenção para a Proteção dos Bens Culturais em Caso de 

Conflito Armado, de 14 de maio de 1954, conhecida como Convenção de de Haia; a Convenção 

Relativa às Medidas a Serem Adotadas para Proibir e Impedir a Importação, Exportação e 

Transferência de Propriedades Ilícitas dos Bens Culturais, realizada aos 14 de novembro de 1970 

e publicada em 1972; e o Convênio UNIDROIT sobre Objetos Culturais Roubados ou 

Ilegalmente Exportados, celebrado em 24 de junho  de 1995. 
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Tendo como base esses documentos internacionais, pretende-se analisar a temática da 

repatriação de bens no contexto de proteção do patrimônio cultural, enfatizado por meio do 

estudo do caso “EuphroniosKrater”. O processo metodológico escolhido para a realização deste 

trabalho caracteriza-se como bibliográfico e documental, valendo-se da análise da normatização 

internacional que envolve a repatriação de bens culturais. Quanto ao tipo, a pesquisa é descritiva. 

A escolha do caso justifica-se pela sua relevância em âmbito internacional, notadamente no 

campo cultural, bem como pela riqueza do estudo dos instrumentos de salvaguarda dos bens 

culturais.  

 
O DIREITO INTERNACIONAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL E A REPATRIAÇÃO 
DE BENS CULTURAIS 
 
 A temática do patrimônio cultural está constantemente presente nos documentos 

normativos emanados pelos organismos internacionais, tais como a Organização das Nações 

Unidas - ONU e a Organização dos Estados Americanos - OEA. 

 Sendo uma das vertentes dos denominados Direitos Culturais, consagrados como 

espécime de direitos humanos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos47, o Direito do 

patrimônio cultural busca regular as relações envolvendo tanto a posse, em sentido lato, quanto o 

resguardo, a preservação, a proteção e a difusão desse importante mecanismo de memória e 

formação de identidade cultural. 

 É certo que o que une os bens em um conjunto denominado “patrimônio cultural” é, de 

fato, o seu reconhecimento como revelador de uma cultura determinada. Tal reconhecimento é 

dado pelas pessoas e independe do Direito. Isso não quer dizer, no entanto, que o Estado não 

deva intervir e estabelecer normas que protejam e resguardem o patrimônio cultural, sendo esse 

papel amplamente reconhecido por diversos documentos internacionais (SOUZA FILHO, 2011). 

 A Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, de 1972, a 

Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, de 2001, a Convenção para a Salvaguarda do 

                                                 
47 Art. 22. Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço 
nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos 
econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. 
[...] 
Art. 27. 1. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir das artes 
e de participar do progresso científico e de seus benefícios. 2. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses 
morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica literária ou artística da qual seja autor. 
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Patrimônio Cultural Imaterial, de 2003, e a Convenção sobre a Proteção e Promoção da 

Diversidade das Expressões Culturais, de 2005, são exemplos de como os organismos 

internacionais, especialmente a UNESCO, vem se debruçando sobre o tema da proteção do 

patrimônio cultural. 

Especificamente sobre a questão do tráfico ilícito de bens culturais, os documentos 

internacionais mais importantes são três, quais sejam: a Convenção de Haia de 1954, a 

Convenção da UNESCO sobre as medidas que devem ser adotadas para proibir e impedir a 

importação, a exportação e a transferência de propriedade ilícitas de bens culturais, de 1970, e o 

Convênio UNIDROIT sobre Objetos Culturais Roubados ou Ilegalmente Exportados, de 1995. 

 Durante o curso da história, determinados bens culturais foram levados de seus territórios 

de origem mediante negociações, doações, saques e tráfico ilícito. Tais circunstâncias permitiram 

uma dispersão desses bens, ocasionando sua circulação e a consequente aquisição por instituições 

ao redor do mundo.  

Inserido nesse contexto está o debate que envolve a chamada repatriação de bens 

culturais, que tem por objetivo devolver ao dono ou ao local de origem aquele bem que fora 

indevidamente retirado de seu espaço primigênio, viabilizando, inclusive, uma espécie de 

afirmação identitária da comunidade que, historicamente, o herdou. 

A ação de algumas potências européias e dos EUA, que ocupam vários sítios 
arqueológicos gregos desde o final do século XIX, e o constante achado de objetos em 
vários países do Mediterrâneo, refletiu em práticas comerciais antigas que permitiram 
uma dispersão grande desses bens (SILVA, 2013, p. 01). 
 

 Não obstante a existência, desde o século XVIII, de normas esparsas que buscavam 

regular a questão da saída ilícita dos bens que compõem o patrimônio cultural (RABELO, 2018), 

a primeira norma internacional a tratar claramente sobre esse tema foi, de fato, aConvenção para 

a Protecção dos Bens Culturais em Caso de Conflito Armado, de 1954, também conhecida como 

Convenção de Haia.  

 Por meio desse documento, os Estados signatários comprometem-se a proteger os bens 

culturais, em tempo de paz, e a respeitá-los em caso de conflitos armados, comprometendo-se a 

proibir, impedir ou fazer cessartodo  ato de roubo, pilhagem, ocultação  ou apropriação de bens 

culturais, assim como todo ato de vandalismo em relação a tais bens (artigos 3 e 4). 

 Assim, a Convenção proibiu a utilização dos bens culturais como “troféus de guerra”, 

como ocorria com frequência desde a Antiguidade, determinando que os Estados devolvessem ao 
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território de origem todo e qualquer bem cultural que tenha sido levado em um momento de 

conflito bélico. Apesar de inovadora, a Convenção de Haia de 1954 tem seu âmbito de aplicação 

reduzido em virtude de somente se aplicar em caso de conflitos armados, ou seja, não dispunha 

em nada acerca da saída ilícita de bens culturais ocorrida em tempos de paz. 

 É nesse contexto que surge a Convenção da UNESCO de 1972, sobre as medidas que 

devem ser adotadas para proibir e impedir a importação, a exportação e a transferência de 

propriedade ilícitas de bens culturais. Fruto de intensos debates entre os denominados países de 

origem (da onde os bens são retirados) e países de destino (para onde os bens são levados), a 

Convenção de 1970 buscou estabelecer regras para solucionar os conflitos decorrentes da saída 

ilícita de bens culturais.  

 Logo em seu art. 2º, a Convenção estabelece seus dois princípios basilares, que são: o 

reconhecimento de que a importação, a exportação e a transferência de propriedade ilícitas dos 

bens culturais constituem uma das principais causas do empobrecimento do patrimônio cultural 

dos países de origem; e o compromisso dos Estados-partes em combater tais práticas, suprimindo 

suas causas, cessando seu curso e colaborando para a efetivação das reparações devidas 

(UNESCO, 2015). 

 A Convenção também estabelece que a medida mais apropriada para a resolução de 

conflitos em torno da repatriação de bens culturais é a via diplomática, ou seja, cabe aos Estados-

Partes que figuram na lide o dever de buscar um acordo que respeite os princípios previstos no 

referido documento internacional, tomando como premissa a regra de que, sendo a saída ilegal de 

acordo com o país de origem, o bem deve ser devolvido.  

 Com base nessa diretriz, a UNESCO criou em 1978 o Comitê Intergovernamental para 

promoção do retorno dos bens culturais para os países de origem ou a restituição em caso de 

apropriação ilícita, aprovado pela Resolução nº 4/7.6/5 na 20ª Conferência Geral. De acordo com 

a resolução, caberia ao Comitê mediar o diálogo entre Estados a fim de obter a repatriação dos 

bens culturais apropriados ilicitamente. Não obstante, o Comitê não teve a atuação desejada, 

tendo alcançado a repatriação de bens culturais em apenas seis casos durante os seus 41 anos de 

existência (RABELO, 2017).  

Alguns fatores parecem ser cruciais para a pouca efetividade da Convenção de 1970. Um 

deles é o fato de que a Convenção apenas se aplica aos casos ocorridos após a sua entrada em 
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vigor, ou seja, os casos de saída ilícita de bens culturais ocorridos antes de 1970 - que são a 

maioria - não são abrangidos pela norma. 

Ademais, além desse aspecto temporal, é preciso verificar se os países envolvidos no caso 

eram ou não signatários da Convenção na data do fato ilícito. Apenas se preenchidos esses dois 

requisitos (fato ilícito ocorrido antes de 1970 e Estados-partes signatários da Convenção na data 

do ilícito) é que a Convenção poderá ser aplicada de forma obrigatória. 

Segundo TEMPESTA (2014), apesar da Convenção de 1970 representar um importante 

momento de mudança na perspectiva da cooperação internacional contra o tráfico ilícito de bens 

culturais, seus mecanismos se mostraram pouco eficientes no combate a esse tipo de crime. 

Diante desse cenário, os Estados, especialmente os denominados“países de origem”, passaram a 

clamar por uma norma mais específica, restritiva e que previsse procedimentos claros acerca da 

repatriação dos bens culturais ilicitamente exportados, furtados ou roubados.  

Nessa perspectiva, a UNIDROIT (Instituto Internacional para a Unificação do Direito 

Privado, em português) envidou esforço para, finalmente, aprovar o Convênio UNIDROIT sobre 

objetos culturais roubados ou ilegalmente exportados, em 2005. O documento inova ao trazer 

regras e procedimentos para a resolução de conflitos acerca da repatriação de bens culturais, 

assim como trata de questões acerca do direito de posse do possuidor de boa-fé. 

O Convênio define os conceitos de bem roubado (aquele obtido através de escavações 

ilícitas ou, caso sejam lícitas, o bem escavado seja ilicitamente retido) e de bem exportado 

ilicitamente (aquele que, uma vez exportado legalmente por tempo determinado, não é devolvido 

ao país de origem). No caso de bens roubados, o Convênio utiliza o termo “restituição”, enquanto 

que para os bens ilicitamente exportados, a norma utiliza o termo “retorno”. 

A norma internacional trata a restituição do bem cultural roubado com mais rigor do que o 

retorno de um bem exportado ilicitamente, determinando que, no caso de roubo, a devolução é 

medida que se impõe, enquanto que nos casos de exportação ilícita, irá depender se a manutenção 

do bem fora do Estado de origem lesa, de forma significativa, aconservação,  integridade ou 

preservação do bem ou das informações relativas a ele, assim como afeta a cultura de uma 

comunidade autóctone ou tribal (RABELO, 2017). 

 
O CASO “EUPHRONIOS KRATER” 
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Diversos exemplos em âmbito internacional contribuem com o estudo acerca da proteção 

do patrimônio cultural e critérios de soluções de disputas entre Estados de origem e de destino. 

Um deles é o caso do “EuphroniosKrater”. 

“Krater” é um vaso trabalhado em terracota, em formato de grande cálice, esculpido e 

pintado pelo artista grego Euphronios, durante o período estimado entre 520- 470 a.C. A obra foi 

considerada como um dos marcos da cerâmica feita em estilo de figura vermelha, e apresenta 

cenas da Guerra de Tróia. 

Os gregos, sobretudo os atenienses, destacaram-se em áreas como arquitetura, escultura, 

pintura, teatro e literatura. No que diz respeito à política cultural, Atenas tornou-se centro da 

cultura grega, atraindo artistas em evidência na Grécia.  

De acordo com Aquino, Franco e Lopes (1980, p. 209), “foi a escultura que atingiu, na 

época clássica, o período máximo de desenvolvimento. A representação realista de temas rurais, 

mitológicos, sentimentos humanos, cenas desportivas e demais aspectos da vida cotidiana grega 

era evidenciada por meio da arte”.  

No período clássico, compreendido como aquele entre 510-338 a.C., ocorreram as 

maiores realizações culturais, de profundas mudanças nas pólis (VICENTINO, 2003, p. 186). As 

pinturas gregas em vasos de cerâmica (usados para armazenar e transportar alimentos) são obras 

de valor artístico e, ao mesmo tempo, importantes fontes para o estudo dos antigos gregos. Dentre 

as técnicas de pintura desenvolvidas, duas são mais conhecidas: figuras negras e figuras 

vermelhas (BOULOS JÚNIOR, 2009, p .209). 

Durante a criação do “Krater”, Euphronios desenvolveu um trabalho com riqueza de 

detalhes e inovações nas técnicas pictóricas da época, utilizando diferentes intensidades e 

densidades de tinta. Dessa forma, o artista contribuiu com o início de uma geração de pintores de 

cerâmicas áticas com figuras vermelhas, pois, “por quase 100 anos, toda a decoração figurativa 

dos vasos atenienses foi dominada pela técnica da figura negra”(PONTANI, 2015). 

A obra restou esquecida por séculos. Ocorre que, em meados dos anos 70 d.C., detectou-

se o contrabando de antiguidades e tesouros arqueológicos saqueados por malfeitores, na Itália. 

Nesse imbróglio, estima-se que o “EuphroniosKrater” fora ilegalmente desenterrado durante uma 

das atividades do grupo, no ano de 1971, próximo a Cerveteri, comuna italiana, resultando em 

uma posterior negociação com o MetropolitanMuseum of Art, “The Met”, de Nova York. 

Descoberto durante as escavações de caça furtiva conduzidas em 1971, após mais de 
2000 anos, e liberado ilegalmente da Itália, o vaso voltou ao esquecimento, restando 
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escondido em uma coleção de arte privada. Tempos depois, fora negociado com o 
MetropolitanMuseum, em Nova York, para ser exposto em um dos salões mais 
importantes do museu americano (RUSSO, 2014, p. 01, tradução nossa).

48 
 

A exposição do vaso “Krater” no museu americano chamou a atenção das autoridades 

italianas, que logo questionaram acerca da legalidade do artefato. A partir de então, o governo 

iniciou um profundo esquema investigatório para reunir provas que justificassem um suposto 

tráfico de bens culturais. 

Com base nos dados probatórios colhidos, foram movidas diversas ações judiciais. Uma 

delas envolvia o julgamento de um contrabandista italiano conhecido como GiacomoMedici, 

responsável por coordenar a retirada do vaso de Euphronios da tumba etrusca onde se encontrava, 

e, posteriormente, vendê-lo. 

Medici foi acusado, julgado e condenado, em 2004, por saquear artefatos antigos e 

negociá-los ilegalmente com curadores de museus e colecionadores particulares, instigado pela 

elite corrupta do mercado internacional de arte. 

Depois de afundar nos anos 70, os esforços da Itália para repatriar o kraterEuphronios 
foram renovados em 1995, quando investigadores italianos e suíços invadiram armazéns 
em Genebra pertencentes aGiacomoMedici, um negociante de antiguidades italiano que 
havia mais de três décadas se tornado um dos principais fornecedores de revendedores e 
museus. ao redor do mundo. Em 2004, o Sr. Medici foi condenado por tráfico de 
antiguidades roubadas, e várias transações envolvendo o Met foram detalhadas nos 
documentos de sentença (KENNEDY, 2006). 

Como resultado da investigação criminal transnacional, e após uma série de instrumentos 

processuais, o Tribunal Italiano constatou que o “Krater” foi desenterrado na área de 

GreppeSant'Angelo, em dezembro de 1971. Depois, a obra passou por comerciantes, e por fim, 

chegou, de fato, ilegalmente, ao Met. Além disso, surgiram outros destinatários de diversos 

artefatos saqueados no Mediterrâneo, negociados pelo mesmo museu.49 

Contudo, somente no ano de 2008 é que a obra retornou ao seu território de origem. 

Quase trinta após a divulgação da aquisição ilegal da peça, os responsáveis pelo 

MetropolitanMuseum concordaram em devolvê-la, assinando um acordo com o governo italiano, 

em 2006, pelo qual o “ Krater” e outras peças de arte deveriam ser devolvidas.  

                                                 
48Scoperto, dopo oltreduemilaanni, durante scavidifrodocondottinel 1971 e uscitoillegalmentedall’Italia, il vaso ha 
rischiatodiritornare ancora una volta nell’oblio, nascosto in qualchecollezioneprivatasparsa per il mondo. Mail 
caso ha volutocheiltrafficante d’arte lo vendesse al MetropolitanMuseumdi New York e chevenisseesposto in una 
dellesaledell’importantemuseo americano (tradução nossa). 
49New York Magazine, 1981. Disponível em:<https://bit.ly/2OUmHZp>; The New York Times, 2008. Dispoível 
em:<https://nyti.ms/2GFWBTh>. 
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Em virtude de tais negociações, a propriedade da peça foi formalmente atribuída à Itália, 

porém, manteve-se ainda em exposição no Met, em forma de empréstimo, até sua repatriação, 

devidamente, em janeiro de 2008. 

Por outro lado, há quem diga que o vaso deveria ser entregue à Grécia, uma vez que fora 

esculpido e pintado em território grego e por um artista grego, entre 520- 470 a.C. Sobre isso, 

entende-se que, por mais que sua produção tenha sido grega, pertence à Itália, pois parte daquela 

região italiana compunha o império grego. Além do mais, à época, a Grécia não possuía 

fronteiras fixas, e, ao longo dos séculos, diversos povos gregos espalharam-se pelo Mediterrâneo, 

e ocorreram migrações para o sul da península itálica (VICENTINO, 2003, p. 178). 

Os bens culturais envolvidos em processos de repatriação ou restituição dividem-se em: 

obras de arte inseridas em coleções públicas ou privadas, objetos arqueológicos, e objetos 

etnográficos. A proteção legal para a preservação destes bens envolve a adoção de controles 

seletivos de exportação, restrição total à exportação ou embargo, e declaração como propriedade 

nacional de tipos de artefatos (COSTA, 2018, p. 258). 

O artigo 2º da Convenção do UNIDROIT apresenta a seguinte definição para bens 

culturais, qual seja, “ bens que, por motivos religiosos ou profanos, possuem importante valor 

arqueológico, pré-histórico, histórico, literário, artístico ou científico”. Ou seja, traduzem um 

testemunho da criação humana e carregam significado e valor para a ciência, as artes e a história. 

Há inumeráveis razões para se proteger e se preservar o patrimônio cultural. Por um lado, 

algumas expressões culturais, especialmente os monumentos e outras edificações, têm grande 

valor como depositários do conhecimento e testemunhos da experiência humana; o patrimônio 

cultural é um retrato da origem e da evolução humana. Por outro lado, o patrimônio cultural tem 

valor pelo que expressa em termos estéticos, históricos e religiosos; isto é, possui uma 

importância intrínseca, pois a sua existência nos dá satisfação (BISCHOFF, 2004, p. 192). 

A proteção ao patrimônio cultural reconhece a valorização e transmissão da cultura às 

futuras gerações. Interessante ressaltar que o vaso “Krater” é, hoje, exibido, de forma 

permanente, no Museu Arqueológico de Cerveteri, na Itália; e, de acordo com Russo (2014, p. 

02), ele “não se trata apenas de um símbolo da luta contra o tráfico ilícito de artefactos, mas de 
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um incentivo para que todos os que trabalham nesta área continuem confiantes na preservação do 

patrimônio cultural e, sobretudo, da sua própria identidade cultural”.50 

 

CONCLUSÃO 

 Conclui-se, com base na pesquisa realizada, que a Itália ratificou todos os três 

documentos internacionais principais de proteção ao patrimônio cultural contra a saída ilícita de 

bens culturais. Já os Estados Unidos assinaram apenas a Convenção de Haia, de 1954, e a 

Convenção da UNESCO, de 1970, não sendo parte do Convênio da UNIDROIT. 

Ademais, o vaso foi ilegalmente desenterrado durante a atividade de um grupo de 

contrabandistas italianos, na área de Sant'Angelo, comuna italiana, resultando em uma posterior 

negociação com o MetropolitanMuseum of Art, de Nova York. Portanto, o caso pode ser 

compreendido como roubo, vez que o bem é proveniente de uma escavação ilícita, também se 

enquadrando no conceito da Convenção.  

Ocorre, no entanto, que o fato ilícito (escavação ilegal) ocorreu em 1971, antes, portanto, 

da entrada em vigor da Convenção, que se deu apenas em 24 de abril de 1972, três meses após a 

data do depósito do terceiro instrumento de ratificação, aceitação ou adesão, conforme a regra 

prevista na cláusula 21 da Convenção, o que impediria a aplicação obrigatória dos mecanismos 

da Convenção. 

Não obstante, as diretrizes da UNESCO sobre a Convenção de 1970 (UNESCO, 2015) 

deixam claro, no item 103, página 23 do documento, que, para itens de culturais ilegalmente 

exportados, removidos ou roubados antes da entrada em vigor da Convenção para qualquer um 

dos Estados-Partes interessados, os Estados-Partes da Convenção (ou seja, os países signatários, 

tais como Estados Unidos e Itália) são encorajados a encontrar um acordo mutuamente aceitável, 

que esteja condizente com o espírito e os princípios da Convenção, levando em consideração 

todas as circunstâncias relevantes do caso.  

Assim, a UNESCO estabeleceu claramente que os Estados-Partes também podem recorrer 

à assistência técnica da Secretaria para ajudar a alcançar uma solução que seja mutuamente 

                                                 
50L'EuphroniosKraterrappresentadunque non solo ilsimbolodellalottacontroiltrafficoillecitodirepertiarcheologici e 
contro i “Predatoridell’Arte”, macostituiscesoprattuttounincoraggiamento per tutti coloro cheoperano in 
questosettore a proseguireconfiducianellasalvaguardiadelpatrimonioculturale e, soprattutto, 
dellapropriaidentitàculturale (tradução nossa). 
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aceitável por eles, disponibilizando seu corpo técnico para conseguir alcançar um acordo que 

respeite as diretrizes da Convenção. 

Observa-se, portanto, que tanto Itália quanto Estados Unidos, por serem signatários da 

Convenção, deveriam ter utilizado as diretrizes e princípios da Convenção de 1970 para dirimir o 

conflito acerca do caso “EuphroniosKrater”. Isso significa que não caberia sequer a alegação de 

que o bem não seria devolvido, posto que, nos casos de bens escavados ilicitamente, eles são 

considerados roubados e a devolução é medida que se impõe. 

Além disso, valendo-se dos princípios de cooperação cultural internacional e do respeito 

mútuo entre as nações, o governo americano poderia ter imprimido maiores esforços, inclusive 

investigativos, para verificar a procedência da obra, considerando que os bens culturais 

constituem elemento básico da cultura de um povo.  

Aos Estados incumbe-se o trabalho colaborativo, no sentido de garantir a proteção ao 

patrimônio cultural, conforme sugere a Convenção. Por outro lado, o Museu de Arte de Nova 

York, como instituição cultural, deveria velar para que suas coleções estivessem em 

conformidade com os princípios universalmente reconhecidos, além de perceber a consciência 

moral de seus gestores, que restou vencida em prol da mazela da corrupção internacional da arte. 

Não obstante as determinações do direito internacional, somente após quase trinta anos do 

fato ilícito, e em virtude de investigações do governo italiano e do julgamento do contrabandista 

GiacomoMedici, condenado, em 2004, pelo Tribunal Italiano, por saquear artefatos antigos e 

negociá-los ilegalmente com curadores de museus e colecionadores particulares, é que foi 

possível realizar um acordo com o “The Met”, no ano de 2006, para que a obra fosse repatriada à 

Itália. 

Não houve, portanto, uma efetiva aplicação das diretrizes da Convenção, bem como do 

arcabouço jurídico acerca do direito do patrimônio cultural, para que o bem retornasse, de fato, 

ao seu lugar de origem, levando décadas para que a população local pudesse ter de volta seu bem 

cultural. 
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RESUMO 

O grafite está presente em grande parte, se não em todos, os centros urbanos do Brasil. O que 
uma vez já foi considerado como prática destrutiva em seu aspecto social e de depredação do 
espaço público e privado, hoje pode ser considerada como arte que valoriza o patrimônio afetado 
por ela, mas nem todos pensam assim. O direito cultural possibilita a proteção do grafite como 
manifestação cultural brasileira de natureza imaterial e caráter transindividual, ou seja, segmento 
artístico, histórico e comunitário que representa pessoas de várias comunidades que fazem parte 
da sociedade. O direito urbanístico também pode ser evocado pelo entendimento de que o grafite 
é uma manifestação de reivindicação de espaço público por comunidades muitas vezes 
negligenciada pelo poder estatal, por isso seria também uma reivindicação de um movimento 
social pelo direito à cidade. O objetivo dessa pesquisa é estabelecer uma relação de 
complementariedade de regras e princípios entre o direito cultural e o direito urbanístico em 
defesa da expressão do grafite como manifestação cultural de terceira dimensão passível de 
apoio, proteção e exigência da sua manutenção pelo Estado resultando assim em uma função 
social da cidade que compõe uma das bandeiras levantadas pelo direito urbanístico:odireito à 
cidade. 

Palavras chaves: Grafite. Cultura.Direito cultural.Direito urbanístico.Direito à cidade. 

 

ABSTRACT 

Graffit is present in most, if not all, of Brazil’s urban centers. What was once considered a 
destructive practice, in its social and depredating aspect of public and private space, can now be 
considered as art that values the heritage affected by it, but not everyone thinks so. The cultural 
law allows the protection of graffiti, as a Brazilian cultural manifestation of immaterial nature 
and trans-individual character, that is, an artistic, historical and community segment that 
represents people from various communities that are part of society. Urban law can also be 
evoked by the understanding that graffiti is a manifestation of communities’ claim to public 
space, often neglected by state power, so it would also be a claim of a “right to the city”social 
movement. The objective of this research is to establish a relationship of complementarity of 

                                                 
1Graduando do Curso de Direito, 10ºsemestre, Universidade Unichristus, Fortaleza/CE. E-mail: 
avellanedamachado@gmail.com 
2Professora do Curso de Direito da Universidade Federal do Ceará, Doutora em direito pela PUC/PR. E-mail: 
meloligia@gmail.com 
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rules and principles between Cultural Law and Urban Law, in defense of the expression of 
Graffiti as a third dimension cultural manifestation, capable of support, protection and the 
requirement of its maintenance by the STATE, resulting, in social function of the city that 
composes one of the flags raised by the urbanistic law: The right to the city. 

Keywords: Graffiti. Culture. Culture law. Urban law. Right to the city. 

INTRODUÇÃO 

O grafite é considerado uma manifestação cultural, mas essa afirmativa está longe de ser 

unânime pela sociedade brasileira e por aqueles que compõem a administração pública. A cidade 

de São Paulo foi palco de polêmica quando a prefeitura resolveu cobrir de cinza os grafite 

espalhados pela cidade com a execução do projeto denominado “Cidade Linda”. 

A manifestação cultural pelaarte do grafite entrou em cena por meio de diversos setores 

midiáticos.Muitos se posicionaram a favor dessa demonstração artística, mas outros, ainda com a 

mentalidade de que essa prática era destrutiva socialmente e degradante patrimonialmente, se 

posicionaram contra.Para entendermos essa expressão como arte e um direito cultural, 

abordaremos a história do grafite pelos questionamentos acerca da cultura dominante, da cultura 

de massa e da cultura popular e como direitoadotaremos o conceito de cultura por uma ótica 

jurídica. 

O direito cultural vem fundamentar o apoio, proteção e exigência da manutenção do grafite 

como expressão cultural de natureza imaterial de comunidades da sociedade e o direito 

urbanístico será evocado para defini-lo como expressão do direito à cidade.Por ser uma 

reivindicação do espaço público e social, o acesso à cultura é uma função social da cidade 

caracterizando-o assim como direito fundamental de terceira geração exigível no plano urbano.  

A pesquisa aqui elaborada procura demonstrar a relação de complementariedade entre o 

direito cultural e o direito urbanístico em suas regras e princípios para a defesa do grafite como 

uma manifestação cultural que reivindica o direito à cidade para tanto esse texto divide-se em 

cinco partes: Direito à cidade, uma relação entre a teoria e a prática; Cultura, a busca de um 

conceito; A positivação do direito à cultura na Constituição Federal; O grafite com 

cultura;Algumasregras e princípios do direito cultural e do direito urbanístico.  

Direito à cidade, uma relação entre a teoria e a prática 
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A expressão “Direito à Cidade” foi utilizada em manifestações ao redor do mundo em 

diversos idiomas, como por exemplo na Turquia na praça Taksin em protesto a derrubada de 

árvores no parque Gezi para a construção de um shopping e aqui no Brasil integra o repertório do 

Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) na voz de lideranças como Guilherme Boulos e 

em faixas penduradas em prédios e terrenos vazios nas cidades. Essa sintonia linguística 

proporciona um ponto de contato entre grupos organizados em uma amplitude internacional. O 

termo “Direito à cidade” também é utilizado como nome de grupos organizados como a 

Righttothecity aliance em Nova York, Pravo na Grad em Zagreb e Rechtauf Istambul 

(TAVOLARI, 2016, p.94).  

Mas afinal o que é o direito à cidade? Tavolari (2016, p.94) propõe uma reflexão em que 

não objetiva dar uma definição acabada à expressão “Direito à Cidade” mas sim um estudo 

histórico conceitual a fim de buscar o que os movimentos sociais reivindicam quando utilizam 

esse termo. No mesmo sentidoCafrune (2016, p.185) apresenta uma trajetória do conceito do 

direito à cidade no Brasil partindo da premissa da sua utilização pelos movimentos sociais.  

A primeira autora (TAVOLARI 2016, p.94) aponta como ponto de partida a obra de Henry 

Lefebvre, publicada em 1968 em que o conceito teve a sua gênese marcada por um duplo 

registro, teórico-conceitual e prático-reivindicatório no diálogo entre os movimentos sociais e as 

universidades. O segundo autor (CAFRUNE 2016, p.185) registra que no âmbito nacional a 

proximidade dos alunos e professores das universidades brasileiras com os movimentos sociais 

fez com que o termo ultrapassasse a área acadêmica chegando aos espaços públicos.Ambos os 

autores estão em consenso na análise do conceito a partir das lutas sociais, um por uma 

perspectiva mais ampla a partir da concepção do termo “Direito à Cidade” no mundo e o outro a 

partir da sua origem no Brasil.  

A proposta aqui sugerida, portanto, é a busca do sentido e significado da expressão “Direito 

à Cidade” pela ótica dos movimentos sociais que, por uma interatividade direta com intelectuais 

da área dos estudos urbanísticos, materializam seus anseios dando um embasamento teórico 

(pelos estudos acadêmicos) em suas práticas reivindicatórias (pela exigência à efetividade desse 

direito perante o estado).  

Harvey (2008, p.23) argumenta que odireito à cidade vai muito além do acesso aos recursos 

urbanos da cidade,é o direito de mudarmos conforme mudamos a cidade. A partir dessa premissa 
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o autor afirma que a cidade define o tipo de laços sociais, a relação com a natureza, o estilo de 

vida e os valores estéticos que teremos como cidadãos. A cidade deve ser considerada como um 

espaço onde o usufruto coletivo de riqueza, de cultura, de bens e de conhecimentos são 

destinados a todos em oposição a proteção discriminatória destinada somente aos possuidores de 

bens e capitais e donos de propriedade (OSÓRIO, 2006, p.195).  

O crescimento urbano gera uma enorme transformação no estilo de vida de seus cidadãos. 

O mercado como guia dessa expansão a partir da valorização monetária do solo, torna a 

qualidade de vida uma mercadoria. O acesso aos espaços da cidade passa a ter uma áurea de 

liberdade de escolha desde que você tenha o dinheiro para comprar a entrada (HARVEY, 2008, 

P.31). 

Para melhor compreensão da formulação do pensamento do autor, registramos aqui os 

dados da cidade de São Paulo que possui um défict de 358 mil moradias e 1.385 e 830 mil 

domicílios localizados em assentamentos precários que precisam de algum tipo de melhoria ou 

regularização fundiária conforme matéria jornalística do Jornal G1 São Paulo em 2018 

(SANTIAGO; MURANO, 2018, online). 

O espaço urbano como mercadoria, transforma o processo de urbanização em uma forma de 

acumulação de capital sem limites. Um processo destrutivo que exclui os menos favorecidos do 

direito á cidade. Harvey (2008, p.37) faz uma provocação ao leitor ao perguntar: o que os 

movimentos sociais urbanos de oposição, dos quais existem muitos ao redor do mundo, possuem 

em comum mesmo não tendo conexão alguma?O autor responde: Melhor controle democrático 

sobre a produção e utilização do excedente.  

As declarações de direito acontecem pelo avanço das reinvindicações dos movimentos 

populares. Para isso além das conquistas de direitos é necessário mecanismos eficazes de 

exigibilidade que complementam as demandas sociais em um cenário dominado por poderosos e 

reacionários (OSÓRIO, 2006, p.194).   

As diversas manifestações artísticas, culturais e reivindicatórias de direitosem uma 

sociedade multicultural e democrática só são possíveis com o respeito aos direitos humanos e 

fundamentais no plano urbano. Um dos direitoshumanosmaisimportantenaperspectiva deHarvey 

(2008, p.23) podesersintetizadoemsuafrase: “The Freedom, to make and remake our cities and 

ourselves, I want to argue, one of the most precious yet most neglected of our human 
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rights”.Portanto, a manifestação cultural é uma das formas de nos inventar e nos reinventar como 

cidadãos e recriarmos a nossa cidade. 

O direito à cidade como direito fundamental foi analisado em suas dimensões por Araújo 

(2017, online)em exposição acadêmica no IX Congresso de Direito Urbanístico. O autor explana 

que o direito à cidade pode ser considerado um direito de terceira dimensão por representar um 

direito transidivindual.  

Perez Luno, citado por Ingo Sarlet (2009, p.49) aponta que a corrente que defende os 

direitos de terceira dimensão como direitos transindividuais consideram esses direitos como uma 

reposta ao fenômeno denominado “Poluição das Liberdades” caracterizada pela degradação 

sofrida pelos direitos e liberdades individuais. O direito ao meio ambiente e à qualidade de vida 

assumem especial relevância por essa corrente doutrinária.  

De acordo comMendes (2013, p.138) os direitos de terceira dimensão caracterizam-se pela 

sua titularidade difusa ou coletiva visto que a proteção desses direitos não é destinada à pessoa de 

forma isolada, mas sim à uma coletividade ou grupos. O mesmo autor cita como exemplos o 

direito à paz, ao desenvolvimento, à qualidade do meio ambiente, à conservação do patrimônio 

histórico e cultural.  

O Estatuto da Cidade aprovado em junho de 2001, trouxe uma nova percepção para o 

direito à cidade como direito humano coletivo. Para Osório: 

O direito à cidade é interdependente a todos os direitos humanos internacionalmente 
reconhecidos, concebidos integralmente e inclui os direitos civis, políticos, econômicos, 
sociais, culturais e ambientais Inclui também o direito a liberdade de reunião e 
organização; o direito ao exercício da cidadania e da participação no planejamento, 
produção e gestão da cidade; a produção social do habitat; o respeito às minorias e à 
pluralidade ética, racial, sexual e cultural; o respeito aos imigrantes e a garantia da 
preservação e herança histórica cultural. O direito à cidade inclui também o direito ao 
desenvolvimento, a um meio ambiente sadio, ao desfrute e preservação dos recursos 
naturais e à participação no planejamento e gestão urbanos (ÓSORIO, 2006, p.196).    

O reconhecimento jurídico do direito à cidade possibilitou novas reivindicações no plano 

urbano e colaborou para o diálogo entre diversos movimentos sociais ao redor do mundo com 

uma agenda comum. O direito à cidade passou a ser um slogan que proporcionou a unificação de 

lutas por transformações sociais como as manifestações contra privatizações de espaços públicos 

e contra a gentrificação, além de questionar quem comanda a relação entre a urbanização e o 

sistema financeiro(CAFRUNE, 2016, p.200).  
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Os estudos sobre o direito à cidade e seu significado são antigos e ao mesmo tempo 

atuais.Tavolari(2017, online)apresentou, no IX Congresso de Direito Urbanístico uma pesquisa 

acadêmica onde propõe um estudo sobre como o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) e o 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) interpretam o significado do direito à cidade que diferem em 

grande parte da doutrina especializada, dos comentadores ou até mesmo da esfera pública. Apesar 

da busca do conceito de direito à cidade não ser novidade e sua expressão parecer 

autoexplicativa, sua interpretação não é fácil. 

Cultura, a busca por um conceito 

Bauman(2003, p.7) diferencia a comunidade da sociedade por meio dos sentidos que ela 

carrega por já na introdução do seu livro onde a primeira sugere um sentimento positivo, pois é 

bom “ter uma comunidade” ou “estar em uma comunidade” sendo assim possível interpreta-la 

como um lugar aconchegante e confortável. A outraestá associada aos momentos de sofrimento e 

a falta de uma vida digna na cidade, pois nessas situações logo acusamos a sociedade. 

O mundo moderno de produção capitalista origina a “sociedade” cujo a característica 

principal é a existência de indivíduos separados pelos seus interesses e desejos. As pessoas que 

vivem nas sociedades capitalistas modernasvivem de forma isolada, pois sua principal 

característica é uma divisão originária. Portanto a divisão de classes ou a divisão social é a marca 

da sociedade.51Essa divisão de classes também institui uma divisão cultural entre uma cultura 

dominante, também chamada de grande cultura ou cultura de elite - aquilo que se convencionou 

em chamar de cultura formal ou cultura letrada – e uma cultura dominada também chamada de 

cultura popular - que corre espontaneamente nos veios da sociedade (CHAUÍ, 2008, p.58). 

Nessa lógicaSantos (1988, p.689), já havia demonstrado três noções sobrea cultura: a 

grande cultura, a cultura popular e a cultura de massas. A autora traça um paraleloentre o 

comportamento dos produtores e consumidores da cultura dominante nos dias de hojee os do 

século XII, uma vez que estes tratavam a cultura dominada como sendo uma cultura selvagem e 

menos importante.52 

                                                 
51Segundo Chauí (2008, p.58) essa compreensão foi demonstrada pela primeira vez por Maquiavel em sua “O 
príncipe”e apresentado também por Marx em sua obra o Manifesto Comunista.  
52Observação feita em sua publicação datada de 1988. 
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A cultura de massa surge como uma forma de ocultar essa divisão cultural transformando-a 

em produto de mercado. Chauí (2008, p.59-60) faz quatro observações de como opera a indústria 

de massa. Em primeiro lugar ocorre uma separação dos bens culturais pelo seu valor de mercado, 

algumas são consideradas obras de alto valor ou raras sendo assim destinada aquela parcela da 

população com maior poder aquisitivo formando uma elite cultural. As obras mais baratas e 

comuns são destinadas à grande massa. Consequentemente a indústria cultural faz uma divisão 

social entre a elite “culta” e a massa “inculta”. Em segundo lugar, paradoxalmente com a 

primeira, parece que todos tem a possibilidade de escolher livremente o que deseja como 

consumidor. Porém a indústria cultural já determina o que cada classe social deve consumir 

apresentando bens culturais de acordo com interesses políticos e econômicos do “freguês”. Em 

terceiro lugar, a indústria cultural oferece “bens culturais médios” para aqueles que considera 

como o “consumidor médio” - figura inventada pela indústria cultural. Isto é, com o intuito de 

agradar, de seduzir e de vender cultura, a indústria cultural evita o “provocar” e o “fazer pensar” 

trazendo com nova roupagem informações antigas cristalizando assim o senso-comum. Em 

quarto lugar a indústria define cultura como entretenimento. Porém aquela se diferencia desta 

quando observada como “trabalho criador e expressivo das obras de pensamento e arte”(CHAUÍ, 

2008, p.61). 

A cultura de massa segue a lógica do mercado tornando-se uma mercadoria destinada ao 

grande público graças ao modelo neoliberal no processo de globalização (BUCKHART, 

2014,p.1903).Milton Santosfaz uma interessante diferença entre a cultura de massa e a cultura 

dominada como veremos a seguir:  

A cultura de massa produz certamente símbolos. Mas estes, direta ou indiretamente ao 
serviço do poder de mercado, são, a cada vez, fixos. Frente ao movimento social e no 
objetivo de não parecerem envelhecidos, são substituídos, mas por uma outra simbologia 
também fixa: o que vem de cima está sempre morrendo, e pode, por antecipação, já ser 
visto como cadáver desde o seu nascimento. é essa a simbologia ideológica da cultura de 
massa. Já os símbolos “de baixo”, produtos da cultura popular, são portadores da 
verdade da existência e reveladores do próprio movimento da sociedade (SANTOS, 
p.71). 

Nessa perspectiva,Pestana (2011, p.94) afirma que a cultura de massa detém mecanismos 

de dominação simbólica para (des)qualificar a cultura dominada como uma cultura inferior pelas 

suas representações e modos de consumo. Portanto diante da dinâmica social, é possível 

compreender uma resistência social formada pelas expressões populares do cotidiano da cultura 
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dominada (Música, comida, crença e etc) provenientes da negação de uma formatação da sua 

cultura.     

Apesar de termos feito no primeiro momento uma breve analise sobre cultura, percebemos 

que existe uma dificuldade não tão clara, mas perceptível sobre o que é cultura por uma ótica 

jurídica.Nesse momento, se faz relevante apresentar os três pontos indicados por Cunha Filho 

(2018, p.23) em relação à uma definição de cultura para o mundo jurídico científico:a 

primeiraobservação feita pela autor é sobre as impossibilidades operacionais para certas áreas do 

saber como a do direito para conceitos excessivamente amplos de cultura; o segundo ponto é a 

repulsa em caracterizar a cultura como desenvolvimento de civilização em que representaria uma 

posição justificável dos povos dominadores frente aos povos dominados que sempre impuseram 

sua cultura pela força da informação e muitas vezes bélica, além de outras tecnologias mais 

avançadas; por ultimo o autor destaca que a realidade normativa brasileira percebe a cultura de 

forma limitada. O autor defende que a cultura possui campo constitucional próprio e que não 

deve ser analisada a partir de uma simples observação do título VIII da Constituição Federal. 

Existe uma seção reservada para a cultura, mas destina outras seções para a educação e o 

desporto sem contar com os capítulos voltados para a família e para os índios por exemplo. A 

cultura deve ser conhecida por suas peculiaridades e por ter campo constitucional próprio. 

Para melhor compreensão jurídica do conceito de cultura, seguimos o entendimento de 

Cunha Filho (2018, p.24) “Passamos a defini-la como produção humana vinculada ao ideal de 

aprimoramento, visando à dignidade da espécie como um todo e de cada um dos indivíduos” 

restando assim, as subjetividades dos termos aos ordenamentos jurídicos que disciplinam as 

relações culturais. 

A positivação do direito à cultura na Constituição Federal 

A construção dos direitos humanos possui três documentos internacionais como espinha 

dorsal. São eles: Declaração Internacional dos Direitos Humanos; Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Dos 

três pilares jurídicos internacionais citados, os dois primeiros abordam o direito a cultura como 

direito humano esclarecendo que o ser humano é um ser cultural e a expressão dessa cultura faz 

parte de sua dignidade devendo ser protegida (BUCKHART, 2014, p.1906).   
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No seu artigo XXII, a Declaração Universal dos Direitos Humanos legitima toda pessoa 

que faça parte de uma comunidade exigir o direito a cultural indispensável para o 

desenvolvimento de sua dignidade e personalidade. Oartigo XXVII da mesma declaração, ainda 

assegura com maiores especificidades o direito à cultura ressalvando que todos tem direito de 

participar na formação cultural da comunidade assim como gozar das artes que dela resulta. O 

mesmo artigo também afirma o direito a proteção moral e material das produções artísticas 

resultantes da cultura. O artigo XX da Declaração universal dos Direitos Humanos garante a 

liberdade de reunião e o artigo XXVI garante a educação. Apesar de não versarem sobre a cultura 

de forma taxativa, os dois dispositivos também fazem parte do raio de abrangência do direito 

cultural conforme entendimento de Cunha Filho (2018, p.24). 

O Pacto Internacional Sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais em seu começo, já 

estabelece em seu artigo 1º, 1. Que em virtude do direito de autodeterminação dos povos é 

assegurado o desenvolvimento cultural. O artigo 15, item 1, “a” assegura a participação dos 

indivíduos na vida cultural, os itens 2 e 3 do artigo 15 determinam que os Estados signatários 

deverão assegurar o pleno exercício da participação no desenvolvimento e difusão da cultura 

além de respeitar as liberdades inerentes para sua atividade criadora. O artigo 15, item 4 ainda 

determina o reconhecimento dos benefícios do fomento ao desenvolvimento cultural das 

sociedades.  Aos Estados signatários do Pacto hora analisado, cabem produzir relatórios para o 

secretário geral da ONU sobre o progresso das medias adotadas para a efetivação do direito à 

cultura conforme o artigo 16.  

Marmelstein (2014, p.24) faz uma observação bastante didática para distinguir os direitos 

do homem, os direitos humanos e os direitos fundamentais, visto que as três expressões fazem 

referência a valores éticos de limitação do poder e valorização da dignidade humana. O autor 

segue a teoria de que os direitos do homem não são positivados e são produzidos em textos 

sagrados, obras literárias e discursos políticos; os direitos humanos são os direitos positivados no 

plano internacional como tratados internacionais pactos e convenções; e os direitos fundamentais 

são positivados no plano interno do Estado, ou seja, nas Constituições e são versados em leis e 

tratados internalizados. 

A constituição Federal de 1988consagrou o direito à cultura no título VIII, Capítulo III 

seção II, nos artigos 215, 216 e 216 -A.Os artigos supracitados correspondem à positivação do 
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direito à cultura no ordenamento jurídico brasileiro sendo ao mesmo tempo uma garantia do 

exercício de participar da formação cultural da cidade e um dever do Estado em preservar as 

manifestações culturais populares. Existem outros dispositivos legais espalhados na Constituição 

Federal que salvaguarda o direito à cultura como o Artigo 5º inciso IX que garante a liberdade 

intelectual e artística sem censura ou licença, pois os direitos culturais são aqueles relacionados 

às artes, à memória coletiva e ao fluxo de saberes que visa a dignidade da pessoa humana 

(CUNHA FILHO, 2018, p.28).     

O direito à cultura foi assegurado em decisão judicial proferida pelo juiz de direito da 12ª 

Vara da Fazenda Pública, Adriano Marcos Laroca. A sentença proferida em Ação Popular - ato 

lesivo ao patrimônio artístico estético histórico ou turístico no processo nº 1004533-

30.2017.8.26.0053,  em face do município de São Paulo e outros, Condenou os réus ao 

pagamento de R$782.300,00 (Setecentos e oitenta e dois mil e trezentos reais) acatando a 

demanda, entre outras, de que o grafite apagado pela ação municipal “Cidade Linda” atacou um 

bem cultural de natureza imaterial com fundamento no artigo 2l6 caput da Constituição Federal. 

O juiz ainda afirma que a demanda requerida visa “proteger direta e primordialmente a dimensão 

coletiva da arte urbana como expressão artística da comunidade periférica de São Paulo. E não a 

materialidade de cada grafite”(LAROCA, São Paulo, 12ª Vara da Fazenda Pública, Sentença,n. 

do processo 1004533-30.2017.8.26.0053, p.12) o que caracteriza uma proteção do direito cultural 

como direito fundamental em sua terceira dimensão.      

 

O graffiti como cultura 

A cidade de Nova York passou por grandes renovações e projetos urbanísticos iniciados 

nos anos1950 com chegada de imigrantes e por uma crise econômica resultando em uma cidade 

com um contexto social completamente redesenhado nos anos 1960. Os filhos desses imigrantes 

acabaram sofrendo mudanças sociais como o prolongamento do período escolar e o aumento da 

autonomia no tempo livre repercutindo assim em sua vida social. A cidade de Nova York acaba 

sendo abalada pela formação de pequenos grupos criminosos de jovens ocasionando conflitos 

urbanos nos anos 1960 e 1970. Alguns assimilam esses conflitos entre os jovens pela ruptura 

física provocada pelos grandes projetos de renovação urbana(AUSTIN, 2001 p. 27-28). 
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Com a chegada de imigrantes com novos valores e saberes, a cidade passa a estar em 

constante mutação tornando assim a cidade heterogênea.Paula (2014, p.49) aponta que “pensar a 

homogeneidade significa pensar a morte da cidade”. 

 Na periferia nova-iorquina, ou guetos, a cultura do hip hop acaba sendo adotada por jovens 

em grande parte afro-americanos e hispano-americanos e se alastrando também para outras 

cidades do Estados Unidos. A ideologia individualista e de meritocracia prevalecente nesse país 

acabou influenciando a práticado grafite. Escreverseu nome era o modo como esses jovens 

acreditavam que poderiam ser vistos e aparecer na cidade tornando-se conhecidos (FERRO, 2010 

p.78). O grafite é um dos elementos da cultura do hip hop que permitia a esses jovens a 

visibilidade social na cidade pela escrita de nomes fictícios em paredes e trens (MACDONALD 

2001, p.78). 

Para Bauman (2003, p.100), a figura do gueto em uma sociedade é o ponto mais baixo que 

uma comunidade pode chegar. Essa comunidade é composta, por aqueles que, por não possuem 

nenhuma contribuição material de valor de troca, são invisíveis e indesejados. Esses podem ser o 

estrangeiro, o imigrante ou aquele sem poder aquisitivo, enfim o participante não convidado. O 

resultado é o contraste das favelas e bairros pobres com os condomínios, shoppings e etc 

(PAULA, 2014, p 50). 

No caso de Nova York, os poderes políticos e midiáticos classificaram o grafite como uma 

prática violenta e de vandalismo, a juventude foi apontada como um problema urbano. O prefeito 

da época John Lindsay proclamou uma verdadeira guerra ao grafite pois à considerou como o 

início de uma crise urbana. Tal comprometimento levou o prefeito a apresentar ao conselho da 

cidade uma lei que puniria em U$100 (cem dólares), seis meses na cadeia ou ambos para quem 

carregasse uma lata de spray aberta ou uma caneta-marcador em publicoe estabeleceu um dia 

“antigrafite”. A limpeza de muros chegou ao valor de 1.3 milhões de dólares sendo necessário 

aumentar os impostos urbanos para tal finalidade (Austin, 2001, p.84-85). 

O grafite teve início com jovens de periferia urbana em diversos países como nos Estados 

Unidos, Brasil, França e Portugal. Entretanto a questão racial foi mais incisiva nos Estados 

Unidos que nos outros países europeus e no Brasil. O grafite brasileiro surgiu como 

reinvindicação do espaço físico ocasionado pela segregação social e espacial (FERRO, 2010, 

p.80). 
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Com a difusão da cultura hip-hop norte-americana, a partir dos anos 1980 começa a surgir 

as primeiras manifestações do grafite nos arredores do metrô de São Bento na cidade de São 

Paulo. Costumeiramente reuniam-se dançarinos (breake) e DJ’s que comandavam rodas de dança 

até o anoitecer. A partir desse embrião da cena do hip-hop brasileiro, surgiram artistas musicais 

como Thaíde, Dj Hum, Styllo Selvagem entre outros e artistas grafiteiros que hoje possuem 

visibilidade internacional como por exemplo “Os Gêmeos” e “Eduardo Kobra” (GRAFFITE, 

2014, online). 

Essas intervenções no ambiente urbano mostram uma cidade invisível e segregada.Por meio 

de provocações artísticas que despertam nas pessoas a sensibilidade e a capacidade de pensar a 

cidade como espaço de produtor de lutas de movimentos sociais, o grafite passa a ser 

consideradouma contracultura53 que discuti e rever a cidade e suas interações (PAULA, 

2014,p.50 – 51). 

O artista carioca CZS54 ressalta que o a prática do grafite é tida como instrumento de 

reabilitação do meio urbano e apreciado pelas camadas sociais populares, mas essa manifestação 

artística ainda é confundida com pichação por muitas pessoas no Rio de Janeiro.  O artista 

salienta que essa arte é bem mais aceita nas favelas e bairros pobres, pois seus moradores gostam 

da ideia de ter a comunidade mais colorida e bonita assim como as crianças gostam da cultura do 

hip-hop (FERRO, 2010, p. 84). 

De acordo com Ferro (2010, p.81), no fim do século XX e início do século XXI, O 

grafiteque incialmente era considerada uma prática subversiva, ilegal e desviante, e por muitos 

ainda é, tornou-se atrativa para o mercado da arte e do design na Europa e nos Estados Unidos. A 

partir de então o grafite passou a ser vislumbrado como prática cultural e de bem simbólico no 

campo da arte, massua produção se polariza em duas vertentes: uma mais oculta, desviante e 

transgressora e outra, visível, institucionalizada e legitimada. 

A obra produzida pelo renomado e anônimo artista de rua “Banksy”, feita originalmente em 

2002 em um muro em Londres denominada “Garota com Balão” foi leiloada pela tradicional 

                                                 
53 ParaPaula (2014, p.51): “A contracultura surge da necessidade de afirmação de grupos, portadores de novos 
desejos e apropriadores de novas tecnologias – ou de novos usos para velhas tecnologias – e dispostos a discutir e 
rever a cidade suas relações. [...] A sua primeira função é mostrar uma cidade invisível à cidade visível”.  
54Gabriel seu nome de nascimento, natural de São Gonçalo no estado do Rio de Janeiro e criado no bairro Porto 
Novo (FERRO, 2010, p.83). 



91 
 

ISSN-e 2316-9982 
 

sociedade de leilões britânicas Sothebys. Após a obra ser arrematada pelo valor de um milhão de 

libras, ela foi destruída por um triturador instalado na moldura do quadro acionado por um 

dispositivo remoto (ÉPOCA NEGÓCIOS, 2018, online). O artista demonstrou, pela sua rede 

social “Instagram”, como foi colocado o dispositivo na obra para que, no caso de ser posta a 

leilão, fosse triturada (BANKSY, 2018, online).  

Ferro (2010 p.81) aponta que com o surgimento de novas tecnologias da informação e 

tendências ligadas ao estilo de vida urbano, o trabalho dos grafiteiros também passou a ser 

procurado pelo mercado ligado ao estilo de vida urbano. Marcas de vestuários e bebidas 

energéticas passaram a utilizar o trabalho dos grafiteiros em seus anúncios publicitários. Cabe 

aqui destacar a arte feita pelos grafiteiros “Os Gêmeos” no avião da empresa Gol que transportou 

a seleção brasileiro de futebol durante a copa de 2014 (G1 SÃO PAULO, 2014, online).  

Visto que essa temática ensejaria uma nova discussão jurídica e filosófica, para não 

mencionar outras áreas do conhecimento, nos conformaremos com o entendimento da lei federal 

12.408/2011 que descriminalizou a grafitagem diferenciando-a da pichação e reconhecendo-a 

como arte.  

Algumas regras e princípios do direito cultural e do direito urbanístico  

A cidadania é um tema importante para o direito cultural e para o direito urbanístico. As 

normas constitucionais dirigentes disciplinados pelo direito urbanístico para garantir o direito à 

cidade são a cidadania e a dignidade da pessoa humana como fundamentos do estado 

democrático de direito (SAULE JUNIOR, 1997, p.75).A cidadania pode ser compreendida 

essencialmente na ideia de participação na vida política do país e a cidadania cultural a aplicação 

desse princípio no setor da cultura. (CUNHA FILHO 2018, p.104). Saule Junior versa sobre a 

cidadania e a cultura pela ótica do direito urbanístico: 

As formas de expressão, as ações concretas da população organizada e desorganizada, 
suas formas de associação, experiências e vivencias cotidianas, o modo de viver e 
sobreviver nas cidades, reforça a ideia da cultura como elemento constitutivo de todas as 
práticas sociais, inclusive das práticas políticas e econômicas, bem como de ser requisito 
para o exercício da cidadania em sua plenitude (SAULE JUNIOR, 1997, p.53). 

O principio da participação popular no direito cultural, possibilita a participação direta dos 

cidadãos em deliberações sobre política cultural, esse princípio é facilmente extraído do artigo 

216, parágrafo 1º da Constituição Federal no comando “O Poder público, com a colaboração da 

comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro” (CUNHA FILHO, 2018, 
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p.68). o mesmo principio existe no ramo do direito urbanístico e garante a participação popular 

na formulação e implementação de política urbana com base nos artigos 1º, parágrafo único; 14; e 

29, inciso XII da Constituição Federal (SAULE JUNIOR, 1997, p.74). Cabe aqui destacar que o 

instrumento de expansão de política urbana é o plano diretor que deve prover a seus cidadãos as 

funções sociais da cidade e ser elaborado com a máxima participação popular (MELO, 2010, 

p.78).  

O principio do pluralismo cultural aponta que perante o estado, todas as manifestações 

culturais brasileiras possuem o mesmo STATUS de dignidade não permitindo que nenhuma seja 

oficializada ou privilegiada frente a outra. Tal princípio é percebido na primeira parte do artigo 

215 da Constituição Federal “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais”e 

está intimamente ligado ao princípio da universalidade. Este ultimo princípio garante a todos o 

acesso às benesses culturais proporcionadas pela sociedade e pelo Estado e está previsto no Art. 

216-A, §1º, II da Constituição Federal. A expressão “acesso aos bens e serviços culturais” 

prevista no dispositivo legal supracitado é bem mais acanhada que sua construção doutrinária 

(CUNHA FILHO, 2018, p.67) mas nos permite fazer referência ás funções sociais da cidade que 

no direito urbanístico são caracterizadas por serem um interesse difuso (SAULE JUNIOR, 1997, 

p.76).Essas funções são atendidas quando todos os que residem ou não na cidade, mas nela se 

encontram tenham acesso aos direitos fundamentais (MELO, 2010, p.78) portanto o direito à 

cultura pelo “acesso aos bens e serviços culturais” é caracterizado pelo direito urbanístico como 

uma função social da cidade.   

Oprincípio do desenvolvimento sustentável no direito urbanístico é extraídodo Pacto 

Internacional Econômico de Direitos Econômicos, Sociais e culturais de 1966.Estepacto 

internacional demonstra uma afinidade entre os dois ramos do direito visto que, por um lado o 

referido tratado influenciou no reconhecimento da cultura como direito na segunda metade do 

século XX(CUNHA FILHO, 2018, p.24), por outro lado o direito urbanístico destaca o pacto, 

entre outras normas internacionais, por fundamentar o princípio internacional do 

desenvolvimento sustentável como princípio norteador do desenvolvimento urbano (SAULE 

JUNIOR, 1997, p.74). 

CONCLUSÃO 
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Todos os direitos humanos internacionalmente reconhecidos possuem uma direta relação de 

dependência com o direito à cidade. As funções sociais da cidade, quando plenas de exigibilidade 

pelo estado e controle social, isto é, quando a cidade garante o exercício dos direitos 

fundamentais pelos seus cidadãos, materializam o direito à cidade que são os direitos previstos na 

Constituição Federal. O direito à cidade é um verdadeiro coletivo de direitos difusos que podem 

ser exigidos no plano urbano e que individualmente são exigíveis como função social da cidade 

no ramo do direito urbanístico. A cultura é um direito fundamental que pode ser vislumbrado 

como direito de terceira dimensão em que é também uma das funções sociais da cidade e compõe 

o direito à cidade. 

A definição de cultura não é uma tarefa fácil uma vez que sua compreensão mudou no 

prolongar da história. O universo jurídico não comporta um conceito extremamente amplo, então 

a doutrina moderna do direito cultural à define como ideal de aprimoramento que visa a 

dignidade da espécie como um todo e em cada um dos indivíduos.  

A cultura popular ou cultura dominada é caracterizada por surgir de forma natural e 

horizontal sendo acessível a todos demonstrando assim o verdadeiro formato da comunidade. A 

partir do momento em que o mercado transforma a cultura em mercadoria, ela se torna uma 

cultura de massa eretira o caráter natural de florescimento e movimento da cultura como reflexo 

da comunidade.A cultura dominante é destinada a uma elite social caracterizada pelo acesso à 

cultura a partir do poder financeiro. 

É possível perceber o grafite nas três perspectivas de cultura. Em princípio, foi 

marginalizado, excluído e conhecido como atitude destrutiva e degradante por aqueles que não se 

identificavam com essa manifestação, sendo assim um elemento da cultura dominada. Mas o 

mercado vislumbrou a oportunidade de monetizar a arte do grafite em produtos como vestuários e 

bebidas energéticas, assim passou a compor a cultura de massa.Por fim o grafite passou a integrar 

a cultura dominante como obras de arte leiloados por altos valores para uma pequena parcela da 

população. O grafite nos dias de hoje é considerado como cultura uma vez que é entendida como 

trabalho criador e expressivo de arte e de pensamento além de ser considerado um ideal de 

aprimoramento que visa a dignidade das pessoas no ambiente urbano. 

A prática do grafite nasceu nos guetos de Nova York e aqui no Brasil surgiu como 

reivindicação de espaços físicos e sociais por comunidades excluídas na sociedade pela falta do 
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poder de compra.Portanto na perspectiva do direito urbanístico, o grafite encontra respaldo por 

ser uma expressão do direito à cidade. Partindo dessa premissa, essa manifestação artística 

denuncia várias formas de não efetivação das funções sociais da cidade que são os direitos 

fundamentais exigíveis no plano urbano e só serão plenamente efetivadas pelo poder publico com 

a diminuição das injustiças sociais e das segregações espacial.   

O grafitetambém é uma manifestação cultural que pertence à um grupo específico ou 

comunidade formador da sociedade no ambiente urbano podendo ser considerado assim como um 

direito de terceira dimensão.Uma das funções sociais da cidade é promover a cultura. Aqui 

encontramos respaldo no ramo do direito cultural que assegura a sua plena manifestação e 

manutenção no ambiente urbano com o apoio do Estado. 

A cidadania é um dos principais pontos em comum nos dois ramos do direitoe em termos 

gerais é praticada pelo exercício da participação nas decisões políticas do Estado.Na área do 

direito cultural assegura aos cidadãos aplicação desse princípio no setor cultural eno direito 

urbanísticoé um princípio norteador, pois caracteriza a partição popular nas políticas públicas de 

expansão urbana. 

Portanto concluímos que o direito cultural e o direito urbanístico se complementam em suas 

regras e princípios para defesa do grafite como uma manifestação cultural que reivindica o 

Direito à Cidade. 
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RESUMO 

O presente trabalho possui o intuito de realizar uma análisejurídica pertinentea importância do 

Teatro, nas suas dimensões de visitação, como também de criação, sob a perspectiva da cidadania 

cultural.A ausência de uma tradição de política cultural, que possuísse a cidadania como o foco, 

proporcionou preocupação para gestões públicas progressistas, que direcionou suas ações para o 

rompimento da situação histórica da ausência do Estado nessa área social. Adotar a cultura 

comodireito constitui uma experiência inovadora naárea das políticas públicas, e 

representavaimputar novas obrigações ao Estado como provedor cultural. Entretanto, nosso atual 

contexto político direciona-se para uma tendência de descaso com a cultura por parte do Estado e 

demais instituições que fomentam a arte em relação as suas insuficientes atuações nessa área. 

Reflexo disso está presente no anuncio do cancelamento das programações dos Centros Culturais 

do Banco do Nordeste, sem previsão de retorno, sendo justificado como um contingenciamento 

dos recursos, equipamento este que possui como uma das missões institucionais o 

estabelecimento de políticas de fomento à cultura do Nordeste. Por meio de uma análise 

qualitativa, realizou-se uma revisão bibliográfica utilizando livros, teses, dissertações e artigos de 

periódicos que abordam a temática, contribuindo assim para a concretização dos desígnios deste 
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trabalho. Obtendo-se a compreensão que a democratização do acesso ao Teatro garanteaos 

sujeitos de direito a concretizaçãodo pleno exercício da política de cidadania culturale fruição dos 

direitos culturais previstos na CF/88. 

 

Palavras-chave:Teatro.Direitos Culturais.Cidadania Cultural. Constituição Federal. 

 

ABSTRACT 

Thepresentworkintends to make a pertinent legal analysistheimportance of theTheater, in 

itsdimensions of visitation, as well as of creation, fromtheperspective of the cultural citizenship. 

Theabsence of a tradition of cultural policythathadcitizenship as 

itsfocusprovidedconcernforprogressivepublicmanagement, 

whichdirecteditsactionstowardsbreakingthehistoricalsituation of theabsence of thestate in this 

social area. Adopting culture as a rightwas a groundbreakingexperience in thearea of 

publicpolicy, and itmeantimputing new obligations to thestate as a cultural provider. However, 

ourcurrentpoliticalcontextisdirectedtowards a tendencytowardsdisregardfor culture onthepart of 

thestate and otherinstitutionsthatfoster art in relation to theirinsufficient performance in thisarea. 

Reflection of thisispresent in theannouncement of thecancellation of theprograms of the Cultural 

Centers of Banco do Nordeste, with no forecast of return, beingjustified as a contingency of 

resources, whichequipment has as one of itsinstitutionalmissionsthe establishment of policies to 

promote culture in theNortheast. Through a qualitativeanalysis, a 

literaturereviewwasconductedusingbooks, theses, dissertations and 

journalarticlesthataddressthetheme, thuscontributing to therealization of thepurposes of thiswork. 

Obtainingtheunderstandingthatthedemocratization of access to theTheaterguarantees to 

therightsubjectstherealization of the full exercise of thepolitics of cultural citizenship and 

enjoyment of the cultural rightsforeseen in the Federal Constitution of 1988. 

 

keywords:Theater. Cultural rights.Cultural citizenship.Federal Constitution. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
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O teatro como expressão artística e cultural é de fundamental importância para o 

desenvolvimento social e por isso deve ser fomentado, seja mediante políticas públicas que 

promovam acesso a ele, seja por incentivos econômicos que viabilizem sua promoção e 

manutenção, dentre outras possibilidades. 

Entende-se, a partir da Constituição Federal Brasileira, que o acesso à arte e à cultura, (e 

consequentemente ao teatro) faz parte do rol de prerrogativas que todo cidadão brasileiro possui e 

que compete ao Estado viabilizar a fruição deste direito cultural. Devido a isso, vários 

dispositivos são previstos na Carta Magna que demonstram e acentuam a relevância da arte para 

os indivíduos inseridos no meio social, inclusive como auxílio na construção de uma sociedade 

mais justa e igualitária. 

A partir dessas premissas buscamos analisar as seguintes temáticas: arte, teatro, legislação 

cultural, direitos humanos, cidadania cultural, dentre outras relacionadas com o intuito de afirmar 

a urgente necessidade da sua discussão na contemporaneidade, principalmente no tocante às 

ameaças sofridas que impactam de maneira negativa a fruição dos direitos culturais instituídos 

pela Constituição Federal Brasileira de 1988.  

Este trabalho possui como propósito realizar uma análise jurídica pertinente a importância 

do Teatro, nas suas dimensões de visitação, como também de criação, sob a perspectiva da 

cidadania cultural. A ausência de uma tradição de política cultural, que possuísse a cidadania 

como o foco, proporcionou preocupação para gestões públicas progressistas, que direcionou suas 

ações para o rompimento da situação histórica da ausência do Estado nessa área social. 

Através de uma análise qualitativa, realizou-se uma revisão bibliográfica utilizando livros, 

teses, dissertações e artigos de periódicos que abordam a temática, contribuindo assim para a 

concretização dos desígnios deste trabalho. Desta feita, apresentamos em cada capítulo conceitos 

e relações pertinentes que nos ajudam a elucidar algumas das inquietações sofridas pelo nosso 

país nos últimos anos. 

 

2A RELAÇÃO ENTRE TEATRO E DIREITO 
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A arte de uma maneira ampla (compreendendo todas as suas manifestações) é importante 

apenas por ser o que, dentre outras habilidades, nos legitima enquanto humanos. Animais podem 

“ensaiar” a arte, mas não fazer arte, pois ela exige capacidades próprias que só nós possuímos, 

sendo a consciência a mais relevante. Tanto para fazer arte quanto para frui-la é necessário ter 

consciência desses atos. Boal (2015, p. 20) ao falar sobre o teatro diz: 

[...] teatro é a capacidade dos seres humanos, ausente nos animais, de se observarem a si 

mesmos em ação. Os humanos são capazes de se ver no ato de ver, capazes de pensar 

suas emoções e de se emocionar com seus pensamentos. Eles podem se ver aqui e se 

imaginar adiante podem ver-se como são agora e imaginar-se como serão amanhã. É por 

isso que os seres humanos são capazes de identificar (eles mesmos e os outros) e não 

somente reconhecer. O gato reconhece seu dono [...] no entanto, não pode identifica-lo 

[...] identificar é a capacidade de ver além daquilo que os olhos olham, de escutar além 

daquilo que os ouvidos ouvem, de sentir além daquilo que toca a pele e de pensar além 

do significado das palavras. 

O teatro faz parte da vida humana e nos é tão orgânico que na maioria das vezes não nos 

damos conta de sua existência a não ser quando num palco (ou na rua) o entendemos como tal. Já 

afirmava Augusto Boal (2015, p. 13) que todos somos atores pelo simples fato de agirmos, 

representarmos vários papéis sociais e, ao mesmo tempo, todos somos também espectadores 

porque observamos os outros agirem no mundo de diversas formas sob diversas circunstâncias. 

Ao analisar este pensamento chegamos à conclusão de que o teatro (vivo) somos nós e que 

não há como separar o ser humano, agente do seu destino, atuante em sua vida, de outro ser 

humano (que por convenção é classificado como ator) que num palco ou local que o equivalha, 

atua em um papel representando um personagem. Ambos são igualmente atores, em palcos 

diferentes, mas atuantes. Eis a importância fundamental do teatro: ele demonstra a nossa 

humanidade. 

Além disso, o teatro como manifestação artística e cultural também é "uma forma de 

conhecimento e deve ser também um meio de transformar a sociedade" (BOAL, 2015, p. 15). 

Mas para apreender o teatro de forma um pouco mais ampla faz-se necessário resgatar a origem 

etimológica deste termo que diferente da concepção contemporânea possui um significado mais 

objetivo e literal. 
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A palavra teatro deriva do “verbo grego theastai (ver, contemplar, olhar). Inicialmente 

designava o local onde aconteciam espetáculos. Mais tarde serve para qualquer tipo de 

espetáculo”. (PEIXOTO, 2007, p. 12). Dessa forma o conceito de teatro como local advém do 

vocábulo grego theatron que significa “o local de onde o público olha uma ação [...] o teatro é 

mesmo, na verdade, um ponto de vista sobre um acontecimento”. (PAVIS, 2008, p. 372). Só 

posteriormente entre os séculos XVII e XVIII o termo teatro é entendido como sinônimo de cena 

(PAVIS, 2008) conceito este que se transforma de acordo com a sociedade que o emprega 

(PEIXOTO, 2007). 

Sendo assim, o teatro grego que é considerado o precursor do teatro europeu e de forte 

influência na história do teatro ocidental, apesar de o teatro ser “tão velho quanto a humanidade” 

e de existirem “formas primitivas desde os primórdios do homem” (BERTHOLD, 2008, p. 1), 

trouxe a fundamental ideia de que o teatro (para ser teatro) necessita da interação entre ator(es) e 

espectador(es) destacando a ativa participação deste(s) pois como elucidada Berthold (2008, p. 

103 – 104) “a multidão reunida no theatron não era meramente espectadora, mas participante, no 

sentido mais literal”. 

Mas levando em consideração que da Antiguidade Clássica à Contemporaneidade muitas 

águas já passaram, a história do teatro foi se desenrolando ao sabor das transformações sociais, e 

o que era teatro antigamente para um local circunscrito e para um grupo social específico não é o 

mesmo no tempo atual (apesar de guardar algumas similaridades) e como afirma Peixoto (2007, 

p. 11) “o que mais tem sido modificado é o próprio significado da atividade teatral: sua função 

social, constantemente redefinida, na teoria e na prática”. 

Dentro desta perspectiva Stanislavski (2001, p. 181) acentua que “o teatro possui os meios 

mais poderosos de afetar milhares de espectadores ao mesmo tempo [...] que se torna acessível a 

todos, do professor ao camponês”, em contrapartida a Carta Magna no artigo 215 (caput) defende 

que o “pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional” será garantido 

a todos pelo Estado e que, no art. 216, §3º, dentre outros deveres, terá que estabelecer, mediante 

lei, incentivos em prol da produção e conhecimento da cultura (BRASIL, 1988). 

Consonante ao previsto no artigo 215 da Constituição Federal Brasileira foi criado o Plano 

Nacional de Cultura pela Lei n° 12.343/10 com vigência de dez anos tendo como um dos 

princípios norteadores “IV – o direito de todos à arte e à cultura” (BRASIL, 2010). Ainda prevê 
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no artigo 3º em relação ao Poder Público onde a este compete “III – fomentar a cultura de forma 

ampla, por meio da promoção e difusão, [...] da concessão de apoio financeiro e fiscal aos agentes 

culturais, [...] entre outros incentivos” (BRASIL, 2010). Tais dispositivos demonstram a grande 

importância que a arte tem, ou pelo menos deve ter, em nossa sociedade. 

De forma que a arte, e aqui inclui-se o teatro, nos torna humanos e quanto mais nos 

aproximamos dela mais conscientes nos tornamos da nossa própria humanidade, do meio que nos 

cerca, das circunstâncias da vida comum e assim como a educação ela assusta. Assusta e muito, 

pois nos dá os elementos necessários para uma revolução, talvez a mais importante, a do 

pensar/sentir que nos possibilita refletir e transformar a nossa realidade. 

Nos governos autoritários a manifestação artística é controlada quando não extinta. 

Pudemos perceber que nos últimos anos o Brasil passa por uma onda crescente de um 

pensamento saudosista aos tempos sombrios que, infelizmente, perpetuaram durante décadas a 

partir do golpe de estado em 1964 quando a Ditadura Civil Militar foi instaurada e a arte foi uma 

das primeiras a sofrer as consequências: artistas perseguidos, quando não torturados, mortos ou 

exilados era um fato corriqueiro e o florescimento cultural que desabrochava foi prontamente 

sufocado “na verdade o golpe militar de 64 deu o ponto de partida para a repressão cultural” 

(PEIXOTO, 2007, p. 86). 

Ultimamente, a arte vem sofrendo duros golpes, a tentativa de extinção do Ministério da 

Cultura (MINC) em 2016 foi um dos primeiros da lista de ordem de seu desmonte e que se 

concretizou finalmente em 2019 onde foi diluído e transformado em uma secretaria do Ministério 

da Cidadania como se atesta no artigo 24, III, da Lei n° 13.844/19. Portanto a arte está sendo alvo 

de um projeto de desarticulação e a mais recente fase se deu com o cancelamento de várias 

atividades dos Centros Culturais do Banco do Nordeste em Sousa/PB, Fortaleza/CE e na região 

do Cariri situado em Juazeiro do Norte/CE anunciado em julho do corrente ano. 

Em consequência, muitas pessoas se mobilizaram contra este ato que impactaria de forma 

intensa o desenvolvimento cultural e artístico dessas regiões. Muitos fizeram resistência e como 

tal, acreditam que devem discutir a respeito, pensar acerca da importância de tal instituição, assim 

como a arte e o teatro são relevantes para a formação e afirmação da nossa identidade humana e 

cidadã, pessoas atuantes na sociedade mediante o exercício dos direitos culturais defendidos na 
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Constituição Federal (artigo 1º) tendo como fundamentos: “II – cidadania e III – dignidade da 

pessoa humana” (BRASIL, 1988). 

Como bem elucida Manzini-Covre, dentro dessa perspectiva só é possível a existência da 

“cidadania se houver a prática da reivindicação, da apropriação de espaços, da pugna para fazer 

valer os direitos do cidadão. Neste sentido, a prática da cidadania pode ser a estratégia, por 

excelência, para a construção de uma sociedade melhor” (1991, p. 10). 

Diante disto nos resta questionar: Qual é a necessidade do teatro na contemporaneidade? 

Por que devemos frequentar o teatro, assistir espetáculos teatrais, ir a instituições onde acontece a 

cena teatral? Qual é a importância da arte teatral em nossa sociedade? Picon-Vallin (2009, p. 320) 

nos responde que “o teatro aparece como último espaço público de encontro” e onde há pessoas 

reunidas há força e potência para se pensar coletivamente e é se pensando junto que se transforma 

a realidade social comum. 

 

3 DIREITOS CULTURAIS COMO DIREITOS HUMANOS 

 

A era moderna propiciou modificações radicais quanto a perspectiva de mundo em amplos 

aspectos, no âmbito social, econômico, político e filosófico, fazendo surgir um novo ideal para a 

humanidade, que são os direitos humanos. Direitos estes que se tornaram o princípio de 

libertação da opressão da dominação. 

Os direitos humanos estavam relacionados inicialmente a luta da burguesia insurgente 

contra o poder absolutista e despótico e contra a estrutura social estática. O Estado moderno 

advindo desse levante burguês caracterizou-se pelas bandeiras de uma certa democracia, pela 

implantação da paz e pela proteção dos direitos naturais. 

Os direitos naturais remetem a origens clássicas, podendo-se dizer que a filosofia grega é 

um ponto de partida para a análise da fundamentação e da genealogia dos direitos humanos. Os 

direitos naturais buscavam a verdade da natureza contra o senso comum e contra a banalidade da 

opinião convencional. 
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A justiça, como o objetivo central da vida política, era o elemento de suma importância que 

complementava a ideia de direito natural, sendo a rebelião da filosofia clássica contra os 

paradigmas das convenções passadas. 

Na era da modernidade, surgem as dimensões dos direitos humanos. Na primeira dimensão 

originam a concepção de direitos civis e políticos a partir do âmbito do Estado Liberal, buscando 

como objetivo a proteção dos direitos de liberdade, desencadeando para o Estado a obrigação de 

omissão, nos termos do dever de não fazer, como os direitos de expressão, livre manifestação do 

pensamento, incluindo os direitos de propriedade. 

Na segunda dimensão é evidenciado os direitos sociais, que diferentemente da dimensão 

anterior não buscam o afastamento da interferência estatal, e sim a aquisição de direitos civis. 

Objetivava a concretização de um Estado Social nos ditames de uma obrigação de fazer, 

imputando ao Estado vários deveres, surgindo assim os direitos à educação, à saúde e ao trabalho. 

Na terceira dimensão dos direitos humanos encontra-se a égide dos direitos coletivos, surgindo a 

natureza de um Estado Democrático de Direitos, resultando na tutela dos direitos de 

solidariedade, direitos à paz, ao patrimônio artístico e cultural. 

Os direitos culturais são compreendidos como direitos humanos por diversas motivações. 

Os direitos culturais estão previstos em várias normatizações internacionais, incluindo os 

tratados, convenções e declarações, tanto em um contexto global, quanto no âmbito 

interamericano. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 27, prevê que todos 

os indivíduos possuem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir 

das artes e de participar no processo científico e de usufruir seus benefícios, além de possuir o 

direito à proteção dosinteresses morais e materiais decorrentes das produções artísticas da qual 

seja autor. 

O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais também dispõem sobre 

o direito de acesso à vida cultural, direito a uma vida de qualidade, enfim, o direito a participar da 

vida cultural. O artigo 15 deste Pacto Internacional dos Direitos Econômicos,Sociais e Culturais 

prevêquase por completo a mesma normatização presente na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, no que tange a participaçãona vida cultural, proteção dos interesses morais e materiais 

da produção artística.  
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A Constituição Federal de 1988 prevê especificamente os direitos culturais no capítulo que 

trata da educação, da cultura e do desporto, contido no título da ordem social, consequentemente 

não integrando o rol de direitos estabelecidos no artigo 5º da CF/88 que disciplina a matéria das 

garantias fundamentais. Entretanto, essa situação de alocação em locais distintos na estrutura da 

carta magna, não resulta na conclusão de que os direitos culturais não integra a lista das garantias 

fundamentais, simplesmente, por não estar incluso no rol do artigo 5º. 

Na concepção do Prof. Cunha Filho, por toda a constituição está contido em seu conteúdo 

os direitos culturais de forma espalhada, e que com isso nenhum jurista, envolvido de bom senso, 

pode negar a natureza de direito fundamental dos direitos culturais. Isto se justifica por estes 

direitos envolverem aspectos subjetivos de extrema importância, que englobam o âmbito das 

individualidades, como principalmente a esfera da coletividade, no sentido da delineação da 

identidade cultural, representando tudo isso os princípios da República que inclui a dignidade 

humana (CUNHA FILHO, 2000).  

Além do fato de que o próprio artigo 5º elenca uma série de direitos culturais, e que por 

este motivo gozam da prerrogativa constitucional de tutela perpétua, como exemplo a liberdade 

de expressão artística, o direito à proteção do patrimônio cultural, e os direitos autorais e 

conexos. 

 

4 TEATRO COMO INSTRUMENTOS À CIDADANIA CULTURAL 

 

A cidadania cultural surgiu enquanto conceito e política pública durante a década dos anos 

80, no século XX,no contexto de imensas discursões efervescentes sobre asquestões culturais no 

Brasil. No âmbito político progressista passaram a ser desenvolvidas propostas de políticas 

culturais, que eram situadas no conjunto daspolíticas sociais. Alguns governos locaisprogressistas 

deram evidênciaaquestão cultural nos programas e políticassociais, com a política de Cidadania 

Cultural que se tornou uma das referências governamentais para o país. 

A ausência de uma tradição de política cultural, que possuísse a cidadania como o foco, 

proporcionou preocupação para as gestões públicas progressistas, que direcionou suas ações para 

o rompimento da situação histórica da ausência do Estado nessa área social. A problemática da 

falta de tradição nesse campo se apresentava como uma realidade em todo o Brasil, desta forma 
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diversos gestores conscientes desse contexto tiveram que inovar por conta própria e assumir os 

riscos da implementação de políticas culturais no âmbito dos municípios (SOUZA, 2018). 

A construção de uma tradição cultural ocorreu no momento em que os gestores públicos 

procuraram ressignificar projetos culturais que se fundamentavam pelo paradigma da 

democratização cultural, no intuito de obter como resultado a efetiva participação das 

comunidades nos projetos urbanos. 

Um dos alicerces da reinvenção da política cultural ocorreu na cidade deSão Paulo, em que 

desenvolveu estratégias para essas política se constituísse combase na ideia de direito à cultura 

preconizada no Programa de Governo (CHAUÍ,2006). Adotar a cultura comodireito constituiu, 

para a época, uma experiência inovadora naárea das políticas públicas, e representavaimputar 

novas obrigações ao Estado como provedor cultural. 

A concepção desta política buscava se posicionar comoantagonista em relação à deficiência 

dopapel do Estado no campo social na década de 80, e início da década de 90, do século XX, 

enunciandoa missão das políticaspúblicas como fundamentais para a população. Para isso a 

política de Cidadania Cultural teria imensos obstáculos, no enfrentamentoda compreensão 

populistada cultura e docenário neoliberal (CHAUÍ,1992). Destarte, a política cultural desse 

período possuía como objetivo proporcionar uma política deacesso à cultura, atrelada com o 

reconhecimento e concretização de um direito. 

Entretanto, há compreensões doutrinárias que no contexto do exercício da cidadania em sua 

plenitude, o conceito de cidadania cultural elaborado por Marilena Chauí possui uma abrangência 

parcial. A ideia de cidadania, no seu sentido lato, como elemento basilar da República brasileira 

corresponde ao entendimento de que ela está intrinsicamente envolvida com qualquer atividade 

estatal nos seus diversos âmbitos, como saúde, educação, esporte e cultura, tornando-se assim 

desnecessária a especificação de um tipo de cidadania (CUNHA FILHO, 2018). 

Porém, na utilização das diversas hermenêuticas normativas e doutrinárias da palavra 

cidadania, a expressão cidadania cultural possui essencialmente certos elementos que constituem 

sua compreensão, como a participação política, a dignidade da pessoa humana, os direitos e 

deveres em geral e os sujeitos cidadãos. Elementos estes que possui uma constância na concepção 

de cidadania cultural, mas desencadeia enormes debates para sua plena compreensão, justamente 

por não ter definição única (CUNHA FILHO, 2018). 



107 
 

ISSN-e 2316-9982 
 

A cidadania cultural caracterizou-se, antes de mais nada, por expor uma percepção 

integrada de cultura e uma forma diferente de ver essa cultura, ou seja, a articulação da 

totalidadedos diferentes setores e coordenadorias do poder público. A cidadania cultural conduziu 

a produção de todasas ações, atividades e programas culturais da estrutura governamental. 

A cidadania cultural estipulou o direito à produção cultural como seu principal campo de 

atuação, no intuito de promover a comunicação e a discussão com os distintos segmentos da 

população, tendo suas práticas atravessado e articulado todos os programas das gestões culturais, 

como maneira de garantir o pleno exercício da cidadania. 

Assim, envolvido no paradigma de uma descrição avolumada da cultura que não a 

identifique simplesmente com a arte erudita e com as belas-artes, mas sim se agarrando em seu 

conteúdo antropológico de elaboração coletiva e uma diversidade social de símbolos, valores, 

ideias, objetos, práticas ecomportamentos; a ida ao teatro, em suas múltiplas manifestações, 

demonstra-se como uma nítida expressão do exercício da cidadania cultural. 

O teatro representa amanifestação absoluta do direito de produzir cultura, seja pela 

apropriação dos instrumentos que já existem, seja pela criação de novas acepções culturais, como 

também representa o direito de usufruir dos bens artísticos, fazendo-se presente nos locais em que 

se encontram presentes os bens culturais fornecidos para a população. 

A cidade na qualidade de espaço público deve estar além de ser um lugar simplesmente de 

movimentação de veículos e mercadorias, mas sim um lugar de encontros e vivências, e o Poder 

Público tem a obrigação de propiciar espaços favoráveis para a comunhão da população em geral, 

principalmente dos mais desfavorecidos economicamente. O investimento no teatro gratuito 

simboliza um imprescindível componente da essência da cidadania cultural. 

O atual contexto político, no final da segunda década do século XXI, encontra-se em uma 

tendência antidemocrática por parte do Estado na maneira de manejar os órgãos culturais, 

direcionando rigidamente a forma de gestão da cultura, além de reproduzir os parâmetros do 

mercado nas instituições culturais governamentais. Como também se é visualizado a permanência 

de uma arcaica tradição de base clientelista na relação entre os equipamentos públicos com os 

agentes e produtores culturais. 
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Outra tendência que está cada vez mais se consolidando consiste na ilusória idealização 

neoliberal das parcerias com a inciativa privada. Em um contexto geral, normalmente, essa 

iniciativa privada, nos ditames do mercado, busca atuar conforme suas concepções, na busca de 

alcançar satisfatórios lucros com a atividade cultural, salvo raras exceções, definindo os modelos 

culturais de acordo com a lógica consumista, direcionando-se rumo a privatização de órgãos 

públicos, aniquilando assim a natureza essencial da cidadania cultural, que corresponde ao direito 

dos cidadãos a cultura, no sentido da prestação de serviços públicos gratuitos e de qualidade. 

Os Centros Culturais do Banco do Nordeste (CCBNB) se apresentavam como um dos 

instrumentos inseridos nessa exceção da tendência hegemônica da iniciativa privada no âmbito 

cultural, por serem um equipamento que possui como uma das missões institucionais o 

estabelecimento de políticas de fomento à cultura do Nordeste de forma intensa, no semiárido, 

compreendendo as capitais da região, como também principalmente as regiões do interior. 

Entretanto, no ano 2019 a população nordestina que usufrui dos serviços culturais prestados 

por esta instituição se surpreendeu com a notícia de que as programações dos Centros Culturais 

do Banco do Nordeste foram canceladas sem previsão de retorno, sendo argumentada pela gestão 

a necessidade de uma reestruturaçãono modelo de atuação, buscando modernizar a estratégia de 

funcionamento e ampliar parcerias com outras instituições. A instituição justificou como um 

contingenciamento dos recursos (DIÁRIO DO NORDESTE, 2019). 

Essamaneira de agir em relaçãoàs questões orçamentárias acarreta o fato de queainstituição 

financeira confronte seus projetos e seus pressupostos, a fim de determinar quais são suas 

prioridades e, portanto, em que lugar e como será investido o dinheiro. Tratando-se de definir a 

permanência ou nãodeste importante elemento para a população, o fomento a cultura, do ponto de 

vista da cidadania cultural. 

Encontramo-nos em um oportuno momento para refletir sobre a questão da cultura 

enquanto um complexo de práticas e envolvimentos socioculturais que se firmam e se 

reformulam, em diversos ambientes sociais, da mesma maneira sobre a função dos agentes 

culturais e demais instituições de fomento a cultura, em relação as suas capacidades de atuação. 

A democratização do acesso ao Teatro garante que os sujeitos de direito possam frequentar 

algo que costuma estar distante da sua realidade, concretizando-se na política da cidadania 

cultural, porém para isso se faz necessário muita mobilização em prol da permanência destes 
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investimentos. Essa realidade em que se encontra o poder público, como também demais 

instituições que fomentam a cultura, de estarem atendendo a cultura de forma insuficiente, aquém 

de suas possibilidades, não se trata apenas de discussão financeira, sobre custos, e sim sobre 

discussão política, sobre prioridades. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O teatro integra a essência da vida humana, para além de estar situado nas apresentações 

cênicas e nos palcos, é algo natural da humanidade. Cada indivíduo atua em sua vida, encenando 

conforme os contextos sociais, da mesma forma que o sujeito denominado de ator que representa 

um personagem. Somos atuantes, mesmo que em “palcos” distintos. O teatro como manifestação 

artística e cultural é uma maneira de propagação de informação, conhecimento e pensamento, e 

sem sombra de dúvidas é um instrumento de transformação da sociedade. 

Os direitos culturais são entendidos doutrinariamente como direitos humanos. Os direitos 

culturais estão previstos em várias normatizações internacionais. A Declaração Universal dos 

Direitos Humanos estabelece que todos os indivíduos possuem o direito de participar livremente 

da vida cultural da comunidade, de fruir das artes e de participar no processo científico e de 

usufruir seus benefícios. E a Constituição Federal brasileira tutela o pleno exercício dos direitos 

culturais e acesso às fontes de cultura. 

A concepção de cidadania cultural foi construída em um cenário de ausência de uma 

tradição de política cultural, que possuísse a cidadania como o foco. Motivadas por essa 

preocupação, gestões públicas progressistas direcionaram suas ações para o rompimento da 

situação histórica da ausência do Estado nessa área social, concretizando assim, os preceitos 

estabelecidos na Constituição Federal. 

A cidadania cultural possibilitou a produção de todas as ações, atividades e programas 

culturais da estrutura governamental, consolidando o direito à produção cultural como seu 

principal campo de atuação, no objetivo de viabilizar a comunicação e a discussão com os 

distintos segmentos da população, garantindo o pleno exercício da cidadania. 

Contudo, a democratização do acesso ao Teatro permite que os sujeitos de direito exerçam 

sua cidadania usufruindo das garantias previstas constitucionalmente, formando-se em plateia 

apreciadora das artes, tendo a possibilidade de ocorre uma tomada de consciência sobre a 
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realidade em que vivem, passando a serem seres protagonistas de suas vidas. Porém para isso se 

faz imprescindível muita mobilização em prol da permanência de investimentos na cultura. 
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LEIS FEDERAIS DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL SOB A 
PERSPECTIVA DA DIVERSIDADE CULTURAL

 
 
 

Ronaldo Palliscy58 
 
 
RESUMO: O presente artigo se propõe a refletir sobre o modo como as leis federais de fomento 
ao audiovisual, Lei Rouanet e Lei do Audiovisual, contrariando o que se espera da política 
pública, contribuem para reduzir a diversidade cultural junto ao setor audiovisual. A partir das 
evidências surgidas das pesquisas promovidas pela Agência Nacional do Cinema - Ancineque 
apontam profundas assimetrias, sob a perspectiva de raça e gênero, na diversidade de obras 
produzidas, demonstrar-se-á como o modelo de fomento indireto converge para o conceito de 
colonialidade do poder, reforçando hierarquias de poder excludentes e opressoras. A lógica 
neoliberal que compõe a estrutura de ambas as leis, galgada na acumulação incansável de capital, 
terminaria por reforçar as consequências indesejáveisdo sistema capitalista globalizado. Uma 
solução possível para a correção do desequilíbriodos índices de diversidade do setor, partiria do 
fomento direto operado pela Ancine, como suporte do Fundo Setorial do Audiovisual – FSA.Em 
razão de seu desenho institucional, a Ancine possuiria a rapidez necessária para promover os 
ajustes na política pública de forma a atingir com efetividade os objetivos legais. 
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FEDERAL LAWS FOR FOMENTATION OF AUDIOVISUAL 
PRODUCTION UNDER THE CULTURAL DIVERSITY PERSPECTIVE 

 
 

Ronaldo Palliscy1 
 
 
ABSTRACT: This article aims to reflect on how the federal laws for fomentation of audiovisual 
production, Rouanet Law and Audiovisual Law, contrary to what is expected from public policy, 
contribute to reduce cultural diversity in the audiovisual sector. Fromtheevidenceemerging from 
research promoted by the National Cinema Agency - Ancine, that points out profound 
asymmetries, under the perspective of race and gender and facing the diversity of works 
produced, it will be demonstrated how the indirect fostering model converges to the concept of 
coloniality of power, reinforcing exclusionary and oppressive power hierarchies. The neoliberal 
logic that makes up the structure of both laws, rooted in the relentless accumulation of capital, 
would eventually reinforce the undesirable consequences of the globalized capitalist system. A 
possible solution for correcting the imbalance of the sector's diversity indices would be based on 
the direct promotion operated by Ancine, supported by the Audiovisual Sector Fund - FSA. Due 
to its institutional design, Ancine would be fast enough to make adjustments to public policy in 
order to effectively achieve the legal objectives. 
 
 
 
 
KEYWORDS: Cultural Diversity. Public Promotion. Incentive Laws. Ancine. Audiovisual 
Sector Fund (FSA) 
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I. INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos 15 anos, diversos índices relacionados ao mercado audiovisual vêm 

apresentando crescentes e significativos avanços, grande parte decorrentes de um cenário 

de confluência de estabilidade política e econômicaincomuns de se observar na história do 

setor.  

Todavia, apesar dosnotórios avanços na política de desenvolvimento do setor, o tema 

da diversidade cultural junto ao mercado audiovisual não vematingindo os patamares 

desejáveis eesperados da política estatal. Mesmo se constituindo aspecto fundamental para 

desenvolvimento de qualquer sociedade, tendo ainda sua relevância reconhecida pela 

legislação nacional e internacional as quais determinam que a diversidade seja assegurada e 

promovida em diversos níveis, pesquisas especializadas têm evidenciado a ineficiência da 

política pública em garantir a diversidade na produção de obras audiovisuais. 

O presente artigo pretendeevidenciar que um dos principais fatores para o insucesso 

das políticas de diversidade para as obras audiovisuais guarda estreita relação com o modo 

com que foram constituídosos instrumentos federais de fomento indireto ao audiovisual, 

Leis Rouanet e do Audiovisual. A partir de uma perspectiva crítica sobre a estruturação do 

modelo adotado pela política pública serão apontados alguns dos motivos que levam aos 

resultados indesejados.De forma complementar, procurar-se-á demonstrar como a Ancine e 

o FSA podem contribuir para a correção das distorções relacionadas à temática da 

diversidade.  

Para tanto, utilizou-se na realização da pesquisa o método analítico-dedutivo, 

associado à revisão da literatura pertinente à temática proposta, valendo-se, para tanto, de 

pesquisas produzidas pela Ancine, além de doutrina, artigos científicos e consulta à 

legislação.  

 
II. A DIVERSIDADE CULTURALE O AUDIOVISUAL 

 
Atemática da diversidade cultural tem sido cada vez mais discutida em vários âmbitos 

das manifestações culturais, uma vez que é reconhecida como essencial para que indivíduos 

e grupos expressem e compartilhem suas ideias e valores. Constitui-se, desse modo, como 

instrumento para realização dos direitos humanos e de suas liberdades fundamentais.  
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Neste sentido, assume-se que os bens e serviços culturais carregam em si valor 

simbólico que mantém estreitos laços com o conceito de identidade cultural de indivíduos e 

de grupos sociais que em nome de uma singularidade, manifestam uma demanda de 

reconhecimento. As expressões culturais representariam uma forma de acesso à realidade, 

permitindo que a função de acessar a realidade 

A partir desta perspectiva, o audiovisual se constitui como uma das várias maneiras 

de se concretizar a diversidade cultural, uma vez que boa parte das experiências culturais 

que são vivenciadas encontra-se tangenciada pelo consumo de serviços e bens audiovisuais. 

As obras audiovisuais, em razão da pluralidade de enredos que são capazes de engendrar, 

possuem uma capacidade especial de retratar as mais diversas realidades culturais. Tal 

variedade permite que surjam histórias capazes de representar questões inerentes à vivência 

humana, independente da realidade em que sejam criadas. Vê-se, nestes casos, obras que, 

sem a necessidade de qualquer adaptação, ganham popularidade junto às mais diversas 

culturas, pois são capazes de contar histórias reconhecidas e compartilhadas por muitos.   

Vale ressaltar que a obra audiovisual, na qualidade de obra artística, cumpre com 

diversas funções na sociedade, não se limitando a sempre exercer um propósito de 

consagração estética ou promoção da diversão. Desempenha em muitos casos um essencial 

papel questionador da realidade, levando à uma constante reflexão das bases sociais e 

hábitos a que se está habituado. Permite, assim, revisitar conceitos e percepções há muito 

consolidados na sociedade, viabilizando a construção de novos olhares sobre a forma como 

as interações sociais são construídas e operacionalizadas.  

Ademais, frise-se, o audiovisual se presta ainda a uma função de vitrine para 

diversas realidades culturais, um espaço onde segmentos invisibilizados da sociedade 

evidenciam não só seus valores, mas a forma variada e desigual de acesso à realidade a que 

são submetidos.  Corroborando a importância da pluralidade de narrativas na construção de 

identidades, Jesús Martín-Barbero (2009) ressalta que  

“(...) para ser reconhecidos, precisamos contar o nosso relato, pois não existe 
identidade sem narração, já que esta não é somente expressiva, mas sim 
construtiva do que somos. Para que a pluralidade das culturas do mundo seja 
politicamente considerada, é indispensável que a diversidade de identidades possa 
ser contada, narrada” 

 
Tal representatividade de identidades culturais, há tempos, vem sendo reivindicada 

por diferentes grupos, muitos deles marginalizados e menos favorecidos pelas benesses do 
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progresso econômico e social, em uma busca subjetiva de reconhecimento que os tornem 

social e culturalmente mais visíveis (DUBET, 2017, p. 71-72). 

Assim, éinimaginável falar em uma política de diversidade para o audiovisual que 

não contemplea inclusão de diversos grupos, notadamente aqueles sabidamente 

invisibilizados (mulheres, negros, indígenas, GLBTQIS, etc).Afinal, diversidade pressupõe 

uma multiplicidade de expressões.Neste sentido, é que cada vez mais os Estados 

têmformulado suas políticas para contemplar as mais distintas dimensões da sociedade.  

  

III. A CONVENÇÃO SOBRE A PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DA 
DIVERSIDADE DAS EXPRESSÕES CULTURAIS 

 
A temática da diversidade cultural vem sendo de longa data discutida na esfera 

internacional, notadamente no âmbito da UNESCO.Desde a década de 1970, aspectos de 

concentração dos meios de comunicação e de seu uso como ferramenta de opressão 

popularjá vinham sendo identificados em vários países e apontados nos relatórios da 

UNESCO, contrariando uma expectativa de seuusocom finsdemocráticos (SAYONARA, 

2017, p. 106). 

Em 2001, a UNESCO aprova a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, 

um dos primeiros documentos a reunir algumas das premissas que embasariam a hodierna 

visão acerca da diversidade cultural. Em suscintos doze artigos e vinte recomendações, a 

Declaração trazianovas perspectivas sobre o papel de bens e serviços culturais, passando, 

inclusive, areconhecê-losnão mais dificultadores do progresso social, mas comopatrimônio 

da humanidade,fundamentais para o desenvolvimento humano (OLIVEIRA, 2014, p. 

38).Não obstante sua importância histórica, em razão de sua natureza, a Declaraçãonão 

implicava juridicamente os países envolvidos, de modo que poucos resultados práticos 

puderam ser observados após sua publicação.  

Finalmente, em outubro de 2005, após extensos debates nas rodadas de negociação da 

UNESCO, foi publicada a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das 

Expressões Culturais, instrumento jurídico internacional que busca estabelecer um 

entendimento comum acerca da regulação da diversidade cultural pelos países que lhe são 

signatários. Apesar de aprovada em 2005,com o voto de 148 Estados-membros da 
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UNESCO, somente a partir de 2016 passa a integrar efetivamente o ordenamento brasileiro, 

com sua ratificação por meio do Decreto Legislativo n° 485/2006.   

Diferentemente da Declaração de 2001, mais do que uma mera carta de intenções, a 

Convenção representa um importante avanço nas lutas pela valorização das diferenças 

culturais e sociais, da singularidade identitária de indivíduos e dos mais variados 

grupamentos humanos, patentemente manifesto numa constante e crescente demanda por 

reconhecimento.Duas importantes conquistas, no entanto, merecem ser destacadas. 

A primeira delas diz respeito ao reconhecimento do valor simbólico atribuído aos 

bens culturais, o que deveria implicar o abandono deuma acepção exclusivamente mercantil 

de tais bens.Assim, as trocas de bens e serviços culturais entre países não deveriam estar 

sujeitas exclusivamente a acordos comerciais internacionais celebrados pelos países, em 

função de sua natureza de direito humano incondicional, não negociável, portanto. 

A segunda, correspondeà autorização para que os países signatários pudessem propor 

e implementar políticas de proteção e promoção da diversidademedidas e, 

consequentemente, de suas indústrias culturais,com vistas a barrar o avanço da 

homogeneização cultural decorrente do processo de globalização, possibilitando, inclusive, 

que recursos públicos sejam utilizados para o alcance dos fins almejados. 

Entretanto, ainda que a previsão normativa de tais garantias tenha representadouma 

etapa fundamental no longo caminho para a proteção da diversidade cultural e para 

oreconhecimento da importância das dimensões simbólica, cidadã e econômica do 

fenômeno cultural60, a observância na prática desses preceitos ainda precisariam enfrentar o 

desafio da efetividade da política pública aplicada ao setor. 

 

IV. A AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA – ANCINE 

 
Se a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões 

Culturaissimboliza um marco internacional na defesa de uma ampla e efetiva política de 

diversidade, em nível nacional, a Ancinerepresenta peça indispensável na articulação e 

implementação desta política junto ao mercado audiovisual nacional.  

                                                 
60 BRASIL. Ministério da Cultura. As três dimensões da Cultura. jul/2009. Disponível em 
<http://juventude.gov.br/articles/participatorio/0005/7338/okAs_tr_s_Dimens_es_da_Cultura.pdf>. Acesso 
em 13 mar. 2019. 
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Criada em 2001 pela Medida Provisória n° 2.228-1,constitui-secomo a agência 

reguladora com competências voltadas para ofomento, regulação e fiscalização da indústria 

audiovisual nacional. Nitidamente, diferencia-se de boa parte das demais agências 

reguladoras federais, uma vez que sua criação não objetiva disciplinar setor relacionado à 

prestação de serviço público. O Estado, todavia, reconheceu no audiovisual um setor 

estratégico, onde os interesses envolvidossão,consoante destaca Aragão (2004, p. 269), 

“fortes, múltiplos e conflitantes”, de modo que deveria ser submetido ao seu poder 

regulatório. 

No que concerne aos aspectos ligados à promoção da diversidade cultural junto ao 

setor que regula, a lei atribuiu à Ancine claros objetivos voltados à garantia da participação 

diversificada de obras estrangeiras no mercado brasileiro, ao estímulo à diversificação da 

produção nacional, à garantia da participação diversificada de obras estrangeiras no 

mercado brasileiro, dentre outros (art. 6°)61. 

 Em 12 de setembro de 2011, com a publicação da Lei n° 12.485, a ANCINE recebe 

competências e atribuições complementares de regulação e fiscalização das atividades de 

programação e empacotamento no âmbito da comunicação audiovisual de acesso 

condicionado, mais amplamente reconhecido como segmento de mercado de TV paga. 

Aqui, novamente, o legislador não deixa margem para dúvidas quanto à relevância da 

diversidade na regulação do setor,  determinando que, em todas as suas atividades, a 

comunicação audiovisual de acesso condicionado seja norteada elo princípio da promoção 

da diversidade cultural, pelo estímulo à produção independente e regional, faces explícitas 

de tal diversidade, fazendo ainda menção expressa aosprincípios estabelecidos na 

Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais (art. 3°, 

caput e parág. único)62. 

Neste sentido, cumpre lembrar que o mercado audiovisual brasileiro se caracteriza 

como um setor fortemente subsidiado e regulado pelo poder público, por meio de 
                                                 
61BRASIL, Medida Provisória n° 2.228-1, de 06 de setembro de 2001. Estabelece princípios gerais da Política 
Nacional do Cinema, cria o Conselho Superior do Cinema e a Agência Nacional do Cinema - ANCINE, 
institui o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Nacional - PRODECINE, autoriza a criação de 
Fundos de Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional - FUNCINES, altera a legislação sobre a 
Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional e dá outras providências. 
62BRASIL, Lei 12.485, de 12 de setembro de 2011. Dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso 
condicionado; altera a Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, e as Leis nos 11.437, de 28 
de dezembro de 2006, 5.070, de 7 de julho de 1966, 8.977, de 6 de janeiro de 1995, e 9.472, de 16 de julho de 
1997; e dá outras providências. 
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instrumentos já consolidados de longa data como fomento, isenções fiscais e mecanismos 

de cota, aplicados ao cinema e à tv paga no caso brasileiro. É no uso de tal prerrogativa de 

intervenção regulatória que o Estado reconhece que o panorama global de oportunidades na 

produção e exibição de filmes se dá de modo desigual, ocupando-se para que tais 

expressões não sejam aniquiladas por um processo de homogeneização. 

Em que pesem os méritos de játerem sido positivadas, em âmbito nacional e 

internacional, as referidas regras de proteção e promoção da diversidade no audiovisual, a 

complexidade e os desafios para a materialização dessa realidade passam por um árduo 

caminho. Ao se examinar mais de perto o resultado da política pública voltada ao setor, 

percebe-se um quadro em que ainda se sobressai toda sorte de concentrações e 

desigualdades. 

 

V. O QUE AS PESQUISAS DEMONSTRAM 

 

Datam de janeiro de 2015 as primeiras pesquisas produzidas pela Ancineque 

traziamuma abordagem com foco ligado à diversidade das obras audiovisuais produzidas, 

onde se pode verificar dados com recorte de gênero para a direção dos longas-metragens. A 

partir de então, a agência passa a incluir com regularidade o temaentre suas 

pesquisassetoriais,passando também a publicar o estudo intituladoParticipação Feminina 

na Produção Audiovisual Brasileira63. 

 A partir de 2018, inclui em seus estudos o recorte de raça, quando também analisaa 

diversidade da equipe técnica e o elenco dos longas-metragens brasileiros lançados em 

salas de exibição em 2016, no estudo intitulado Diversidade de gênero e raça nos 

lançamentos brasileiros de 201664. 

Tomando-se por base tais pesquisas, mas longe de se querer chegar a conclusões 

definitivas sobre as questões encontradas, apresenta-se a seguir alguns dos dados 

encontrados os quais são suficientes para evidenciar indesejável padrão concentrador e 

                                                 
63ANCINE. Participação Feminina na Produção Audiovisual Brasileira (2015). Disponível em 
<https://oca.ancine.gov.br/sites/default/files/repositorio/pdf/participacao_feminina_na_producao_audiovisual
_brasileira_2015.pdf> Acesso em 14 mar. 2019;  
64ANCINE. Diversidade de Gênero e Raça nos Lançamentos Brasileiros de 2016. Disponível em 
<https://www.ancine.gov.br/pt-br/sala-imprensa/noticias/ancine-apresenta-estudo-sobre-diversidade-de-g-
nero-e-ra-no-mercado> Acesso em 14 mar. 2019; 
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uniforme de determinados segmentos do setor, o que se contrapõe diretamente ao esperado 

da regulação e da política pública voltada ao audiovisual. 

Na pesquisa onde se avaliou a participação feminina nas equipes técnicas das obras 

audiovisuais brasileiras, foi constatado, de modo geral, que a presença feminina permanece 

em percentuais muito aquém da masculina. Em relação à proporção entre os gêneros em 

obras não seriadas para televisão, por exemplo, observou-se uma acentuada disparidade, na 

medida em que funções como direção são ocupadas 80% pelo gênero masculino, 14% pelo 

gênero feminino e 6% misto. Similar desigualdade pode ser verificada quando se investiga 

a função de roteirista, onde 72% é ocupado pelo gênero masculino, 18% pelo gênero 

feminino e 10% misto.  

Ainda no segmento de TV, a situação ganha contornos mais chocantes quando se 

observam funções como direção de fotografia. Para as obras com Certificado de Produto 

Brasileiro (CPB) emitidos no ano de 2016, todos os 28 diretores de fotografia de animação 

eram homens. Neste mesmo ano, para o segmento de vídeos musicais, 94% dos 128 

profissionais que ocuparam a função de diretor de fotografia eram homens. 

Quando se analisa a falta de diversidade no audiovisual pela perspectiva da raça, os 

números se revelam ainda mais estarrecedores. Sob a perspectiva da função de direção, 

choca o dado que demonstra que 93,8% das obras que não receberam recursos públicos 

foram dirigidas por pessoas brancas, enquanto que naquelas em que houve financiamento o 

número chega a 100%. Quando se analisa a função de roteirista, não melhora muito: 

enquanto nas obras incentivadas os roteiristas brancos representavam 93,2%, nos filmes 

onde foi aportado dinheiro público o número chega a 98,1%. 

As disparidades encontradas, todavia, não estão evidenciadas somente nas funções 

executivas,podendo também ser constatadas entre o elenco principal das obras produzidas. 

Quando se debruça sobre a presença de atrizes e atores negros, conjuntamente, no elenco 

principal das obras não incentivadas com recurso público a pesquisa demonstra uma 

baixíssima presença de somente 5%. Já no caso das obras incentivadas, onde a política 

pública deveria atender aos critérios de diversidade, observa-se que somente 8% de artistas 

negrosocupam os papéis no elenco principal. Levando-se em conta que o percentual de 
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pessoas negras na população brasileira no ano de 2016 correspondia a 54%, os números 

apresentados impressionam ainda mais.  

O relatório final traz ainda em suas considerações finais algumas informações 

igualmente inquietantes. Quando se analisam as obras lançadas sob a ótica interseccional 

dos marcadores de gênero e raça observa-se a total ausência de mulheres negras nas 

principais funções como direção e roteiro. Destaca, ainda, que apesar de considerar a 

classificação utilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE para a 

etnia “indígena”, não foram identificadas nenhuma pessoa nas equipes das obras 

audiovisuais lançados em 2016.  

As pesquisas aqui referenciadas jogam papel essencial nas reflexões sobre a 

construção de uma política efetiva de diversidade no audiovisual, na medida em que trazem 

à luz o processo de exclusão a que são submetidos alguns atores sociaisinvisibilizados, no 

presente caso, mulheres, homens e mulheres negros, e indígenas.Grupos que apesar de 

historicamente terem suas aspirações negadas ou tornadas invisíveis, têm sua dignidade e 

seus direitos muitas vezesencobertospor números e dados auspiciosos de uma política que 

valoriza e estimula o sucesso comercial, mas que, não raro, revela-se míope às 

suasindividualidades.  

Aqui, vale o alerta de Herrera Flores (2007, p. 57) sobre a importância do papel da 

arte, ao destacar que “[q]uando as obras artísticas repetem os mesmos eixos de coordenadas 

que os poderes hegemônicos nos impõem, produzem um bloqueio da nossa capacidade de 

transformação do real, e a arte fica reduzida à mera recepção do que as elites determinam.” 

 

VI. O FOMENTO INDIRETOFEDERAL À PRODUÇAO AUDIOVISUAL 

 
Em 1990, com o início do governo do Presidente Fernando Collor de Melo, diversas 

medidas adotadas impactaram severa e negativamenteo mercado audiovisual. A extinção de 

importantes órgãos estatais responsáveis até então pela regulamentação do setor, como a 

Empresa Brasileira de Filmes (Embrafilme) e o Conselho Nacional de Cinema (Concine). 

Sem a tutela estatal para fomentar e proteger o mercado, a produção de filmes brasileiros 
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não foi capaz de se manter autônoma e competitiva, de modo que o número de filmes 

comercializados caiu a patamares ínfimos, sendo em pouco tempo seu espaço ocupado por 

filmes estrangeiros (IKEDA, 2012).  

A profunda crise que logo se abateria sobre o setor não demoraria a despertarcríticas 

e resistência de diversos lados, de modo que, frente àspressões dosetor,o poder público viria 

a criar dois dos mais importantes instrumentos de fomento ao audiovisual. 

 

1. Lei Rouanet e Lei do Audiovisual 

 

Reconhecendo a imprescindibilidadeda intervenção estatal para a manutenção e 

florescimento da indústria cultural, o poder público fez publicar a Lei n° 8.313/91 (Lei 

Rouanet) e a lei n° 8.685/93 (Lei do Audiovisual). Diferentemente do modelo em que a 

seleção dos projetos financiados é conduzida e direcionada pelo poder público, neste caso, 

a utilização das referidas leis permite, em apertada síntese, que contribuintes pessoas físicas 

e jurídicas aportem parte do montante devido a título de imposto de renda no fomento da 

produção de obras audiovisuais.  

Trata-se, pois, deum mecanismo incentivoestatal indireto na produção de obras 

audiovisuais, operado via renúncia fiscal, na medida em que a escolha dos projetos 

beneficiados com o fomento se dá pelosagentes devedores do imposto de renda, observados 

os limites dos regulamentos.Muitas críticas a esse modelo de fomento têm sido 

apresentadas, mas duas delas merecem destaque aqui em função dos significativos 

impactosnocivos que impõem à política de diversidade do audiovisual. 

Primeiramente, cumpre lembrar que os maiores utilizadores dos mecanismos,em 

razão do volume de imposto recolhido, são empresas, públicas e privadas. As leis e seus 

regulamentos nãoimpõem, entretanto, qualquer restrição de acesso à utilização dos 

mecanismosem razão do objeto de exploração da atividade do agente, de modo que 

empresas dos mais diversos setores podem decidir tornar-se um investidor. Com o tempo, 

foi possível observar que muitas das empresas investidoras pouco ou nada conheciam da 

cadeia de negócios do audiovisual e acabavam optando pelos mecanismos, atraídas pelos 

baixos riscos de se aderir a um modelo de dedução fiscal integraleem função dos 
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benefícios, ainda que eventuais, que poderiam auferir (maior visibilidade da marca da 

empresa, eventuais ganhos financeiros na qualidade de investidor da obra, etc). 

Outro fator, todavia, traria efeitos mais nefastos, sob a perspectiva da diversidade 

audiovisual. Centrado em uma lógica neoliberal, ao passo em queo modelo de renúncia 

fiscal entregou às empresas o poder de decisão sobre as obras que deveriam ser produzidas, 

reforçou a importância do caráter comercial de tais obras, permitindo que as escolhas dos 

investidores sejam guiadas por critérios essencialmente mercadológicos. Por esta lógica, os 

projetos ideias seriam aqueles com maior potencial de exploração econômica, uma vez que 

trariam maior retorno financeiro aos agentes envolvidos. Bem distante,assim, do que se 

espera do interesse público e da compreensão de queos bens simbólicos 

possuemimportância para além de seu valor de troca (MANEVY, 2009).  

A lógica dos aludidos mecanismos parece contrariar frontalmente a essência da 

política nacional estatal e da Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das 

Expressões Culturais. Em vez deadotar medidas com vistas a proteger o mercado 

audiovisual e promover o aumento dos espectros de diversidade, transfere a resolução de 

quais obras audiovisuais serão produzidas aos conglomerados econômicos, 

peçasemblemáticas da globalização neoliberal.  

Sobram críticas à tal opção estatal, arguindo-se, inclusive, que uma exigência 

premente para que se tenha uma política de diversidade cultural é que ela seja pública, 

necessariamente subordinada a alguma deliberação pública. Neste sentido, o Estado 

assumiria pra sio papel fundamental de promover determinados valores na sociedade, entre 

eles a diversidade cultural (RUBIM; CALABRE, 2009). 

 

2. Reflexões críticasao modelo de fomento proposto 

 
Sob a ótica do reconhecimento do direito à cultura e à diversidade cultural como um 

direito humano,o modelo implantado de fomento indireto ao audiovisual é inaceitável. A 

lógica neoliberal quedeveria na verdade ser contestada e refreada pela política estatal,mas 

que acaba se impondo ao modelo de fomento formulado,vai ao encontro dos estudos que 

apontam para a subsistência de uma estrutura de dominação galgada em umacolonialidade 

do poder (CASTRO-GÓMEZ; GROSFOGUEL, 2007, p. 13).  
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Por esta perspectiva, a estrutura de exploração e hierarquização estabelecida entre 

metrópoles e colônias periféricas, sedimentada por vários séculos durante a expansão da 

colonização europeia, teria passado por alguns processos adaptação, mas sua essência 

continuaria viva,transformada, até os dias de hoje. O mundo, neste sentido, não teria sido 

completamente descolonizado.  

Na base desse sistema de exploração estaria o capitalismo contemporâneo, o qual 

seria capaz de ressignificar o histórico de exclusões, mantendo as estruturas hierárquicas 

raciais, étnicas, sexuais, de gênero, etc, tãopresentes nas relações entre Norte e Sul. Neste 

sentido, Castro-Gómez  e Grosfoguel(2007, p. 17) propõem que o capitalismo não seja 

entendido somente como um sistema econômico ou somente um sistema cultural, mas sim 

como “uma rede global de poder, integrada por processos econômicos, políticos e culturais 

, cuja soma mantém todo o sistema”.  

Desse modo, quando a o poder público permite que a política pública de diversidade 

audiovisual seja conduzida porconglomerados de mídia nacionais e internacionais, grandes 

grupos financeiros e empresas comprometidas exclusivamente com interesses próprios e 

comos imperativos requeridos pela acumulação incessante de capital, verifica-se como o 

marco legal acaba reforçando a dinâmica da acumulação do capital, permitindo que  a 

estrutura econômica capitalistase sobreponha e oriente as estruturas sociais 

(BARBALLIDO, 2013, p. 141).  

É preciso lembrar ainda que as desigualdades de gênero e raça apontadas nas 

pesquisas não se restringem à uma questão que se coloca exclusivamente à frente das 

câmeras,de modo a atingir somenteatores e atrizes.O discurso que ampara a busca 

incessante pela acumulação capitalista se enreda de forma complexa na estrutura da divisão 

do trabalho, de modo que as funções técnicas (roteirista, direção e produção 

executiva)restam igualmente reservadasa um restrito grupo merecedor de privilégios. É 

seguindo com a manutenção de algumas velhas hierarquias de poder (etno-racial, sexual e 

de gênero) que hoje observa um audiovisual feito por e para homens brancos. 

 

VII. A IMPORTÂNCIA DO FOMENTO DIRETO OPERADO PELA ANCINE 
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Entre suas competências estruturais,a Ancine possui a especificidade de realizaro 

fomento ao mercado audiovisual. Entre os instrumentos que lhe são assegurados pela 

legislação para operacionalização desta função, observa-se que lhe cabe a gestão dos 

recursos concentrados no Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), importante fonte de receita 

pública destinada ao desenvolvimento articulado de toda a cadeia produtiva da atividade 

audiovisual no Brasil. 

Instituído pela Lei nº 11.437/2006 e regulamentado pelo Decreto nº 6.299/2007, o 

FSA se constitui como uma categoria de programação específica do Fundo Nacional da 

Cultura (FNC), vinculado ao Ministério da Cultura.  

Sua principal fonte de receita é oriunda da arrecadação da Contribuição para o 

Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (CONDECINE) que, a partir de 

2012,tem se destacado como a principal fonte de financiamento da produção de obras 

audiovisuais do mercado audiovisual brasileiro65. Para se ter uma dimensão do volume de 

recursos investido, no ano de 2016, os valores efetivamente investidos pelo FSA somaram 

algo em torno de R$ 623 milhões, o que o transforma no principal investidor em produção 

audiovisual, quando comparado aos demais mecanismos de incentivo66.  

Essa vultosa soma de valores injetados no mercado audiovisual pelo FSA promoveu 

algumas desejadas transformações na dinâmica do setor. No que concerne ao quantitativo 

de obras brasileiras produzidas com recursos do fundo, por exemplo, em 2011 foram 

produzidos 12 títulos que atingiram renda total de aproximadamente R$ 79 milhões. Já em 

2015 produziu-se quase o quádruplo de títulos (44), os quais perfizeram renda total de 

R$ 180 milhões67. Outro impacto relevante diz respeito ao número de salas digitalizadas no 

país que salta de 784 em 2012, para um total de 3.148 em 2016, simplificando o processo 

de distribuição de obras no segmento de salas de cinema68.  

                                                 
65ANCINE. Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual – OCA. CONDECINE -Valores 
Arrecadados por Mês. Disponível em 
<https://oca.ancine.gov.br/sites/default/files/recursos_publicos/pdf/2902.pdf>. Acesso 12 mar. 2019. 
66ANCINE. Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual – OCA. Disponível em 
<https://oca.ancine.gov.br/sites/default/files/recursos_publicos/pdf/2800.pdf>. Acesso 12 mar. 2019. 
67ANCINE. Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual – OCA.Obras cinematográficas 
selecionadas pelo FSA comercializadas – por ano do lançamento. Disponível em 
<https://fsa.ancine.gov.br/content/projetos-comercializados>. Acesso 12 mar. 2019. 
68ANCINE. Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual – OCA.Dados Gerais do Mercado 
Audiovisual Brasileiro 2002 a 2007.Disponível em <https://oca.ancine.gov.br/mercado-audiovisual-
brasileiro>.  Acessado Acesso 12 mar. 2019. 
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Entretanto, conforme verificado nos resultados das pesquisas de raça e 

gênerosupracitados,o aporte de vultosas somas na produção de obras audiovisuais não foi 

capaz de garantir parâmetros desejáveis de diversidade relacionados à raça e gênero. Com 

vistas a corrigir algumas dessas distorções já identificadas, a Ancine e o Comitê Gestor do 

FSA, órgão responsável, entre outras coisas, por estabelecer as normas e critérios para a 

apresentação das propostas de projetos, têm adota algumas medidasregulatórias, conforme 

se verá a seguir. 

Desde já, é preciso frisar que, diferentemente do modelo de fomento indireto à 

produção de obras audiovisuais, operado via renúncia fiscal, por meio das Leis Rouanet e 

do Audiovisual, o FSA possui uma maior flexibilidade na definição das diretrizes de 

investimento e nos critérios de seleção de projetos, uma vez que se dá no âmbito de seu 

Comitê Gestor. Ademais, do total de nove membros integrantes do Comitê Gestor, cinco 

são representantes do poder público, um éagente financeiro credenciado e três são membros 

do setor audiovisual,o que járetira a decisão final acercado investimento das mãos das 

empresas privadas. 

Uma das primeiras ações com o objetivo de corrigiras relações assimétricas de gênero 

datam de novembro de 2015, quando a Ancine determina que, a partir daquele momento, as 

comissões de seleção instituídas pela agência deveriam observar critérios de paridade de 

gênero. Ainda que de forma indireta, buscava-se com tal regra ampliar a participação de 

mulheres nas produções realizadas com recursos advindos do FSA.  

Uma importante vitória na busca pelo equilíbriode gênero e raçanas obras 

audiovisuais se deu no ano de 2018, quando o Comitê Gestor do FSA adota nos editais 

seletivos para produção de obras cinematográficas, cotas no percentual mínimo de 35% dos 

recursos direcionados para direção assinada por mulheres e 10% para projetos dirigidos por 

pessoas indígenas e negras. 

De forma complementar, em novembro de 2017, a agência institui uma comissão 

interna de Gênero, Raça e Diversidade, criada com vistas à promoção da inclusão, da 

diversidade e da igualdade de oportunidades na esfera de atuação da Ancine. Entre suas 

principais competências pode-se destacar: (i) recomendar ações que promovam a inclusão, 

a diversidade e a igualdade de oportunidades e tratamento aos membros de grupos 

discriminados em função da cor, raça, etnia, origem, gênero, deficiências, idade, cultura, 
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crenças, orientação sexual e outros; e (ii) propor ações em parcerias com outras instituições 

públicas e privadas, ampliando a consciência da população quanto à promoção da inclusão, 

da diversidade e da igualdade de oportunidades e vedação da discriminação e preconceito. 

Observe-se que o objetivo aqui não é avaliar a efetividade das medidas regulatórias 

adotadas pela Ancine, notadamenteporque a maior parte delas careceria de maior prazo 

para que seus resultados pudessem ser devidamente mensurados. Todavia, considerando-

seos questionamentosapresentadosque levantam suspeita acerca da compatibilidade do 

modelo de fomento público indireto à produção audiovisualcom a política pública voltada 

para a diversidade cultural no setor, advoga-se que a Ancine, na qualidade de agente 

regulador do audiovisual, e o FSA desempenham função estrutural no reequilíbrio dessa 

diversidade.  

O desenho institucional da agência e suas prerrogativas de órgão regulador lhe 

propiciariam uma maior flexibilidade na atuação do fomento de obras audiovisuais, quando 

comparado com as demais leis de incentivo. Representaria, desse modo, uma solução 

alternativa já constituída para os problemas identificados nas leis de incentivo.  

 

VIII. CONCLUSÃO 

 

A diversidade cultural há muito passou a ser encarada como um valor essencial para o 

pleno desenvolvimento da condição humana, de modo queé possível observar a migração 

de um estágio de mera aceitação das diferenças, paraoutro em que são valorizadas 

(CANCLINI, 2009). Tal reconhecimento se dá em nível nacional e internacional por 

importantes instrumentos jurídicos, os quaisprescrevem uma série de garantias para que a 

diversidade seja observada, além de municiaro poder público com ferramentas com vistas 

aassegurá-la. No entanto, como se sabe,a mera previsão normativa não garante a eficácia de 

uma política pública. 

Pesquisas realizadas pela Ancineacerca das obras audiovisuais produzidas sob a 

perspectiva da diversidade de raça e gênero, serviram paravisibilizaruma realidade de sub-

representação vivenciada por grande parcela de grupos precarizados. Mulheres, indígenas e 

negros participam minoritariamente das obras audiovisuais brasileiras produzidas, com e 
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sem recursos públicos, sejamnas funções principais, sejam nas funções técnicas 

relacionadas à produção das obras. 

Evidenciou-se que o modelo desenhado pela política pública para o fomento indireto 

destinado à produção de obras audiovisuais, operado pelas Leis Rouanet e do Audiovisual, 

via renúncia fiscal, entrega para a empresas comprometidas com uma lógica neoliberal de 

acumulação incessante de capital (conglomerados de mídia nacionais e internacionais, 

grandes grupos financeiros, etc)a decisão acerca de quais projetos audiovisuais merecem 

ser efetivamente produzidos.  

Conforme demonstrado, o modelo adotadoacaba reforçando uma estrutura de 

dominação com raízes coloniais, ainda não superadas,calcada em antigas hierarquias de 

poder (raciais, étnicas, sexuais, de gênero, etc). No centro desta estrutura, estaria a 

ideologia apregoada pelo sistema capitalismo globalizado, o qual legitimaria uma lógica 

neoliberal de acumulação de capital. Aspectos como a diversidade cultural, por exemplo, 

seriam antagônicos à sua racionalidade econômica, representando um verdadeiro entrave ao 

livre desenvolvimento do mercado (CARBALLIDO, 2013, pág. 143).  

Neste contexto, a Ancinee o FSA, na medida em que operariam com lógica distinta às 

das leis de incentivo e, ainda, por manejarem instrumentos que lhe concedem maior 

celeridade na correção das assimetrias já identificadas concernentes à diversidade cultural, 

representariam uma solução possível e já instituída para os problemas elencados. Revelam-

se, neste sentido, peças fundamentais na efetivação da política estatal voltada à diversidade 

cultural no audiovisual.   
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TRIBUTAÇÃO, EXTRAFISCALIDADE E DIMINUIÇÃO DAS DESIGUALDADES 
REGIONAIS: análise jurídico-tributária da Lei Rouanet como vetor responsável pela 

promoção e circulação de bens e serviços culturais na região Nordeste do Brasil. 
 

Samara Taiana de Lima Silva69 
 

RESUMO 
A problemática da tributação no Brasil é uma questão que vem alcançando uma 
notoriedade cada vez maior, no âmbito da academia jurídica nacional, tendo em 
consideração a tecnicidade da matéria e, mais ainda, o elevado custo do Sistema Tributário 
Nacional que, levando em consideração o seu alto grau de complexidade, acaba por se 
tornar oneroso e dispendioso demais, tanto para o fisco quanto, mais ainda, para o 
contribuinte. Nesta perspectiva, o debate -tanto legislativo quanto bibliográfico- em torno 
desta problemática evoluiu, ao passo que os teóricos dividiram os estudos acerca da 
tributação entre o modelo fiscal e o extrafiscal, remetendo a primeira à natureza 
eminentemente arrecadatória–e posteriormente redistributiva- dos tributos, ao passo que a 
segunda se filia ao caráter para além do arrecadatório dos mesmos sendo, portanto, um 
mecanismo indispensável para a consecução de objetivos constitucionalmente 
estabelecidos, dentre os quais se destaca a diminuição das desigualdades regionais. Nesta 
perspectiva, o presente artigo tem por finalidade propor uma análise deste último modelo de 
tributação (a extrafiscal) como um dos principais –senão o principal- responsáveis pela 
promoção e circulação de produtos e serviços culturais em todas as regiões do Brasil, em 
uma sacada jurídica que foi a principal responsável pela retirada da responsabilidade estatal 
pelo investimento direto no setor da cultura, ponto que entregou à iniciativa privada a 
última palavra a respeito do financiamento de bens e produtos culturais e que, baseadas em 
questões de marketing, a tendência natural desta iniciativa é pelo patrocínio de produtos 
culturais que figuram pelos grandes centros urbanos, neste caso compreendendo o eixo Sul-
Sudeste do Brasil. Nesta perspectiva, as produções realizadas nas demais regiões do Brasil 
tendem a ficar em desvantagem, ora defronte a sombra da concorrência desleal das 
produções realizadas na ponte Rio-São Paulo, ora pelo fato de que as grandes pessoas 
jurídicas do país –principais patrocinadoras- também estão localizadas nessas regiões. 
Assim, observa-se uma escassez de produções culturais financiadas pela Lei Rouanet nas 
regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste do Brasil, sendo a região Nordeste a principal fonte 
de apreciação deste artigo.   A análise será feita tomando por base o lapso temporal 
compreendido entre os anos de 2003 e 2010, levando-se em consideração que estes foram 
os anos em que mais se observou o fortalecimento deste modelo de financiamento, levando 
em consideração o arranjo político vigente à época.     
PALAVRAS-CHAVE:Brasil.Extrafiscalidade. Lei Rouanet.Nordeste. Tributação.  

 
RESUMEN 

El problema de losimpuestosen Brasil esun tema cada vez más conocido dentro de la 
academia legal nacional, considerando el tecnicismo delasunto y, aún más, el alto costodel 
Sistema Tributario Nacional, que, teniendoencuentasu alto grado de complejidad resulta ser 
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demasiado costoso, tanto para las autoridades fiscales como para elcontribuyente. En esta 
perspectiva, el debate, tanto legislativo como bibliografico, sobre este problema ha 
evolucionado, mientras que los teóricos han dividido losestudios sobre tributación entre 
elimpuesto y el modelo extrafiscal, refiriendoelprimero a lanaturaleza impositiva y luego 
redistributiva de losimpuestos. , mientras que el segundo esasociadoconel carácter más allá 
de sucolección y, por lo tanto, un mecanismo indispensable para el logro de objetivos 
constitucionalesestablecidos, entre loscuales se destaca lareducción de 
lasdesigualdadsregionales. En esta face, el propósito de este articulo es proponerunanálisis 
de este ultimo modelo de impuestos (elimpuesto extra) como uno de losprincipales, pero no 
el principal, responsable de lapromoción y circulación de productos y serviciosculturalesen 
todas lasregiones de Brasil, enunmeio que fueel principal responsableporlaeliminación de 
laresponsabilidad estatal de lainversióndirectaenel sector cultural, unpunto que ledio al 
sector privado la ultima palabra sobre lafinanciación de bienes y productosculturales y que, 
en base a cuestiones de marketing, latendencia natural de este la iniciativa es para 
elpatrocinio de productosculturales que se presentanen grandes centros urbanos, en este 
caso que comprendeelejesur-sureste de Brasil. En esta perspectiva, lasproducciones 
realizadas enlasotrasregiones de Brasil tienden a estar endesventaja, a veces se enfrentan a 
la sombra de lacompetencia desleal de lasproducciones realizadas enelpuenteRío-São 
Paulo, a vecesdebido al hecho de que lasprincipales entidades legalesdel país - 
patrocinadores principales - tambiénestánubicadosen estas regiones. Por lo tanto, hay una 
escasez de produccionesculturales financiadas por laLey Rouanet enelnoreste, norte y 
medio oeste de Brasil, y elnoreste es la principal fuente de apreciación de este artículo. El 
análisis se basaráenel lapso de tiempo entre 2003 y 2010, teniendoencuenta que 
estosfueronlosañosenlos que se observó más elfortalecimiento de este modelo de 
financiación, teniendoencuentaelacuerdo político vigente enese momento. 
PALABRAS-CLAVE:Brasil.Extrafiscalidad.Ley Rouanet. Noreste.Fiscalidad.  
 
 

INTRODUÇÃO 

A tributação consiste num conjunto de regras e normas aplicadas sobre o sistema 

econômico de um país. Assim, a partir de sua própria concepção, ela reflete os pormenores 

da organização econômica e política do país em momentos históricos específicos. Neste 

sentido, o tributo se apresenta como um instrumento que possibilita a transferência de 

recursos públicos para a esfera privada, tendo por escopo, via de regra, a manutenção da 

máquina pública. Em que pese o tributo não representar por si um custo, ele resulta em 

custos, na medida em que exige a utilização de recursos, tanto por parte do governo quanto 

do contribuinte, para que se alcancem os fins esperados dentro de uma relação tributária, 

quaissejam, a arrecadação e a posterior manutenção do Estado, que resulta na conversão 

dos recursos arrecadados em benfeitorias de natureza diversa para o contribuinte. O tributo 

também altera o comportamento do contribuinte, e o faz na medida em que induz a ele um 

comportamento esperado, daí o caráter indutor da tributação. Além disto, o mesmo ainda 
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visa alcançar uma série de objetivos e diretrizes propostos por lei, que versam desde a 

manutenção dos cofres públicos, conforme dito anteriormente, até o alcance de metas cujos 

interesses perpassam por questões que ultrapassam a simples arrecadação.  

Assim, refletimos de que modo a tributação pode – e deve – ser aplicada para fins que 

ultrapassam a pura arrecadação de receitas, tendo por objetivo, via de regra, o atendimento 

de interesses sociais, econômicos e políticos70. Nesta perspectiva, é válido que retomemos à 

distinção determinada pela doutrina jurídico-tributária que separa a tributação cuja função é 

“fiscal” daquela de natureza “extrafiscal”71. Apresentando-se como base do Estado Fiscal, a 

função fiscal ou fiscalidade da tributação diz respeito à natureza eminentemente 

arrecadatória dos tributos. É por intermédio desta que o Estado de Direito obtém os 

recursos necessários ao seu financiamento e manutenção. Assim, o poder de tributar 

confere ao Estado a possibilidade de execução de suas funções arrecadatórias72. Portanto, 

os tributos tomam a face de principal fonte de receita pública73. De outro modo, a 

extrafiscalidade se apresenta como a função tributária cujo interesse ultrapassa o da simples 

arrecadação.  

O Estado se baseia na extrafiscalidade com o escopo de atingir a fins específicos, 

normalmente ligados a interesses econômicos, sociais e políticos, e o faz, por exemplo, nos 

casos onde se observa a necessidade da intervenção no domínio econômico ou de promoção 

do desenvolvimento social, econômico e cultural dos territórios, como é o caso do objetivo 

central desta pesquisa. A análise sobre a função extrafiscal da norma tributária e a sua 

aplicabilidade visando garantir a concretização de princípios constitucionais, em conjunto 

com a promoção do fomento e do desenvolvimento de determinados setores econômicos e 

regiões do Brasil servem de plano de fundo para que a problemática abordada neste artigo 

encontre sustentação, tendo por base a natureza para além da arrecadatória dos tributos 

como fonte essencial de recursos para que se resultenos objetivos que serão abordados ao 

longo da explanação. Nesta perspectiva, observamos que a política tributária brasileira deve 

perseguir o alcance de dois objetivos principais, quais sejam:  
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Forense, 2005.  
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1) assegurar uma gestão fiscal responsável na qual se busque albergar o 

equilíbrio orçamentário, que se perfila como uma condição sinequa non para se 

granjear a estabilidade econômica e o desenvolvimento de todas as regiões do 

país, bem como:  

2) atingir uma gestão integrada e compartilhada no escopo de estimular a 

cidadania fiscal, esclarecendo ao cidadão quanto à importância do adimplemento 

de tributos, especificamente os impostos, pois estes figuram como a principal 

fonte de financiamento dos bens e serviços públicos e sem os quais não será 

possível o correto funcionamento da coisa pública.  

 

Assim, atentemos às questões elencadas no segundo ponto, pois estas serão as mais 

levadas em consideração para que a problemática abordada neste artigo possa se 

desenvolver. Conforme explicitado, um dos objetivos da política tributária brasileira diz 

respeito à criação de uma gestão mais dinâmica, no sentido de promover uma cidadania 

fiscal, muito embora o sistema tributário brasileiro, por vezes oneroso e dificultoso em 

excesso, acaba por criar barreiras ao estímulo necessário para que os contribuintes 

entendam em que passo anda a gestão de seus tributos e, por consequência, entendam que a 

tributação pode –e deve- atuar para fins que extrapolem os arrecadatórios. Neste sentido é 

que se observa a importância da criação de uma rede fiscal mais informatizada e que conte 

com uma maior publicidade de seus atos, metas e diretrizes, a fim de informar ao 

contribuinte que o tributo pago por ele, além de auxiliar na manutenção de serviços 

públicos essenciais, também pode ser responsável, em outra análise, pela diminuição das 

desigualdades regionais e consequente alcance de preceitos constitucionais previamente 

estabelecidos, versando sobre matéria de ordem social, cultural e econômica, como no caso 

do financiamento dos bens e serviços culturais por intermédio da política de renúncia fiscal, 

sem a qual não se poderia observar um aumento tão significativo nos números de produção 

e circulação de bens culturais nas regiões menos favorecidas do Brasil.  

Neste panorama, este artigo pretende analisar as nuances e efeitos das políticas e 

legislações redistributivas de tributos existentes no Brasil e que atuam como vetores 

responsáveis no processo de expansão da circulação de bens e materiais de entretenimento 

cultural na região do nordeste brasileiro, que historicamente sempre padeceu tanto com o 
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descaso governamental quanto com a intimidação da produção cultural realizada no eixo 

Rio-São Paulo, que sempre detiveram vantagens diversas defronte a produção dos demais 

eixos do país, graças às conjunturas que serão abordadas ao longo do texto.  

 

I – NORMAS CONSTITUCIONAIS SOBRE AS REGRAS DE TRIBUTAÇÃO NO 

BRASIL 

 

A Constituição Federal em seu artigo 150 impõe regras bastante rígidas que versam 

sobre as limitações ao poder de tributar no Brasil. Vejamos:  

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado 
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação 
equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou 
função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos 
rendimentos, títulos ou direitos; 
III - cobrar tributos: 
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os 
houver instituído ou aumentado; 
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os 
instituiu ou aumentou; 
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que 
os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42/2003); 
IV - utilizar tributo com efeito de confisco; 
V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos 
interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela 
utilização de vias conservadas pelo Poder Público; 
VI - instituir impostos sobre: 
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 
b) templos de qualquer culto; 
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, 
das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de 
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; 
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 
e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras 
musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral 
interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos 
digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias 
ópticas de leitura a laser. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 75/2013) 
(BRASIL, 1988).  

 



136 
 

ISSN-e 2316-9982 
 

 

Nestas condições, podemos concluir que o artigo em referência aplica-se a todos os 

entes federativos: União, Estado, Distrito Federal e Municípios. Ademais, o mesmo 

positiva ainda, em seu primeiro inciso, o Princípio da Legalidade que, em sua observância, 

nenhum ente da Federação poderá instituir tributo de qualquer natureza sem lei posterior 

que o defina. Todavia há, neste sentido, uma instabilidade quanto ao entendimento desta 

questão. De um lado, autores como Roque Antônio Carrazza (2014) defendem a 

impossibilidade de aumentar ou instituir tributos de outra forma que não seja por lei 

ordinária. Por outro ângulo, autores como Alexandre de Moraes (2017) asseveram o 

entendimento majoritário da Suprema Corte brasileira que acata, em vários precedentes, o 

tratamento tributário por intermédio de medidas provisórias que, por previsão 

constitucional, tem força de lei.  

Já o artigo 3° do Código Tributário Nacional determina que “Tributo é toda prestação 

pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua 

sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada”, além de ressaltar em seu artigo 16 que “Imposto é o tributo cuja 

obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal 

específica, relativa ao contribuinte.” Entenda-se, portanto, o fato gerador como sendo a 

razão de se cobrar um tributo (a exemplo, não se cobra imposto de renda se não existir uma 

renda, que será o objeto tributável) e o imposto como o principal tributo responsável por 

movimentar a maior parcela da economia do país.  

Por outro ângulo, o Código Tributário Nacional em seu artigo 5°, ao adotar a teoria 

tripartite do direito tributário,determina quais são os tributos integrantes do sistema 

tributário nacional, sendo eles, conforme a própria definição sugere, três:taxas, impostos, e 

contribuições de melhorias (BRASIL, 1966), ao passo que a Constituição Federal de 11988 

amplia o seu entendimento e, ao se posicionar pela teoria pentapartite da tributação, define 

nos artigos 145,149 e 149-A que os tributos integrantes do sistema tributário nacional são, 

necessariamente, cinco: taxas, impostos, contribuições de melhorias, empréstimos 

compulsórios e contribuições especiais (BRASIL, 1988). Vale destacar que a Constituição 

Federal, em sua dedicação à matéria tributária, não se debruça a criar ou instituir tributos, 

mas sim a conceder poderes a quem pode –ou não- fazê-lo.  
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Neste panorama, faz-se necessário retomar um ponto já anteriormente tocado e 

analisar que a tributação no Brasil se divide em duas categorias: fiscal e extrafiscal. Na 

primeira, a tributação se baseia em fins eminentemente arrecadatórios e tem por cerne a 

manutenção das atividades essenciais ao bom funcionamento do Estado. Assim, a 

finalidade fiscal do sistema tributário nacional visa tão somente à obtenção de receitas 

públicas a fim de satisfazer as despesas do Estado. Tal finalidade possui função meramente 

fiscal e exclusivamente financeira (SABBAG, 2012, P. 217), ou seja, a de possibilitar 

receitas. Assim, entende-se que a primeira razão de ser de todo sistema tributário é a 

finalidade eminentemente fiscal dos tributos, ou seja, é proporcionar ao Estados os recursos 

indispensáveis para o bom funcionamento de suas atividades.  

Já a tributação extrafiscal é aquela onde o Estado busca atingir a determinadas metas 

e objetivos constitucionalmente estabelecidos, via de regra, com o intuito de possibilitar o 

atendimento de interesses sociais, econômicos e políticos74. Desta forma, para que o Estado 

alcance os objetivos propostos pela extrafiscalidade, ele busca a indução de um 

comportamento esperado para o contribuinte, e o faz através da concessão de benefícios de 

natureza fiscal. Desta forma, Sabbag (2012) define a extrafiscalidade como:  

... o emprego dos meios tributários para fins não fiscais, mas ordinatórios. 
Disciplina comportamentos de contribuintes quando a estrutura do tributo visa a 
situações sociais, políticas ou econômicas, objetivos alheios aos meramente 
arrecadatório. (SABBAG, 2012, p.276). 

Assim, a extrafiscalidade consiste no emprego de instrumentos tributários não 

arrecadatórios e que, em conjunto, visam incentivar ou inibir um determinado 

comportamento do contribuinte. Tem por objetivo principal o alcance de valores e 

disposições constitucionalmente contemplados. Pode, portanto, ser diretamente associada a 

valores constitucionais, sendo definida por meio de isenções, benefícios fiscais, 

progressividade de alíquotas, finalidades especiais, dentre outros (MATIAS-PEREIRA, 

2010). No que diz respeito a essa disposição constitucional, a matéria da extrafiscalidade é 

abarcada pela Carta Magna nos artigos 1°, 3°, 170, 193, 194, 196, 201, 205, 215 (BRASIL, 

1988). Percebemos, portanto, que a importância da extrafiscalidade está para além dos 

limites de matéria meramente econômica. Seus trâmites abarcam também um viés social e 

político, tendo como premissa fundamental o alcance de objetivos que juntos se configuram 

em prol da realização do interesse público. É através da função extrafiscal que se atenua 
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desigualdades regionais e sociais, regula-se mercados e até mesmo se promove a proteção 

do meio ambiente. A extrafiscalidade se concebe, portanto, como algo “além” do mero 

angariamento de receitas tributárias, interligando-se a diversos valores constitucionalmente 

estabelecidos que, juntos, comungam para o fortalecimento da isonomia.  

Neste norte, a principal finalidade da natureza extrafiscal dos tributos é a de ser um 

mecanismo de intervenção estatal no meio social, econômico, no meio ambiente ou até 

mesmo no setor cultural, objeto desta investigação, no momento em que tal mecanismo 

tributário é adotado no campo da cultura no Brasil como sendo a principal fonte de 

financiamento do mesmo, postulado que é alcançado a partir da adoção de normas 

tributárias indutoras direcionadas com o objetivo de fomentar setores específicos da 

economia, dentre os quais se ressalta o setor cultural. Desta forma, o capítulo seguinte tem 

por finalidade a exposição dos meios segundo os quais a extrafiscalidade, conceito 

amplamente adotado nos estudos tributários contemporâneos, é capaz de alcançar o fim da 

diminuição das desigualdades regionais no momento em que é implementada como mola 

propulsora para o desenvolvimento, fomento e fortalecimento da produção cultural 

realizada na região Nordeste do Brasil, por intermédio da Lei Rouanet. 

II – A LEI ROUANET E A PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL NO 

NORDESTE DO BRASIL: um enfoque à diminuição das desigualdades regionais. 

A produção de cultura no Brasil é marcada negativamente como uma das que mais 

sofrem com o abandono e o descaso do poder estatal, ponto que se assevera a cada crise 

econômica ou financeira que o país atravessa, o que acaba evidenciando a fragilidade 

conhecida do setor. Como exemplo, percebemos a crise política atual pela qual o Brasil 

vem atravessando desde a eleição do atual governo (PSL), que não mede esforços no intuito 

da tomada de decisões que sempre evidenciam o descaso e a falta de comprometimento 

desta bandeira política para com o setor. Em uma única cartada, o atual governo desmontou 

o Ministério da Cultura e o rebaixou à condição de Secretaria da Cultura, desarticulou a 

Agência Nacional do Cinema (ANCINE) e ainda os cortes nos orçamentos direcionados às 

leis federais de incentivo à cultura. 

  Nesta concepção, as legislações voltadas ao fomento do setor cultural também se 

mostram, por vezes, ultrapassadas e, em grandes proporções, não atendem total e 

efetivamente às necessidades observadas no meio, posto que as corriqueiras crises políticas 
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sempre acabam por dizimar o quanto podem o setor que sempre foi tido como o primo 

pobre da agenda institucional. Desta feita, o Estado brasileiro buscou uma das mais 

eficientes maneiras de retirar de si a responsabilidade direta pelo investimento no setor em 

comento, tendo em vista que este sempre foi relegado a último plano dentro das prioridades 

governamentais. Com rara exceção, o setor cultural brasileiro viveu o apogeu de sua 

história durante a gestão presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva.  

 Em seus dois mandatos presidenciais, entre os anos de 2002 e 2010, Lula propôs 

uma série de mudanças significativas no campo das políticas públicas voltadas à área da 

cultura. Através das gestões dos Ministros Gilberto Gil (2002-2007) e Juca Ferreira (2008-

2010), observou-se uma reformulação significativa no organograma administrativo das 

políticas culturais, resultando na construção de uma nova agenda de discussões 

governamentais para o referido setor, desta vez seguindo os preceitos internacionais, e 

obedecendo quanto mais possível aos postulados impostos pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) em seus tratados de abrangência 

global. (CALABRE, 2013, p. 40).  

Nesta nova fase gestora, os ideais políticos foram pautados em duas questões 

principais. A primeira dizia respeito à ampliação da dimensão antropológica de cultura, no 

sentido de reconhecer e fomentar todas as inúmeras e variadas manifestações culturais 

existentes no país, ponto que foi responsável pela distribuição de novos recursos para as 

regiões do Brasil que antes nunca haviam sido atendidos por uma política de fomento, via 

tributação extrafiscal. A segunda remetia à retomada do caráter intervencionista do Estado 

na formulação de novas políticas culturais, além de novas secretarias e órgãos voltados ao 

trato com a cultura. Durante o governo de Lula, a cultura passou enfim a ser compreendida 

como uma dimensão simbólica da existência social de inúmeras sociedades dentro da 

sociedade brasileira, em respeito ao conceito antropológico de cultura. Isso significou, 

portanto, que todas as manifestações artísticas seriam atendidas por políticas desenvolvidas 

exatamente para o seu atendimento, de modo a ampliar o entendimento de cultura 

abrangendo as artes e o patrimônio material e imaterial, reforçando assim o caráter de 

ampliação da produção cultural de todas as regiões do Brasil (ZIMBRIÃO, 2012, p. 55). 
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2.1 – O MODELO DE RENÚNCIA FISCAL PARA O SETOR DA CULTURA: 

apontamentos sobre a extrafiscalidade aplicada ao fomento da produção cultural no 

Brasil 

No Brasil, adotou-se tardiamente o modelo de renúncia fiscal como principal fonte de 

estímulo da produção cultural no Brasil. Em linhas gerais, o referido modelo de 

financiamento se baseia na concessão de deduções tributárias para as pessoas físicas e 

jurídicas que destinem parte de seus impostos75 ao patrocínio dos projetos previamente 

habilitados pelas leis de incentivo à cultura, nas esferas federal, estadual e municipal, tais 

deduções se baseando em variações de até 4% para pessoas jurídicas e 6% para pessoas 

físicas dentro do valor total do imposto devido76.  

Assim, apenas na segunda metade da década de 1980 é que foi promulgada a primeira 

lei de incentivos fiscais do Brasil voltada exclusivamente para estimular a atividade 

cultural. Popularmente conhecida como Lei Sarney, a Lei n° 7.505/1986 foi pioneira no 

processo de aplicação de recursos públicos em benefício do setor em comento, adotando a 

regulação econômica apartada do financiamento estatal direto. Todavia, em 1990, a lei foi 

revogada durante a gestão de Fernando Collor de Mello, ficando o setor cultural, mais uma 

vez, carente de uma legislação própria e específica, desenvolvida com o fito de atender às 

especificidades de sua lógica de mercado. Um ano mais tarde, foi instituída a Lei Nacional 

de Incentivo à Cultura, n° 8.313/1991, popularmente conhecida como Lei Rouanet, cuja 

base de atuação foi delimitada na década e lei anteriores e vem sendo aplicada até os dias 

atuais. Em 1993, também foi instituída a Lei n° 8.685/1993, conhecida como Lei do 

Audiovisual, legislação que preparou os moldes para a retomada da produção do cinema 

brasileiro e foi a principal responsável para que se executasse um projeto de produção de 

material audiovisual para além dos domínios dos grandes polos de produção nacional, 

resultando assim na inclusão da produção cinematográfica de Pernambuco como o terceiro 

maior polo de produção audiovisual do Brasil. 

                                                 
75A disposição de tais impostos se baseia da seguinte maneira: na esfera federal, o Imposto de Renda (IR), 
com valores de 4% para pessoas físicas e 6% para pessoas jurídicas; na esfera estadual, o Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), no valor de até 4% e, na esfera municipal, o Imposto sobre 
Serviços (ISS), também em até 4%.    
76 BRASIL. Lei n° 8.313/1991, de 23 de dezembro de 1991. Restabelece princípios da Lei n° 7.505, de 2 de 
julho de 1986, institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e dá outras providências. 
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A partir dos adventos destas legislações, foi se percebendo uma ampla adoção das leis 

estaduais e municipais de incentivo à cultura, que preveem mecanismos de renúncias de 

receitas para o financiamento da produção artístico-cultural dos territórios. Os mecanismos 

previstos nestas leis, de forma análoga ao previsto no modelo federal, funcionam através de 

deduções no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), para os casos 

dos estados, e de Imposto sobre Serviços (ISS) ou Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU), nos casos dos municípios, em favor das pessoas jurídicas que promovem a 

viabilização dos projetos culturais previamente habilitados pelas leis. No caso do modelo 

federal, o imposto deduzido é o Imposto de Renda de Pessoa Física ou Jurídica, onde o 

contribuinte cede parte de seus impostos devidos ao fomento de projetos culturais 

previamente aprovados pelas leis. Assim, entre os anos de 1991 a 2016, foram promulgadas 

vinte e uma leis estaduais de incentivos culturais, além da lei do Distrito Federal77.  

Nestas concepções, a produção e gestão cultural no Brasil encontram nas Leis de 

Incentivo à Cultura um mecanismo fundamental e responsável pelo financiamento referido 

setor, que atualmente deve seu funcionamento, quase em sua totalidade, ao investimento 

público, fator que deve ser levado em consideração tendo em vista os arranjos políticos 

vigentes às épocas em que surgiram estas legislações, que serão tratadas especificamente 

mais adiante. No Brasil, a União, Distrito Federal, os Estados e os Municípios dividem a 

responsabilidade pela legislação acerca do setor da cultura, tendo por incumbência 

constitucional proporcionar os meios de acesso a esta, aqui evidenciando a diminuição das 

desigualdades regionais e o desenvolvimento social, objetivos propostos pelo modelo da 

extrafiscalidade. Nesse aspecto, a Constituição Brasileira de 1988 determinou que o Estado 

deve considerar a Cultura como esfera de atividade pública, razão pela qual a Carta 

Constitucional referida é tratada como o marco inicial para que se chegasse ao ideal dos 

bens e serviços culturais atuando como direitos inerentes a todos os cidadãos, como se 

observa até os dias atuais.  

Percebe-se que o financiamento do setor cultural é marcado histórica e negativamente 

por períodos que oscilam entre grandes investimentos e total descaso para com o setor, 

vide, para além do governo atual, o exemplo da gestão de Fernando Collor (1990-1992), 

                                                 
77MELLO, Patrícia Bandeira de. O Financiamento do Cinema no Brasil: as leis de incentivo e a possibilidade 
de autonomia. Rio de Janeiro: PUC-RIO, 2002. 
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fato explicável tendo em vista as alternâncias de poder, além dos interesses defendidos 

pelas agendas governamentais destes, que em repetidas vezes não consideram o setor da 

cultura como um eixo de fundamental importância para o desenvolvimento econômico e 

social. Atualmente, os recursos destinados ao setor cultural são provenientes de fontes 

distintas, que variam desde o investimento público – principal fonte de financiamento do 

setor – até o patrocínio empresarial e a vendagem de ingressos e demais produtos culturais. 

Neste sentido, o principal desafio encontrado, tanto pela sociedade consumidora de bens e 

serviços culturais, quanto pelos atores sociais envolvidos no processo de criação destes 

produtos, no âmbito da região Nordeste, é encontrar subterfúgios que sejam capazes de, em 

tempos de crises políticas, atuem no intuito de salvaguardar as manifestações culturais 

oriundas desta região, posto que esta, em que pese todo o cenário que historicamente 

permeia a produção de cultura nacional, sempre padeceu e sempre padecerá de uma 

ausência de incentivos muito superior às demais regiões do Brasil.  

 

2.2 – A LEI ROUANET E A SUA ATUAÇÃO EM FACE DA DIMINUIÇÃO DAS 

DESIGUALDADES CULTURAIS REGIONAIS: um histórico da aplicabilidade no 

Nordeste. 

O ano de 1990 foi marcado negativamente pelo início da gestão presidencial de 

Fernando Collor de Melo, lembrado sempre como o período de maior recessão financeira 

da política brasileira, fato que deu origem à adoção de uma série de medidas que foram 

responsáveis, principalmente, pelo desmanche do organograma institucional responsável 

pela gestão cultural no país. Collor então toma posse como o primeiro presidente eleito pelo 

voto direto desde o início da Ditadura Militar, na década de 1960, e logo na sua posse dá 

início ao processo de decisões que excluiu todo o setor cultural e parte do educacional da 

agenda de seu governo.Nesta perspectiva, os estados e municípios deram início ao processo 

de implementação de suas legislações culturais próprias, dada a inércia da qual o setor 

padecia dentro do âmbito federal. 

Instituiu-se, portanto, em 1990, a Lei n° 8.034, que alterava a legislação acerca do 

Imposto de Renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas, culminando na extinção da Lei 

Sarney. Neste mesmo ano, foram promulgadas também duas outras leis: a Lei n° 8.028, que 

recolocava o Ministério da Cultura à condição de Secretaria da Cultura, bem como a Lei n° 



143 
 

ISSN-e 2316-9982 
 

 

8.029, que extinguiu todas as entidades públicas que eram vinculadas ao setor cultural. O 

objetivo deste pacote de medidas era, segundo o então presidente, a reorganização 

econômica, institucional e ministerial do país. Os principais exemplos desse desmonte 

foram a extinção da Fundação Nacional das Artes (FUNARTE), a Fundação do Cinema 

Brasileiro (FCB), a Empresa Brasileira de Filmes (EMBRAFILME) e o Conselho de 

Cinema (CONCINE), que em conjunto representaram o desmanche de todo o organograma 

institucional que prezava pelo setor da cultura no país (CALABRE, 2003).   

No início da década de 1990, ainda durante a gestão de Collor, foram instituídas as 

Leis n° 8.685/1993, mais conhecida como Lei do Audiovisual, bem como a n° 8.313/91 

que, conhecida popularmente como Lei Rouanet, retomou o modelo proposto na década de 

1980, pela Lei Sarney, se tornando a principal responsável pelo financiamento da cadeia de 

produção cultural no país, por meio da concessão de incentivos fiscais para as empresas que 

patrocinassem as iniciativas culturais previamente aprovadas pela lei (CALABRE, 2003). A 

referida lei, que até hoje serve como base para a principal parcela do financiamento cultural 

no país, ganhou este nome em homenagem a Sérgio Paulo Rouanet, legislador e então 

Secretário da Cultura naquele período. Apesar de contar novamente com uma legislação 

específica para o seu cuidado, o setor da Cultura só voltaria a ter novamente uma Secretaria 

no ano de 1992, já após o processo de Impeachment de Collor e na gestão de seu sucessor, 

Itamar Franco. 

A Lei Rouanet concentra sua principal fonte de recursos nos impostos devidos à 

União (Imposto de Renda de Pessoa Física e Jurídica – IRPJ), tendo por objetivo central, 

segundo o seu artigo 1°, inciso I, “captar e canalizar recursos para o setor de modo a 

contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes de cultura e o pleno 

exercício dos direitos culturais”. O apoio e financiamento da lei são voltados 

exclusivamente ao patrocínio de projetos de exibição coletiva e de alcance público, 

resguardando o Princípio da Isonomia e determinando que todos os cidadãos tenham acesso 

aos bens culturais dos quais resultem o apoio da lei. Dispõe o caput do artigo 18 da referida 

lei: 

Art. 18. Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará às 
pessoas físicas ou jurídicas a opção pela aplicação de parcelas do Imposto sobre a 
Renda, a título de doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a projetos 
culturais apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza 
cultural, como através de contribuições ao FNC, nos termos do artigo 5°, inciso II 
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desta Lei, desde que os projetos atendam aos critérios estabelecidos no artigo 1º 
desta Lei. (BRASIL, 1991). 

        A lei exclui o incentivo a coleções privadas, de colecionadores e qualquer iniciativa da 

qual resulte a segregação, separação ou diferenciação do público que tem acesso ao produto 

cultural, conforme dispõe o parágrafo 3° da lei: 

§ 3° As doações e os patrocínios na produção cultural, a que se refere o § 1°, 
atenderão exclusivamente os seguintes segmentos:  
a) artes cênicas;  
b) livros de valor artístico, literário ou humanístico;  
c) música erudita ou instrumental;  
d) circulação de exposições de artes visuais;  
e) doações de acervos para bibliotecas públicas, museus, arquivos públicos e 
cinematecas, bem como treinamento de pessoal e aquisição de equipamentos para 
a manutenção desses acervos;  
f) produção de obras cinematográficas e videofonográficas de curta e média 
metragem e preservação e difusão do acervo audiovisual;  
g) preservação do patrimônio cultural material e imaterial. (BRASIL, 1991).  

         Já no que tange os limites para abatimento do Imposto de Renda da Pessoa Física e 

Jurídica – IRPJ, estes são determinados segundo um percentual específico para cada tipo de 

investimento. Conforme dispõe o parágrafo 1° do artigo 18 da referida lei: 

Os contribuintes poderão deduzir do Imposto de Renda devido as quantias 
efetivamente dispensadas nos projetos elencados no parágrafo 3° desta lei, 
previamente aprovados pelo Ministério da Cultura, nos limites e condições 
estabelecidos na legislação do Imposto de Renda vigente, na forma de: 
a) Doações; e 
b) Patrocínios.  (BRASIL, 1991).  

 
        O valor do abatimento restringe-se, portanto, em 4% do valor total do Imposto de 

Renda devido pelas pessoas jurídicas, desconsiderando o adicional de imposto sobre os 

lucros, incidindo apenas sobre alíquota de 15% paga sobre o lucro real da empresa. Já para 

as pessoas físicas, o percentual limite representa 6% sobre o valor final do Imposto de 

Renda devido. A referida lei instituiu ainda o Programa Nacional de Apoio à Cultura 

(PRONAC), que foi implementado e desenvolvido a partir de três importantes mecanismos: 

o Fundo Nacional de Cultura (FNC), o incentivo e patrocínio a projetos culturais 

(Mecenato) e o Fundo de Investimento Cultural e Artístico (FICART), que serão tratados 

especificamente mais adiante. Sobre estes, trataremos detalhadamente mais adiante. As 

definições do FNC são tratadas em lei específica, do seguinte modo: 

O FNC é um fundo proveniente de recursos públicos, que permite ao Ministério 
da Cultura investir em projetos culturais mediante celebração de convênios e 
outros instrumentos similares. O FNC financia até 80% do valor dos projetos, 
20% é contrapartida do proponente. Mecenato é previsto em Lei Federal de 
Incentivo à Cultura que permite o investimento em projetos culturais mediante 
doações, patrocínios, ou contribuições ao FNC, com a possibilidade do 
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abatimento no imposto de renda devido do contribuinte investidor.  O FICART é 
um fundo que funcionará sob a forma de condomínio, sem personalidade jurídica, 
caracterizando comunhão de recursos destinados à aplicação em projetos culturais 
e artísticos, apesar de regulamentado ainda não está implementado.  (BRASIL, 
2004).  

         Os valores dos quais resultam o referido Fundo são viabilizados por meio de 

incentivos de natureza tributária que são concedidos a pessoas físicas ou jurídicas que 

apoiem as iniciativas culturais segundo a modalidade patrocínio. Além do desconto 

diretamente abatido em seus Impostos de Renda, vale lembrar que os patrocinadores 

também contam com todas as estratégias de marketing que o apoio às atividades culturais 

representa. Sarkovas (2006) defende que as legislações voltadas ao setor da cultura, dentre 

outras modalidades de financiamento ao setor cultural, devem ser apoiadas pela iniciativa 

privada, pois deste modo as mesmas estarão transferindo seus impostos que seriam pagos 

ao Estado, de modo que esses tributos se revertem sob forma de patrocínio às atividades 

culturais, tendo como resultado indispensável a publicidade das empresas patrocinadoras, 

uma vez que seus nomes estarão vinculados e publicados em todos os produtos culturais 

dos quais resultem os seus investimentos.  

         As leis de incentivo à cultura, em um primeiro momento, tinham por principal 

objetivo demonstrar à classe empresarial as vantagens do investimento no setor da cultura, 

de modo que esta se sentisse atraída a aderir aos descontos tributários concedidos pelo 

Estado, em tal proporção que, com o passar do tempo, o investimento público no setor da 

cultura fosse reduzido ou até excluído, uma vez que os empresários estariam convencidos 

das vantagens que o patrocínio às causas culturais representaria. Porém, percebeu-se que, 

ao longo do tempo, a contribuição do setor privado na relação entre investimento de capital 

privado e investimento de renúncia fiscal foi se revertendo. Como exemplo, em 1997, eram 

67% de capital privado e 33% proveniente de renuncia fiscal; já em 2000, o capital privado 

caiu pra 36%, e a dedução fiscal aumentou para 64% do total de recursos arrecadados. Em 

2012, a renúncia fiscal alcançou a marca de 93,6% no financiamento cultural do país, o 

maior percentual desde a instituição da lei (SILVA, 2016). Podemos observar, portanto, que 

a classe empresarial gradativamente reduz o seu investimento direto no setor da cultura, ao 

passo que limita a sua aplicação financeira no setor somente no que se refere ao valor que 

seria deduzido em seus impostos. 
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2.2.1 –A LEI ROUANET EM NÚMEROS: de tais números, quais chegam à região do 

Nordeste Brasileiro? 

Conforme dito anteriormente, a Lei Rouanet figura, atualmente, como a principal 

fonte de financiamento para o setor da cultura no Brasil. Sua sistematização se dá mediante 

a concessão de benefícios de natureza tributária para pessoas físicas e jurídicas que 

direcionam parte de seus impostos devidos para os projetos culturais previamente 

habilitados pela lei. Todavia, este modelo de financiamento se mostra, por vezes, 

ultrapassado e, por quê não dizer, injusto, levando em consideração que os principais 

contribuintes que adotam este mecanismo são pessoas jurídicas – contribuintes 

naturalmente mais poderosos e cujo bolo tributário é mais robusto- e que, na enorme 

maioria das vezes, tem sedes estabelecidas nas regiões de maior concentração econômica 

no Brasil, ou seja, o eixo Sul-Sudeste e, mais precisamente, a ponte Rio-São Paulo.  

 Nesta perspectiva, propõe-se a partir de agora uma análise da aplicabilidade da Lei 

Rouanet durante o período compreendido entre os anos de 2003 e 2010, levando-se em 

consideração dois principais fatores: o primeiro diz respeito ao arranjo institucional vigente 

neste período, onde observou-se uma crescente jamais vista no âmbito da promoção da 

cultura no Brasil; o segundo liga-se ao fato de que, durante este período, houve um 

aumento significativo na produção acadêmica dedicada à análise da problemática aqui 

levantada, ponto que promove uma melhor abordagem técnico-metodológica da matéria 

apreciada. Desta forma, este tópico foi desenvolvido tendo por base os dados extraídos dos 

bancos oficiais que guardam informações tanto acerca da quantidade de projetos 

submetidos à Lei Rouanet por área de atuação, quanto por região contemplada, como 

também por valores destinados a cada um deles.  

Entre os anos de 2003 e 2010, o número de projetos na área de artes cênicas 

submetido à apreciação da Lei Rouanet para captação de recursos via renúncia fiscal 

praticamente dobrou (de 1077 para 1979, respectivamente). Dentre eles, os eixos de teatro e 

dança, verificaram quedas consecutivas de projetos apresentados em 2008 e 2009, 

retomando o ritmo de crescimento em 2010, ano com o maior número absoluto de projetos 

apresentados pelos dois eixos. No caso da dança, o pico ocorreu em 2007, embora também 

tenha aumentado o número de proponentes entre 2009 e 2010. O teatro respondeu por 78% 

dos projetos apresentados à CNIC no ano de 2010; a dança, por 15%; o circo, por 4%. Na 
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média dos oito anos, os percentuais são de, respectivamente, 78%; 17% e 3% (Fonte: dados 

oficiais da Lei Rouanet). 

Assim, o maior volume de projetos apresentados à Comissão da Lei Rouanet nas 

regiões norte e nordeste foi verificado no ano de 2005; no sul, em 2007; no centro-oeste em 

2008 e no sudeste, em 2010. A região sudeste apresentou a maior parte dos projetos 

inscritos para a captação de recursos por meio de renúncia fiscal, e a região norte, o menor. 

Esta é uma das questões que cabem reflexão dentro da temática aqui abordada. A Região 

Norte do Brasil não conta com nenhuma lei estadual de incentivo à cultura. A região sul 

ficou em terceiro lugar no volume de projetos apresentados, com exceção ao ano de 2008, 

ao passo que o nordeste e o centro-oeste alternaram a terceira e quarta posições ao longo da 

série histórica. Em percentuais, a distribuição se deu da seguinte forma sudeste, 69,9%; sul, 

13,4%; nordeste, 8,3%; centro-oeste, 6,6%; norte, 1,5%. 

Nas artes visuais, o maior volume de projetos apresentados foi verificado no ano de 

2005 para três regiões do país: nordeste, centro-oeste e sudeste. No norte, o pico aconteceu 

em 2006 e no sudeste, em 2008. A ordem decrescente de volume de projetos apresentados, 

por região, é a seguinte: sudeste, sul, nordeste, centro-oeste e norte. A distribuição 

percentual, na série histórica, assim como o verificado nas artes cênicas, revela a 

concentração de projetos apresentados na região sudeste: sudeste, 72%; sul, 12,8%; 

nordeste, 7,7%; centro-oeste, 6,1%; norte, 1% (Fonte: dados oficiais da Lei Rouanet). 

Na área da música, as regiões nordeste, centro-oeste e sul apresentaram o maior 

volume de projetos à CNIC no ano de 2005; a região norte, em 2007; a região sudeste, 

2010. Á exceção do primeiro ano em análise (2003), a ordem decrescente das regiões 

brasileiras relativa à quantidade de projetos apresentados, ano a ano, é a seguinte: sudeste, 

sul, nordeste, centro-oeste e sul. A distribuição percentual média da série histórica referente 

ao total de projetos apresentados por região do país, por sua vez, é: sudeste, 61,9%; sul, 

16,4%; nordeste, 11,3%; centro-oeste, 8,9%; norte, 1,3%. 

Percebemos, com estes dados, que o esforço que a região Nordeste precisa desprender 

a fim de, pelo menos, se equiparar às regiões Sul e Sudeste no processo de captação de 

recursos para o fomento das atividades culturais por ele desenvolvidas é, sem dúvida, um 

trabalho que deve ser pensado e realizado em conjunto, unindo várias forças políticas, 

sociais e econômicas. Em que pese todo o esforço da sociedade para diminuir discrepâncias 
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tão severas, há que se levar em consideração um ponto fundamental: a última cartada 

acerca do financiamento cultural no Brasil é, ainda, dada pela iniciativa privada, que na 

condição de patrocinadores dos projetos culturais tão somente se resguarda a vincular seu 

nome apenas àqueles projetos que lhes garantam um retorno de marketing positivo, ponto 

que se agrava uma vez que as grandes pessoas jurídicas do Brasil possuem sedes nos 

grandes centros urbanos e econômicos do país, asseverando uma mácula que tão apenas 

evidencia a real intenção do legislador brasileiro das décadas de oitenta e noventa quando, 

regido por moldes liberais, buscou na política de incentivo fiscal implementada o 

afastamento da responsabilidade estatal pelo financiamento direto no setor da cultura.  

Mesmo que se observe, ainda, todo o esforço do governo do Partido dos 

Trabalhadores no intuito de promover uma maior distribuição e circulação do 

financiamento cultural para as regiões mais esquecidas do país, vale salientar que apenas 

durante os primeiros anos desse governo é que se observou uma real mudança na realidade 

descrita ao longo deste trabalho, aqui cabendo também uma observação quanto à ausência 

de uma política pública de permanência da circulação desses serviços e produtos de 

natureza cultural, ponto que, diante da inobservância, necessariamente contaria com 

poucos-ou nenhum-recursos para promover de fato as regiões mais afastadas do país como 

localidades de onde emane uma produção cultural consolidada e competitiva. Ademais, 

cabe atentar para o fato de que as regiões Norte e Nordeste do país historicamente 

produzem um modelo de cultura que atenta mais para o caráter antropológico e ao 

atendimento da dimensão antropológica desta, a exemplo das manifestações de cultura 

popular propriamente oriunda dessas localidades, como o maracatu da região Nordeste, o 

tambor de crioula da região Norte, dentre outras.  

Adotando uma visão econômica para este fenômeno, evidentemente as grandes 

pessoas jurídicas contribuintes com grandes parcelas de Imposto de Renda localizadas nas 

regiões economicamente dominantes do país não tem interesse de deduzir uma parte 

relevante de seus impostos para o financiamento de projetos culturais que, para além de 

estarem localizados em regiões distantes de suas sedes –o que resultaria em mais gastos 

para a contratação de uma consultoria jurídica responsável pelos trâmites relacionados ao 

patrocínio- também representariam a vinculação de seus nomes para com um projeto que, 

por vezes, não conta com uma publicidade tida como ideal. 
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CONCLUSÃO 

O modelo de renúncia fiscal desenvolvido no Brasil, em meados da década de oitenta, no 

intuito de financiar a produção cultural nacional foi, desde o seu início marcado por críticas 

das mais diversas, dentre as quais se ressalta sempre o fato de que, em todas as esferas que 

posteriormente copiaram tal modelo (federal, estadual e municipal), a última palavra acerca 

do financiamento da cultura fica sempre sob o julgo da iniciativa privada.  Ademais, é 

válido salientar que, em uma realidade que aponta para a iniciativa privada como a 

verdadeira responsável pelo financiamento dos produtos culturais previamente habilitados 

por lei, é notório que as principais empresas do Brasil estão instaladas na região Sudeste e, 

dada a lógica econômica que impera nessa região, há que se entender por qual razão esta 

sempre figurou em uma vantagem covarde em detrimento das demais regiões do Brasil. 

Todavia, em um cenário tão discrepante, a região Nordeste ainda não amarga a pior 

posição, tendo em conta que, conforme dados apresentados, há ainda outras regiões, a 

exemplo do Norte e do Centro-Oeste, se encontram em situação infelizmente pior. É nítido 

concluir que, em uma localidade cujas produções culturais realizadas tratam, em sua 

maioria, pela preservação da memória e da cultura popular, enaltecendo tudo aquilo que, 

aos olhos das regiões mais economicamente favorecidas no país, é visto com olhos de 

desprezo, realizar uma produção cultural e lutar pela sua sobrevivência é quase impossível, 

na ausência de políticas públicas especificamente desenvolvidas para atender às 

especificidades observadas em seu entorno. Vale lembrar que, vista de longe, o caráter 

extrafiscal do sistema tributário nacional é tido como um modelo que, caso fosse respeitado 

em sua totalidade, contaria com grande sucesso e teria, portanto, um de seus principais 

postulados alcançados, diminuindo assim as desigualdades regionais e alcançando fins de 

desenvolvimento social, econômico, ambiental e cultural, todavia, no âmbito da Lei 

Rouanet, para além de não existir uma política bem consolidada que disponha de forma 

compulsória sobre a distribuição dos recursos disponíveis para o setor da cultura, há que se 

contar também com as já conhecidas relações de mando e subserviência que imperam no 

Brasil desde sempre: manda quem pode. Neste caso específico, financia quem pode. É 

financiado quem oferece retorno de marketing.  E este retorno quase nunca será oferecido 

pelas regiões historicamente menos favorecidas do país. 
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RETIRANDO A POEIRA:Carnaval de Joinville como uma manifestação cultural no 

final do século XIX e início do século XX 

 
Joceli Fabrício Coutinho78 

Luana de Carvalho Silva Gusso79 
 

RESUMO 

 

O presente artigo tem como propósito apresentar os vestígios históricos do Carnaval como 
uma festa popular na cidade Joinville, em Santa Catarina, entre o final do século XIX e 
início do século XX e, a partir destas fontes documentais – coletadas no Arquivo Histórico 
Municipal em periódicos da época – problematizar o Carnaval como uma das mais antigas 
manifestações culturais da cidade. Mediante a análise das fontes coletadas, pode-se 
apresentar uma festa popular rica em detalhes que foi se transformando a partir das notícias 
vinculadas dos belos corsos e dos prestigiados préstitos, responsáveis por tecer uma 
imagem da antiga Colônia Dona Francisca (atual Joinville) afastada da imagem sisuda e 
sem histórico momesco. A investigação também pode inferir sobre a possibilidade de como 
a cidade neste momento se esforçava para acompanhar as “tendências” carnavalescas dos 
grandes centros urbanos como o Rio de Janeiro e Recife. Nesse sentido, o artigo é parte de 
um projeto de pesquisa maior nomeado “O Carnaval como um Direito Cultural na cidade 
de Joinville: vestígios do século XIX e o recorte entre 1988 à 2018”, partedo Projeto de 
Pesquisa Guarda-Chuva DIPATRI: Direito do Patrimônio Cultural. Como conclusão busca-
se apontar como o Carnaval foi uma festa popular na cidade de Joinville, e como tal 
folguedo é um direito cultural de sua população também apoiado por uma historicidade 
adormecida em camadas de poeira. 
 

Palavras-chave: Festas Populares; Carnaval; Direitos Culturais; Joinville 

 

1. Introdução 

 

Há quem diga que a Cidade de Joinville80 conhecida nacionalmente pelas suas 

tradições germânicas e por sediar o maior festival de dança81do mundo não retém a cultura 

                                                 
78 Mestrando em Patrimônio Cultural e Sociedade na Univille. UNIVILLE-
MPCS.http://lattes.cnpq.br/0339488103875128E-mail: bigpipo.ingles@gmail.com 
79 Doutora em Direito do Estado pela UFPR, com Pós-Doutorado em Democracia e Direitos Humanos pela 
Universidade de Coimbra, Portugal. Professora do Programa de Pós-Graduação em Patrimônio Cultural e 
Sociedade –e do Curso de Direito da UNIVILLE. http://lattes.cnpq.br/3342144453075971E-mail: 
lu_anacarvalho@yahoo.com.br 
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do Carnaval com sua euforia e êxtase paramentados com personagens e papéis temporários 

celebrada em todo o território nacional. 

Fundada oficialmente82 no ano de 1851, a antiga Colônia Dona Francisca, hoje 

Joinville, parece desconhecer a memória dos seus primeiros carnavais, o que poderia 

explicar o quão facilmente rótulos como a de “Cidade do Trabalho” ou a “Manchester 

Catarinense”, que segundoKoehntopp (2010, p.74) “[...] a torna a primeira economia do 

estado e a terceira do sul do Brasil”, catalisam os habitantes da cidade 

contemporaneamente, de forma que qualquer discurso sobre o Carnaval seja 

costumeiramente rejeitado por parte deste população e em especial pelo poder público, 

como se tratará em tema da pesquisa83. 

Nessa linha, o presente artigo tem como propósito apresentar uma Joinville sob o 

discurso lido nos periódicos desta cidade a partir de 1865, nos anos finais do século XIX e 

nas décadas iniciais do século XX. Assim, buscar reconstruir, ainda que de modo 

fragmentário, o uma imagem de umfolguedo, que moldaria sequencialmente, parodiando 

durante o período de Carnaval os costumes das grandes cidades como o Rio de Janeiro - o 

descomunal festejo nacional - e tomando para si esta manifestação cultural, transformando-

se, por fim, na Joinville brasileira. 

O objetivo principal, portanto, é apresentar a historicidade do Carnaval de Joinville 

de modo a legitimar o Carnaval como uma das manifestações culturais mais antigas 

dacidade, que passou diversos formatos que, de acordo com Da Matta (1981, p.34) “[...] 

esse plano surge de diversas formas, mas pode-se perceber sua aparição como uma utopia 

onde a vivência e a experiência da liberdade, da abundância e, sobretudo, da igualdade 

surgem de modo nítido”. E deste modo, em um momento posterior, sustentar como o 

                                                                                                                                                     
80 Localizada na região norte do estado de Santa Catarina, possui de acordo com o IBGE 2018, 583.144 
habitantes, sendo a maior cidade do estado e a terceira mais populosa da Região Sul. Situa-se a182 
quilômetros de Florianópolis e a 130 quilômetros da capital paranaense, Curitiba. 
81 Criado em 1983,o Festival de Dança de Joinville é considerado pelo Livro Guiness dos Recordes  como 
maior evento do mundo em número de participantes, o qual acontece nas duas últimas semanas de julho de 
cada ano. 
82 Fica explícito na Obra de Carlos Ficker que houveram tentativas fracassadas de colonização na colônia 
muito antes de 1851, como a implementação de uma empresa em 1842, que em visitação relatada contou com 
21 colonos já instalados na atual cidade de Joinville.  
83 A pesquisa intenta expôr as recusas de uma grande fatia da população de Joinville no discurso em que a 
cidade não detém a cultura carnavalesca, mesmo tendo as agremiações de escolas de samba, assim como o 
desapreço do Estado (prefeitura) para a consolidação efetiva dos desfiles carnavalescos. 
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Carnaval é um direito cultural e deve ser garantido pelos poderes públicos e pela sociedade 

como um todo, como base nas atuais previsões constitucionais-legais84. 

Metodologicamente, o artigo está estruturadonos recortes dos primeiros periódicos 

da cidade datados entre 1865 aos anos finais da terceira década do século XX, pesquisados 

junto a Hemeroteca do referido município, o Arquivo Histórico, que segundo Leite (2015), 

por termos instituições como estas que organizam e catalogam estes materiais tanto físicos 

quanto digitais, têm simplificado em demasia o acesso a estas fontes por pesquisadores.  

Foi adotadaa pesquisa bibliográfica, assim como a obra de produção independente 

do autor joinvilense Adolfo Bernardo Schneider, todos indispensáveis na correlação do 

tema, construindo pontes com os recortes de jornais, a fim de arquitetar autenticidade à 

investigação, o qual encontra-seestruturado da seguinte forma: o primeiro baile 

carnavalesco em Joinville, o comércio aquecido com os artefatos de carnaval, envolvendo a 

cidade no espírito de Carnaval, os corsos e os préstitos com os seus temas de protestos em 

formato de desfile. 

 

2. A Colônia se rende ao baile de Carnaval no ano de 1865 

 

Imagine uma fatigante viagem marítima de aproximadamente 3 meses a bordo de 

um veleiro vindo do continente europeu, onde lá, trabalho e diversão eram de praxe para os 

que labutavam e depois se esbaldavam em bailes com boa música e bebedeiras para o 

equilíbrio da mente e da carne. 

Assim chegavam naregião de Joinville, ou melhor, na Colônia Dona Francisca, os 

quase 200 primeiros imigrantes europeus a bordo da Barca Colon. De acordo com a obra de 

Carlos Ficker (1965), intitulada “Histórias de Joinville,Crônica da Colônia Dona 

Francisca”, é descrito que mesmo já havendo alguns residentes na colônia vieram para 

                                                 
84Art 215: O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura 
nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. (CF 1988). 
Art216: Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I -  as formas de expressão; II -  os modos de 
criar, fazer e viver;III -  as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV -  as obras, objetos, documentos, 
edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V -  os conjuntos urbanos e sítios 
de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.(CF 1988). 
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conquistar a nova terra e aqui com muito esforço, luta, persistência e labor, aspiravam em 

transformar o pedaço de terra catarinense num polo industrial, reconhecido nacionalmente 

nos dias atuais. 

Trouxeram consigo não somente a ambição de prosperidade, mas seus costumes e 

na nova terra se estabeleceram. Merece apontar que nesta época, uma década antes de 1851 

“[...] boa parte dos principais centros urbanos do país começaria a realizar bailes de 

Carnaval” (FERREIRA, 2005, p.110).  

Nas primeiras décadas de colonização da Colônia Dona Francisca, o intento 

predominante era enfrentar as dificuldades para a ascensão social, tanto dos senhores 

quanto dos lavradores, os quais se reuniam nos finais de semana “[...] nessa ou naquela 

casa, para comentarem os acontecimentos da semana, as alegrias e mágoas da vida de 

colono” (FICKER, 1965, p.218). 

Oitoanos após a fundação da colônia ouviam-se rumores que Florianópolis85, cidade 

a menos de 200 quilômetros de Joinville, desfrutava de um divertidíssimo baile 

carnavalesco “[...] com danças e lançamento de flores e de frutas ocas de cera recheadas de 

papel picado, confeitos ou amêndoas” (FERREIRA, 2005, p.114).  

A desmaliciosa Colônia não detinha para si os festejos de fevereiro como Porto 

Alegre, Recife, Rio de Janeiro e demais cidades com maturação suficiente para 

promoverem imponentes bailes carnavalescos com desfiles de fantasias mascaradas dos 

moldes europeus (MORAES, 1958), cujas famílias se empoderavam do evento não somente 

para se deleitarem dos prazeres da carne, mas também como pretextos de encontro de 

famílias endinheiradas para exporem suas conquistas e novidades tecnológicas 

(FERREIRA, 2005). 

Não é de se estranhar que com 5.500 habitantes, a nova urbe chamada ainda “Dona 

Francisca”, nutria-se de um povoado com senhores e servos.Ladeada de burburinhos dos 

folguedos carnavalescos que transcorriam nas grandes cidades e até mesmo na antiga e 

desenvolta ilha de São Francisco do Sul, há 46 quilômetros da Colônia, o que restava era 

render-se aos padrões dos municípios em desenvolvimento do Brasil, cujos bailes de 

                                                 
85 Capital de Santa Catarina. Em 1894, a antiga “Desterro”, homenagem a Nossa Senhora do Desterro,recebeu 
o nome de Florianópolis, cidade de Floriano em louvor a Floriano Peixoto. Atualmente é apelidada de Floripa, 
rota turística, em especial durante o Carnaval. 
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Carnaval, nos moldes europeus com pitadas de brasilidade, aconteciam como forma de 

comemoração da grande festa popular nacional. 

Neste ano, o calendário nacional datou o Carnaval na última semana de fevereiro, 

sendo a terça-feira o último dia de comemoração oficial, precisamente dia 28 de fevereiro 

de 1865. Não nesta semana de comemoração, mas posteriormente foi anunciado, escrito em 

alemão gótico, pelo primeiro informativo impresso, o “ColonieZeitung86” o convite ao 

primeiro baile de Carnaval da Colônia, o “Fastnatch”, modelo de celebração alemã, o qual 

aconteceria no domingo de 5 de março de 1865. 

Seja por este motivo, uma semana após os festejos carnavalescos oficiais do 

país,que o incomum evento na Colônia não fosse oficialmente chamado “Carnaval”. Por 

outro lado é de se estranhar que o anúncio do jornal faça menção a dois personagens da 

mitologia da antiguidade, os quais remetem às festividades greco-romanas, pressupondo 

como já dissertamos, uma das possíveis origens do Carnaval, Dionísio e Baco, deuses do 

vinho e da alegria, onde quem brinca, “[...] bebe sem mágoa, você pensa que este vinho é 

água” (FERREIRA, 2005, p.16).  

 

Imagem 1- Comunicado:Para a Festa da Tarde ( Nachmittage – Dioniffius, Bromius) 

 

Fonte: Arquivo Histórico - Jornal: ColonieZeitung – 05/03/1865 –p.36  
 
 

Independente do fato datado, a novata Colônia Dona Francisca teria agora um 

momento caracterizado Carnaval, repetido no ano seguinte e anunciado pelo 

ColonieZeitung a chegada do Rei Momo87ao porto da Colônia para o início do festejo.  

                                                 
86 De acordo com Carlos Ficker(1965), no dia 20 de dezembro de 1862 seria a data relevante do nascimento 
da imprensa em Joinville. Insistente na instalação tipográfica na cidade, OttokarDoerffel, experiente na 
política com alto grau cultural tentara a implantação desde 1857, quando o veleiro, o qual transportava da 
Alemanha a oficina tipográfica, encomendada para a cidade, naufragara em 1958. Somente 4 anos depois, foi 
lançado como experimentação o ColonieZeitung, órgão informativo da Colônia Dona Francisca.  
 
87Personagem da mitologia grega, sinônimo de sarcasmo e ironia, oqual sofreu adaptações no Carnaval 
brasileiro. Figura tradicional de qualquer festejo carnavalesco, a personalidade momesca é responsável em 
comandar a diversão com simpatia e muito bom humor. Caracterizado muitos anos pela figura gorda, sofrera 
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Para Cavalcanti (1999), o Carnaval se diferencia da rotina do dia a dia, pois 

oportuniza as pessoas transformarem o seu cotidiano na participação da “maiorfesta 

popular do mundo”, tendo como característica a música acompanhada de risos, ritmo e 

dança. 

Não podia-se dizer a partir de então que a colonizada Dona Francisca diferenciava-

se de outras cidades por não ter seu momento carnavalesco, tornando-se tão brasileira 

quanto às demais, oferecendo um período de liberdade dos bons costumes, envoltos num 

“[...] mecanismo de liberação provisória das formalidades controladoras pelo Estado e pelo 

Governo” (DA MATTA, 1981, p.28). 

 

3.Uma Joinville Carnavalesca 

 

Um dos conteúdos mais comuns nos recortes de jornais dos anos finais século XIX 

e nos primeiros do século subsequente, além das anunciações de bailes comemorativos ao 

Carnaval, eram uma série de informativos ofertando para os habitantes de Joinville artigos 

diversos relacionados ao tal festejo, os quais reproduziram os costumes do Rio de Janeiro 

quanto ao festejo de Carnaval. 

 

Imagem 2- Comunicado:Baile de Fantasia! 

 

Fonte: Arquivo Histórico - Jornal: JoinvilenseZeitung nº 64 – 12/02/1896 –p.4 

 

                                                                                                                                                     
nos dias atuais nova remodelagem podendo ser magro. É comum concursos para a eleição do rei Momo, o 
qual recebe as chaves da cidade para brincar os dias de folia do Carnaval, formando assim a realeza do 
Carnaval. 
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Tais anúnciosofereciam nos estabelecimentos comerciais da cidade as mais variadas 

novidades em mercadorias em acordo com a “moda” em um amplo negócio nos grandes 

centros do Brasil como o Rio de Janeiro, São Paulo e Recife. 

Em seu livro “Carnaval Brasileiro, o Vivido e o Mito”, Maria Isaura Pereira de 

Queiroz (1999), esclarece que mesmo num crescimento tranquilo desta “tradição nacional”, 

a resistência sempre permeava parte dos não afetuosos.  

Várias eram as argumentações em torno da designação de “identidade brasileira”, 

cujos debates dividiam os letrados em dois grupos: os que contrariavam a probabilidade de 

se formar e os que confrontavam com outros eruditos que alegavam que apenas o tempo os 

levaria a uma formação conceitual.  

 

4.  Os Corsos em Joinville  

 

Em fevereiro de 1907, Moraes (1958) retratavapor meio de pesquisas em periódicos 

da cidade do Rio de Janeiro, a criação do corso: um cortejo de automóveis com pessoas 

animadas, seduzidas pelo espírito carnavalesco, indo de um lado para o outro em carros 

abertos, cruzando entre si, ostentando luxo e poder, jogando confetes, serpentinas e lança-

perfumes uns aos outros, enquanto os transeuntes pasmavam a nova moda estabelecida na 

cidade, que segundo Ferreira: 

Os automóveis, movido a motor, tinham chegado há pouco tempo no país, e 
desfilar com um deles pelas ruas era uma exibição de elegância, modernidade e 
riqueza mesmo durante o período não-carnavalesco do ano. Imagine-se então o 
efeito impressionante que devia causar a presença de um grupo de pessoas 
elegantemente fantasiados desfilando, para baixo e para cima, pelas sofisticadas 
avenidas, sobre um ultramoderno meio de transporte (FERREIRA, 2005, p. 237). 
 

O Carnaval como uma festa reelaborada e em constante transformação tomava para 

si um novo modelo se adaptando às modernidades dimanadas.  

Joinville parecia estar atenta às novidades cariocas, mas demorou um pouco para 

render-se a nova invenção de comemoração aos dias de Momo. Pelos recortes de jornais da 
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cidade, os joinvilenses tardaram em mais de uma década após a chegada do primeiro 

veículo88 motorizado na cidade para engajar-se no festejo do corso de automóveis. 

Recorremos mais uma vez aos relatos do sr. Adolfo Bernardo Schneider (1997) ao 

rememorar seus seis anos de idade relata ter visto o primeiro corso em Joinville em 1912, 

quando foi proibido o tal desfile com carros motorizados, que apesar de terem poucos, mas 

devido a velocidade, não foram permitidos, garantindo a segurança do foliões nos desfiles 

de rua que aos poucos foi introduzido pela população lusa da cidade, a qual já teria 

presenciado o tal formato no Rio de Janeiro e insistiam em implantar em Joinville. 

O autor acrescenta que o corso com carroças e charretes enfeitadas com papel 

crepom, rédeas floridas, rodas com flores naturais e artificiais, puxadas a cavalos com 

cabeças enfeitadas desfilavam na cidade pelos principais logradouros, levando a rainha do 

Carnaval de Joinville com apenas 5 anos de idade com o mesmo espírito festivo regado a 

toneladas deconfetes e serpentinas pelas vias joinvilenses, contrariando os carros sem 

capotas movidos a motor.  

Curiosamente, o “Jornal de Joinville” de 25 de fevereiro de 1919, estampou o 

Pierrô com a matéria “Carnaval”, mostrando-se preocupado e ansioso com o festejo 

carnavalesco na cidade, pois rumores do corso em diversos municípios do Brasil 

alardeavam a fanfarronice carnavalesca. O mesmo anúncio incitava clubes com o seguinte 

parágrafo na íntegra: 

Apenas ainda não se projectou um corso à luz do dia. É de esperar que os nossos 
clubes não se esqueçam de levarpara as ruas ao ar livre, a sua festa num corso de 
automoveis e carros a que o nosso povo empreste a alegria do seu espirito e das 
suas phantasias (JORNAL DE JOINVILLE, 1919, p.2). 
 

“Momo aproxima-se, receiando entrar em luta contra a crise”. Assim lia-se a 

primeira linha do Jornal de Joinville de 11/02/1920 da página 2, informando que havia no 

ar perfume de Carnaval e ouvia-se o zabumbar dos vários Zé-Pereiras89, que agrupados às 

costureiras freneticamente no preparo das fantasias para os festejos, impugnavam a 

recessão do referido ano. 

                                                 
88Carlos Ficker (1965), Presume-se ter sido de grande estupefação avistar um carro automatizado nas ruas de 
Joinville, precisamente em maio de 1907. O autor descreve com comicidade que pelo barulho do motor, 
houve um pressuposto que fosse um elefante se aproximando. 
89Ferreira (2015, p.2010) descreve Zé Pereira “[...] com roupas usadas ou (mesmo trapos), tocando grandes 

surdos e arrastando em torno de si animados foliões atraídos pela barulhada”. 
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No início da década dos anos 20 no Rio de Janeiro,“O chefe de polícia deixava claro 

quem eram os donos da rua” (FERREIRA, 2005, p.238), com informativos periódicos das 

regras em comemoração ao Carnaval, em especial ao corso, formato este que segundo 

Ferreira (2005, p.238) “[....] essa brincadeira se tornou rapidamente a maior ocupante dos 

novos espaços da folia”. 

Com a promessa de um estupefato desfile de corso, provocando a preocupação da 

ordem dos bons costumes, assim como a segurança dos foliões joinvilenses, o Jornal de 

Joinville dedica uma página com o “Edital da Delegacia de Polícia”, expedido pelo 2º 

Tenente Virgílio E. Dias com as seguintes proibições:  

1º - O uso fantasias e máscaras imorais / 2º - Usar como fantasia as bandeiras da 
Nação e do Estado / 3º - Os condutores dos veículos não poderiam usar as 
máscaras que tranfigurassem seus rostos, deixando-os conhecidos / 4º - Usar as 
armas proibidas em lei / 5º - Injuriar ou desacatar qualquer religião / 6º - Cantar 
pelas ruas o que ofenda a moral pública e desrespeite as famílias / 7º - Veículos 
correrem pelas ruas virtiginosamente, sendo supenso o condutor, contraventor 
durante o Carnaval / 8º - Os veículos deverão observar por meio de busina sereia 
os grupos dispersos que encontrarem nas ruas, a fim de obter livre trânsito. E para 
que ninguém se chame ignorância, o 2º Tenente Delegado de Polícia mandou 
afixar este editar no lugar de costume e publicar na imprensa desta cidade. Eu, 
Francisco de Oliveira Cercal, escrivão interino o escrevi. Delegacia de Polícia em 
Joinville, 13 de fevereiro de 1920 (JORNAL DE JOINVILLE, 14/02/1920, p.2). 
 

Porém, em 1921, o corso joinvilense percorrido pela Rua do Príncipe, Rua XV de 

Novembro e Rua Conselheiro Mafra, foi aclamado pelo periódico com o mesmo nome, 

com distintos carros enfeitados, escoltando diversos cordões90, proporcionando uma galante 

representação pelas vias da cidade, semelhantemente ao Carnaval carioca que segundo 

Moraes (1958), era comum que galanteios entre rapazes e moças retribuíssem confetes e 

serpentinas mutuamente, nascendo romances de amor. 

No Rio de Janeiro, embolsava-se no ano de 1923, 30$000 a primeira hora de aluguel 

dos carros e as horas excedentes 25$000 para que empoleirassem de um automóvel e assim 

brincassem o festejo. 

O “Jornal deJoinville”, o periódico de circulação de 10 de fevereiro do mesmo ano, 

anunciava da mesma forma uma tabela propondo diferentes preços por hora, os quais 

                                                 
90Confome o conceito de Eneida (1958) eram foliões fantasiados conduzidos por um mestre que os conduziam 
com um apito, sinalizando a todos os comandos que deveriam ser obedecidos.  Eram seguidos por farristas 
instrumentistas que cantavam marchas lentas e ritmadas, desfilando pelas ruas nos dias e noites do folguedo 
carnavalesco. 
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variavam de 8$000 a 20$000, estabelecendo o itinerário e o período do folguedo no 

formato de corso. 

 

Imagem 3- O preço dos vehiculos no Carnaval 

 

 

Fonte: Arquivo Histórico 
Jornal de Joinvillep.2 – 10/02/1923 

 

 

Enraizado a cultura do corso motorizado na cidade, as 7 horas de duração da 

festividade carnavalesca, sinalizava Joinville como cidade moderna que equiparava as 

tendências nacionais no que se refere ao Carnaval, que sintetizando “[...] era um excelente 

momento de socialização para a burguesia, permitindo o contato entre famílias, mas 

mantendo uma digna separação física entre as partes envolvidas” (FERREIRA, 2005, 

p.237,238). 

Nos chama a atenção o ano de 1925, quando o Jornal de Joinville no período de 29 

de janeiro às vésperas do Carnaval divulgou mais de 20 matérias alusivas ao festejo, 

aclamando o Bloco dos Innocentes91 na organização de grandiosos bailes, assim como o 

gigantesco corso, que lotaria a Rua XV de Novembrocujos automóveis estariam quase 

todos alugados. 

Nota-se a crescente preocupação da segurança pública e o envolvimento cada vez 

maior dos poderes públicos regulando e controlando esta festa popular, caminhando para o 

aumento de sua complexidade, na mesma medida em que a cidade cresce e se desenvolve. 

                                                 
91 De acordo com Niehues (1988) o Bloco era considerado jovem para a época, com foliões de até 30 anos. 
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No mesmo sentido,versa o fragmento sobre o corso do dia 22 de fevereiro, cujo anúncio 

antecipado do dia 09 enfatizava: 

Mas antes que seja tarde, a polícia deve tomar energicas medidas em dias de corso 
contra a creançada que corre atraz dos autos para juntar serpentinas, estando 
sujeitas a ficarem debaixo de algum auto. Antes que o mal cresçacorta-se a cabeça 
(JORNAL DE JOINVILLE, 1925, p.1). 

 

A imprensa narrou o sucesso do festejo momesco detalhadamente no dia 25 de 

fevereiro de 1925, enaltecendo o folguedo com a seguinte manchete "CARNAVAL, Os 

bailes, O corso, Batalha de Confetti, Desastre, Outras notas". Neste boletim do Jornal de 

Joinville, o jornalista informou a farra carnavalesca na cidade, enfatizando que "Joinville 

em peso festejou os 3 dias dedicados a Momo com todo brilhantismo" (Id. ibid., p.1). 

A chuva forte do ano seguinte, não intimidou a população que se reuniu em massa 

para ver o desfile dos 28 carros e caminhões que desfilaram com entusiasmo, sob o 

policiamento e o destacamento da guarda municipal.  

Moraes (1958) relata o desaparecimento do corso aos poucos no Rio de Janeiro, 

devido ao excessivo número de automóveis comercializados com altos valores em 

substituição aos mais simples, agora fechados como o tipo Landau, os quais não fariam 

mais parte da alegria do irem e virem munidos com os brinquedos carnavalescos. 

Segundo o joinvilense Schneider (1997, p.112) com memória invejável afirma: “Foi 

esta época, do corso com automóveis sem capota de aço, provavelmente a mais 

esplendorosa dos corsos carnavalescos, aqui em Joinville”. 

Com o surgimento dos automóveis fechados, o qual impossibilitou que os foliões se 

exibissem a céu aberto, o corso foi desaparecendo não somente em Joinville, mas em todas 

as cidades, cujo aumento de veículos motorizados foram crescendo bruscamente. 

Folheando as últimas páginas do livro “Memórias II de um menino de 10 anos”, 

Schneider (1997 p. 113) conclui: 

O progresso matou algo muito bonito, o nosso Carnaval de rua”, obrigando a todos 
os foliões dos cordões e do corso a invadirem os diversos salões para deleitarem o 
prazer da carne nos dias de gracejos de Momo. 
 

 

5.  Os Préstitos com as Primeiras Alegorias nas Ruas de Joinville  
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A escassez de relatos sobre os primeiros desfiles de carros alegóricos em Joinville, 

mesmo que sejam peculiarmente simples comparados com os desfiles estupefatos dos dias 

atuais, faz-nos recorrer aos periódicos da cidade, cujas informações servempara a 

legitimação deste formato carnavalesco. 

Considera-se o primeiro préstito carioca em 1855, o qual mais tarde 

metamorfosearia o que chamamos hoje de o grande desfile carnavalesco do Rio de Janeiro; 

um dos maiores espetáculos do mundo. 

Com carros enfeitados tematizando críticas ao governo e à sociedade, 

protagonizando foliões fantasiados ao som de músicas de Carnaval, atraíam o público nas 

ruas ou até mesmo nas soleiras de suas casas, onde espertos citadinos alugavam 

privilegiadas janelas para que curiosos assistissem o espetáculo enfileirados de automóveis, 

agora organizadamente com um único objetivo (MORAES, 1958). 

Ao analisarmos por meio do jornal “Gazeta de Joinville” do dia 29 de fevereiro de 

1908, uma nota convidando os que quisessem se juntar no desfile de préstito de carros 

alegóricos e crítica nas ruas da cidade com saída no afamado salão Walther às 15 horas e 30 

minutos à luz do dia. Nota-se que persistia a forte tradição do entrudo92, pois a nota 

jornalística alertava para ausência da prática devido às crianças que compunham os carros. 

Em 1911, o jornal “Commércio de Joinville” de 04 de março, página 01, noticiou o 

préstito que partiu às 20 horas e 30 minutos do pátio do Mercado, pressupondo já com ruas 

iluminadas, devido a inauguração da luz elétrica há 2 anos. O desfile alegórico organizado 

pelo bloco dos Tangarás sob a direção dos senhores Júlio Barreto e Mário Canuto 

percorreram as principais vias da cidade. 

Os informes do referido ano deixam convincentes que neste desfile não somente 

carros, mas foliões mascarados acompanhavam a pé os carros enfeitados, o que hoje 

podemos chamar de blocos ou alas de escolas de samba. Com o estandarte dos Tangarás no 

alto e um dos carros mostrando uma chaleira, os foliões traçaram uma crítica com o 

seguinte bordão: “É o que rege o mundo”.  

Para melhor compreender este bordão, recorremos a análise da historiadora Niehues 

(1988), que através de suas pesquisas narra um ocorrido em 1909 no Rio de Janeiro, 

                                                 
92  Brincadeira grotesca, a qual consistia em lançamento de qualquer tipo de líquidos ou pó a quem estivesse 
disponível nas ruas durante o período de Carnaval. Prática adotada também nos grandes centros como oRio de 
Janeiro e Porto Alegre. 
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quando o senador Pinheiro Machado, famoso e lisonjeado por políticos que aspiravam a 

ascensão na carreira pública, o pajeavam devido a sua influência. Escreve a tal 

pesquisadora que em uma dessas circunstâncias onde a classe política reuniu-se para uma 

reunião, um parlamentar ao servir o chá para o exímio senador, pegou no bico da chaleira, 

queimando o seu dedo. 

Embora possa parecer-nos algo sem muita relevânciaa chaleira teria sido um dos 

símbolos do carnaval carioca para aludir aos bajuladores, cujos objetivos propositados 

teriam segundas intenções. A partir de então “‘[...] no bico da chaleira’ ou ‘pegar no bico’ , 

ficou sendo uma expressão para designar às pessoas aduladoras” (NIEHUES, 1988, p.18), 

motivo este muito provavelmente, o mote do préstito joinvilense, aludindo que a 

humanidade é regida por interesses diversos. 

Não obstante, foi em 1914 que o jornal “Gazeta do Commercio” de 25 de fevereiro, 

edição número 16, pautou em sua primeira página o préstito organizado pelo bloco dos 

Vagalumes93, o qual descreveu um grandioso desfile organizado pela diretoria com 6 carros 

alegóricos, entre os quais evidenciavam críticas locais com alegorias criativas, tendo a 

ilustre presença do Zé Pereira, o folião mais famigerado dos festejos de Momo, o qual 

zoava com ruídos a pacata cidade. 

Joinville nunca presenciara antes a junção do folguedo com julgamentos políticos e 

sociais em forma de parada farrista, muito comum hoje em dia em todos os desfiles 

carnavalescos, os quais nomeamosde enredo. 

Cabe citar as críticas dos foliões deste desfile do domingo de carnaval do dia 22 de 

fevereiro, considerado o maior desfile da cidade, detalhado na matéria do mencionado 

periódico. Seguindo o primeiro carro com a banda musical Guarany, o segundo carro 

trouxe a primeira desaprovação, tendo um chafariz como alegoriaaludindo a falta d´água na 

cidade com mulheres encenando meretrizes, lamentando a míngua do líquido da vida. Já o 

terceiro carro chocou o público que ao céu aberto presenciou um cofre gigante aberto sem 

dinheiro. A metáfora alegórica trouxe um desfilante representando um tesoureiro falido 

financeiramente.  

                                                 
93Grupo Carnavalesco de 1914, considerado o mais criativo da época, o qual organizava bailes e desfiles de 
corsos e préstitos na cidade. Apontado como elitizado tendo como foliões pessoas de influência na cidade. 
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Podemos atribuir o título de primeiro carnavalesco, mesmo não havendo este termo 

na época, ao sr. Ruy Tebiriçá94, que com seus dotes artísticos, criou a terceira alegoria, que 

contrastando as paixões e as animosidades, trouxe uma rocha no meio do temerário oceano 

, surgindo uma flor d’água e uma concha, que aberta mostrava uma encantadora criança.  

Até mesmo o colégio dos frades sofreu críticas representado na 5ª alegoria. Percebe-

se aqui a audácia dos organizadores em admoestar a igreja.  Para arrematar o desfile, o 

pomposo sexto carro trouxe uma enorme cesta de flores, surgindo dela uma formosa moça, 

a qual erguia a apoteótica bandeira dos Vagalumes; os responsáveis pelo préstito.  O jornal 

referiu-se a esta alegoria como o belo sexo, seguindo atrás do comportado carro que gerava 

crítica ao colégio religioso. 

O jornal finalizava a matéria do desfile apresentado na Rua dos Príncipes no período 

da tarde com a seguinte nota: 

Se não fosse a hora, aliás cedo, em que os Vagalumes se apresentaram a rua, outro 
seria o efeito do préstito. A noite é sempre a melhor amiga dos préstitos 
carnavalescos pelo efeito da luz elétrica e dos fogos de bengalas (GAZETA DO 
COMMERCIO, 25 de fevereiro de 1914, p.1). 

 
Imagem 4- Gazeta do Commercio 

 

Fonte: Arquivo Histórico 
Jornal de Joinvillep.2 – 25/02/1914 

 

                                                 
94 De acordo com o periódico Gazeta do Commercio de 21/02/1914 edição nº15 p.2, a matéria intitulada 
“Carnaval em Joinville”, atribui ao Vagalume Ruy Tibiriçá, o grande artista do préstito de 1914, sendo este o 
responsável pela idealização dos 6 carros alegóricos do grande desfile, tendo como apoiador, o sr. Carlos 
Walther, proprietário do renomado salão Walther, estimado  espaço para comemorar o bailes de Carnaval. Na 
mesma nota jornalística foi divulgado a nova chapa do bloco Os Vagalumes, tendo como presidente o sr. 
Walther e como secretário o criador das alegorias carnavalescas, o sr. Ruy Tibiriçá. 
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Nesta mesma avenida, posteriormente, futuras agremiações nas décadas de 80 e 90 

fariam também grandiosas apresentações, não mais chamadas de préstitos, mas de desfiles 

carnavalescos, arrebatando milhares de cidadãos joinvillenses nos dias de Momo, criando 

uma atmosfera festiva envolvendo a todos podendo afirmar ser esta, a mais antiga 

manifestação cultural da cidade, empoderando os foliões que com o espírito momesco toma 

para si a festa como um Direito Cultural.  

 

6. Uma breve interlocução sobre o desvelamento do Carnaval de Joinville como um 

direito cultural 

 

Em Joinville, o Carnaval como manifestação cultural possui registros a partir do 

século XIX, quatorze anos após a fundação da Colônia. É certo que, ao longo dos séculos 

XX e XXI, diversas rupturas e continuidades tomaram a sua natureza (bailes, entrudos, 

corsos, préstitos), chegando até o atual modelo de desfiles de escolas de samba e blocos. 

Um olhar atento sobre a história da cidade revela, portanto, uma presença ativa da cultura 

momesca, que transpôs gerações, mantendo-se relativamente até os dias atuais. Por meio 

deste viés, Da Matta (1986, p. 71) afirma, aludindo as festas de modo geral no Brasil, que o 

Carnaval é sem dúvida “[...] a maior e mais importante, mais livre e mais criativa, mais 

irreverente e mais popular de todas [...].” Sendo assim, sustenta-se o “direito” da 

manifestação da cultura popular nos dias festivos de Carnaval.  

O Carnaval como uma manifestação cultural poderia ser passível de 

patrimonialização, pois como já foi mencionado, é parte de uma representação social, 

acolhida pelo agrupamento de carnavalescos, diretores de escolas de samba, foliões e 

plateia, constituída por parte da identidade cultural brasileira, cujo conceito, na visão de 

Teixeira Coelho (2004, p.201): 

aponta para um sistema de representação (elementos de simbolização e procedimentos de 
encenação desses elementos) das relações entre os indivíduos e os grupos e entre estes e seu 
território de reprodução e produção, seu meio, seu espaço e seu tempo.  

 

Para Hall (2000), a identidade de um povo não é singular. Portanto, não pode ser 

considerada única, uma vez que os discursos, práticas e os posicionamentos de uma 

comunidade podem se cruzar em argumentos antagônicos. Chamamos então de 

“identidades”, pois o autor ainda explicita que estas fragmentações e fraturas da sociedade, 
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as tornam processos de mudanças e transformações constantes, uma vez que o indivíduo é 

variante conforme as mudanças temporais, sociais e culturais nas quais está inserido. 

Mourão e Cavalcante (2011, p.208) acentuam tal concepção ao reiterar que: 

A identidade, portanto, não é um estado fixo, mas se constitui em um processo dinâmico e 
mutável que ocorre ao longo da vida dos sujeitos, a partir de suas vivências, envolvendo 
comportamentos cognitivos, materiais e atos de investimento emocional, tendo em vista a 
satisfação de suas necessidades e desejos. 

 

Para Coelho (2014), a identidade cultural de um povo permeia diferentes núcleos e 

pode ser caracterizada pela tradição oral, a religião, os comportamentos coletivos 

formalizados, informalizados, manifestações artísticas, folclóricas, inclusive o Carnaval, 

que faz parte da nossa cultura popular. Domingues (2011) ainda refere-se à cultura popular 

como parte dos sistemas de representações assim como a cultura erudita. Por este motivo, a 

cultura popular não pode ser considerada aristocraticamente menos relevante que a erudita, 

sendo que ambas passam constantemente por um processo de transformações. Desde o 

Renascimento, segundo o autor, “[...] foi na cultura popular que todo aquele sistema 

cultural encontrou a sua máxima coerência e revelou de forma mais cabal seu princípio” 

(DOMINGUES, 2011, p.404). 

Para Camponero e Leite (2010), as festas populares, independente de quando 

surgiram, são verdadeiros espetáculos realizados a céu aberto, cujos cenários dependem das 

ruas, avenidas e praças da cidade, que estão“associadas à civilidade, por reviverem lutas, 

batalhas e conquistas, homenagearem heróis, personalidades e mitos (CAMPONERO e 

LEITE, 2010, p.100). Com base nestas peculiaridades, podemos incluir a expressiva festa 

de Carnaval, que “[...] é uma manifestação cultural, portanto a concretização de direitos 

culturais” (WANDSCHEER, 2014, p.87), protegida pela Constituição Brasileira de 1988. 

E como manifestações culturais, as festas populares são protegidas pelas 

legislações, em especial as que versam sobre os direitos culturais. Seja em âmbito 

internacional, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) que consagra a 

salvaguardando ao direito cultural, quanto ao âmbito interno pela Constituição Federal de 

1988 (artigos 215, 216 e 216-A), sobretudo, pelas legislações infraconstitucionais, que 

buscam garantir a efetividade do acesso aos bens culturais no cotidiano das populações; 

seja por meio de políticas públicas, seja por meio da democratização do acesso ou da 

participação. Mas e o carnaval?  
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Se para Da Matta (1979, p.132) o Carnaval é uma festa diferente porque é percebido 

como “‘grande alusão’ ou ‘loucura’”. A transformação do Carnaval brasileiro é, pois, 

aquela da hierarquia quotidiana na igualdade mágica de um momento passageiro”, fica 

compreensível uma das hipóteses levantadas pelo presente trabalho que parte de muitos 

governantes proíbem ou dificultam a manifestação do Carnaval mediante a exigência de 

autorizações ou esbarram na burocracia estatal por uma questão de controle. Deixa-se claro 

que não se trata de um favor por parte dos governantes a autorização da manifestação 

cultural de uma comunidade, na qual ressaltamos o “Desfile Carnavalesco”, mas sim um 

direito do cidadão que o conserva solicitar ao poder público. 

 

Entendemos que os direitos fundamentaisexistem como forma de proteção do 

indivíduo em face do Estado. Cunha Filho (2018, 35) acrescenta:  

 Os direitos humanos aparecem enunciados de forma muito genérica, fazendo referência 
apenas àquilo que constitui o núcleo de valores supostamente compreendidos de maneira 
universal, como vida, liberdade e dignidade. Essa compreensão ampliada faz com que a 
expressão direitos humanos tenha uso mais frequente nas relações internacionais.  
 

Ainda Cunha Filho (2018, p.36): 

Desse modo, no caso brasileiro, a ideia de direitos fundamentais é dinâmica e forma 
potencialmente um conjunto maior que abriga, sem necessariamente limitar, mas até como 
instrumento aprimorador, o subconjunto dos direitos humanos. 

 

A partir deste ponto, voltamos os nossos olhares à Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, a ampla carta do novo sistema democrático pós-regime 

autoritário; cujo discurso relativo às questões culturais segue os princípios daqueles 

apresentados na DUDH. Assim sendo, reproduzimos o artigo 215 da CF de 1988, 

diretamente voltado aos direitos culturais ligados ao contexto nacional:  

O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da 
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações 
culturais.  
 

Para Cunha Filho (2018), este documento torna-se um marco para a cultura 

nacional, visto que é a primeira vez que o termo “direito cultural” surge em um artigo 

constitucional.  

 A elaboração da carta magna de 1988 contou com mais de 500 parlamentares, que 

apesar das suas divergências políticas, visaram na referida escrita ressignificar a integridade 

dos direitos e liberdades essenciais do cidadão brasileiro, a qual ganhou forças unindo-se a 
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Declaração Universal dos Direitos Humanos, que por sua vez foi elaborada por uma 

delegação criada pela ONU.  

O Brasil teria, a partir de então, inserido na Constituição um parágrafo especial 

apontado para a cultura, cujo “[...] patrimônio é percebido como algo positivo e relevante 

na nossa vida, um bem precioso que devemos preservar a todo o custo” (CABRAL, 2011, 

p.25), tendo em vista que seja “[...] natural que qualquer cidadão que se preocupe com a 

questão cultural, defronte-se de imediato com a consciência dos obstáculos que terá de 

enfrentar” (MAMBERTI, 2003, p.15). 

Para melhor entendermos o artigo 215 da Constituição Federal, há a necessidade de 

interpretarmos o conjunto dos substantivos e verbos que compõem a jurisdição do direito 

cultural: “O Estado garantirá a todos, o pleno exercício dos direitos culturais”. A primeira 

indagação que nos vêm à mente na construção da nossa investigação “Os Desfiles 

Carnavalescos como um Direito Cultural” na cidade de Joinville é saber quem é o 

“Estado”, este agente cumpridor da garantia desta manifestação cultural.  

As políticas públicas de Joinville parecem deixar claro que a prefeitura do referido 

município toma para si o papel de “Estado” no exercício da responsabilidade de assegurar a 

exteriorização dos desfiles, sendo esta uma fatia do patrimônio cultural brasileiro de 

natureza imaterial. Cunha Filho (2018) é assertivo em relacionar os termos “garantia” e 

“direito cultural”, pois:  

Se, por um lado não se pode entender garantia como perfeita equivalência de 

direito; por outro, algo têm em comum: diz-se que, no aspecto da efetividade, que um 

direito corresponde a uma simples declaração (ex. todos podem realizar criações artísticas), 

já a garantia é o instrumento capaz de concretizar o que o direito declara (ex. o Estado 

criará fomentos aos que não têm recursos para realizar as criações artísticas). As garantias 

são, portanto, direitos especiais, de natureza secundária, que somente entram em cena 

quando os direitos propriamente ditos não são respeitados ou não podem ser efetivados 

voluntária e espontaneamente. (CUNHA FILHO, 2018, p.45) 

Desta forma, o autor elucida a confusão cometida por muitos, deixando esclarecido 

que garantia e direito não são as mesmas coisas. “Se assim fosse o constituinte teria 

cometido um erro primário na designação do Título II da Constituição Federal, ao utilizar 

duas palavras sinônimas” (CUNHA FILHO, 2018, p.45). 
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Assegurado este benefício, os carnavalescos e foliões da cidade de Joinville 

deveriam sentir-se confortáveis quanto a segurança plena da obtenção dos desfiles 

carnavalescos, promovendo o espetáculo e possibilitando a todos o acesso a esta fonte da 

cultura nacional, onde “ Atores, espectadores, servidores são as diferenciações de base do 

Reinado de Momo, onde há sempre os que agem, os que contemplam e os que servem” 

(QUEIROZ, 1994, p.31). 

Consideramos adiante a seguinte linha do artigo 215 da CF: o Estado apoiará a 

valorização e a difusão das manifestações culturais. Não há incertezas de que o Carnaval 

brasileiro é umas das maiores manifestações culturais do país, cuja atmosfera permeia todo 

o território nacional com diferentes formatos, sendo um destes, o desfile carnavalesco de 

desmedida visibilidade no mundo. 

Embora pareça óbvio o entendimento do verbo “apoiar”, explicitamos que por ser 

um verbo transitivo, este necessita de um complemento para adquirir seu sentido completo, 

ou seja, apoiar a quem?  Quanto ao seu significado, diferentes conceitos explicam sua 

existência, sendo que todos convergem numa definição comum: patrocinar, proteger, 

favorecer e sustentar e porque não dizer, aprovar e aplaudir. Por este viés Silveira (2003) 

afirma que fica cada vez mais difícil para os governos entendê-la. 

Deste mesmo modo, levando em consideração o comportamento de uma parte 

considerável dos cidadãos joinvilenses, fica perceptível a incompreensão de que o Carnaval 

pertença a cultura do país e assim dependa do apoio do governo a sua exibição. Há no 

contexto geral uma sombra de reprovação de uma grande fatia de eleitores em consentir o 

suporte governamental para que as agremiações de escolas de samba exteriorizem os 

desfiles durante o período pândego, na argumentação que setores muito mais importantes 

devem ser priorizados. Na voz de Silveira (2003, p.23), o autor afirma que: 

A cultura não é apenas um setor da vida pública, como muitos querem fazer 

acreditar. Ela extrapola gavetas e prateleiras da tecnoburocracia e atinge uma dimensão 

ainda insuspeita, mas que paira sobre todas as políticas, sem exceção, influindo em todas 

direções. 

Entendemos que a participação do Estado em intervir no apoio à cultura não 

depende exclusivamente de uma pasta administrativa em específico, mas de um conjunto de 

ações tendo a atuação de todos os ministérios, levando em consideração que a vida cultural 
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é inerente a todos os cidadãos, sendo esta, uma responsabilidade de todos que compõe a 

gerência governamental. 

Analisando o último verbo do artigo 215 da CF, nos deparamos com mais um 

vocábulo transitivo que complementa o dever do Estado. Conjugado no futuro do presente, 

o verbo “incentivar” tem no seu sentido o estímulo, o empenho e a promoção para que algo 

seja concebido e intensamente desenvolvido. Neste caso, a valorização e a disseminação 

das manifestações culturais, essencialmente neste estudo, o Carnaval. 

Para fortalecer o referido artigo constitucional, há de se dar a merecida ponderação 

ao artigo 216, o qual ilustra quem compõeo patrimônio, e, em especial o imaterial que 

integra o Carnaval e o seu formato de desfiles: 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - 

as formas de expressão; II - os modos de criar, fazer e viver;  III - as criações científicas, 

artísticas e tecnológicas; IV- as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais; V – os conjuntos urbanos e sítios de valor 

histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico (CF, 

1988, art.216). 

Entende-se o imbricamento dos dois artigos (215 e 216) numa interligação clara e 

incontestável através da CF de 5 de outubro de 1988, a qual “[...] conferiu ao setor cultural 

um sistema específico, especial e autônomo de exercício do poder” (CUNHA FILHO, 

2018, p.71). Em síntese, Mamberti (2003, p.71) explicita melhor este intrincamento: 

é dever do Estado, garantido na Constituição, dispor de recursos financeiros para o fomento 
e a implantação de políticas públicas capazes de incrementar o acesso à criação e à fruição 
dos bens culturais e o direito à informação, convertendo a cultura no veículo mais eficaz de 
inclusão social. É fundamental transformá-la em direito à cidadania cultural. 

 

Aludido o Carnaval, é notório que se tratando dos desfiles, esta forma de expressão 

cultural, não se limita apenas aos dias festivos do calendário anual, mas também aos modos 

antecipados de suas tramas, fazendo e vivendo o Carnaval nos 365 dias do ano, 

empenhando-se na criação artística de fantasias, alegorias e adereços “[...] para permitir a 

compreensão do enredo e uma boa resposta da plateia, associados a uma dedicação cada 

vez maior aos aspectos visuais e narrativos dos desfiles” (FERREIRA, 2004, p.365). 
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7. Considerações Finais 

 

Os fragmentos coletados nos periódicos da época possibilitam um fragmento, ainda 

que parcial e lacunar, da reconstrução de um festejo popular – da história de uma 

manifestação cultural como o carnaval – adormecido nos registros de um arquivo.   Sob 

camadas de poeira, os vestígios históricos contam possibilitam uma narrativa diferente da 

construída sob as lentes contemporâneas evocadas pelos poderes públicos recentes: a 

cidade do trabalho, da dança, das flores e das bicicletas, também é a cidade em que o 

carnaval é cultura. E como cultura, é – segundo a hipótese matriz da pesquisa da qual este 

artigo é parte – um direito cultural – amparado pelos artigos 215 e 216 da atual 

Constituição Federal e muitas vezes negado (ou dificultado) pelos poderes públicos. O 

discurso do silenciamento do Carnaval em Joinville nos últimos anos, apoiado por setores 

da imprensa e dos poderes públicos e do empresariado, é tematizado e problematizado 

como hipóteses em fase posterior da pesquisa no desdobramento deste trabalho. 

Nesse sentido o discurso lido sobre o Carnaval por meio das fontes desta 

investigação emcada linha dos anúncios desde 1865 e dos relatos do Sr. Schneider, nos 

possibilita inferir sobre um momento de descarrego da monotonia avassaladora que a 

cidade tanto sofria,  tal como o cronista Aristides Rego da Gazeta do Commercio de 1914 

se referia. 

O Deus Momo e o culto ao Carnaval foram, quiçá, a antítese dos bons costumes da 

tradicional colônia, cuja prática comum de todo o cidadão joinvilense preponderava com 

imposições durante os meses do ano da pacata cidade. Talvez, um momento de revelar seus 

desejos, de tirar a máscara fechada, sisuda do dia a dia e substituí-la pela alegria de sorriso 

aberto sem vigilantes, exteriorizando seus intentos sem imputações da sociedade, eram 

liberados e manifestados sem culpas somente no Carnaval. 

Percebemos nas leituras dos jornais que a cidade em crescente desenvolvimento, 

porém com problemas comuns que atribulavam os habitantes de Joinville como a falta de 

dinheiro, eram esquecidas no período carnavalesco e como se não houvesse o amanhã se 

enchiam os comércios com artefatos do festejo para serem consumidos. 
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Com mais de 200 recortes de periódicos do período analisado, há poucas referências 

de registros de outras festas populares na cidade corriqueiramente celebradas ano a ano. 

Não obstante vemos em anos sequenciais crônicas, relatos, divulgações do Carnaval no 

período de 1865 ao final da década de 20 de século XX.  

Nesse sentido, nos apoiamos em Benjamin (1994) em que é inteligível ao afirmar 

que não há um dia se quer da história que se considere perdido. Rememorar, mesmo que 

não tenhamos vivido tal época, a manifestação cultural carnavalesca, provoca o estigma que 

Joinville nunca deteve tal festejo ser uma inverdade mediante aos fatos do passado. Assim, 

afirma Benjamin (1994, p.223) “em dúvida, somente a humanidade redimida poderá 

apropriar-se totalmente do seu passado”. É nesse sentido que entendemos ser o Carnaval 

uma das festas populares mais antigas da cidade e, uma das manifestações culturais mais 

expressivas. Contudo, ainda não reconhecida plenamente como um direito cultural. Um dos 

caminhos seria retirar suas camadas de poeira e rufar seus tamborins para fantasiar-se seu 

lugar na história. 
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O DIREITO AO MUSEU: 
REFLEXÕES SOBRE O DESCASO COM A MEMÓRIA NACIONAL RECENTE 

 
JOSÉ RICARDO ORIÁ FERNANDES95 

RESUMO  
No dia 02 de setembro de 2019, completou-se um ano de um dos maiores incêndios 
ocorridos no país, que dizimou a maior parte do acervo científico-cultural e destruiu o 
prédio histórico do Museu Nacional, a mais antiga instituição museológica do país. 
Localizado na cidade do Rio de Janeiro desde sua fundação em 1816, essa tragédia 
anunciada é a constatação do maior descaso do Poder Público em relação ao patrimônio 
cultural brasileiro. O presente texto pretende mostrar que a memória constitui, hoje, um 
direito fundamental de todo cidadão e que esse direito só está assegurado quando nossas 
instituições culturais cumprem o seu papel de preservação e difusão do patrimônio 
histórico. Pretendemos, também, refletir sobre a atual situação dos museus brasileiros, a 
partir do novo marco regulatório que se deu com o Estatuto dos Museus (Lei nº 
11.904/2009). 

Palavras-Chaves: Patrimônio Cultural- Direito à Memória- Museus Brasileiros-  Estatuto 

dos Museus. 
 

Direito à memória na construção da Cidadania Cultural 

Há um velho jargão popular que diz: “O Brasil é um país sem memória!” 

À primeira vista e em face dos acontecimentos recentes dos últimos dez anos em que 

algumas instituições culturais perderam parte considerável de seus respectivos acervos96, 

somos tentados a concordar com aquela assertiva. Uma análise mais crítica leva-nos a 

considerar que não corresponde à verdadeira realidade. O Brasil tem sim uma memória. 

Memória essa alicerçada na diversidade étnico-cultural de nossa formação histórica. 

Constituímos, no decorrer de nossa história, um rico e inestimável Patrimônio Cultural, que 

se traduz em uma infinidade de bens culturais que devem e precisam ser melhor 

preservados para as atuais e futuras gerações. Parte desse acervo de bens culturais é 

                                                 
95 Pós-doutor em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Consultor Legislativo da área de 
educação, cultura e desporto da Câmara dos Deputados e membro da Comissão Curadora do Centro Cultural 
Câmara dos Deputados. E-mail: groof@uol.com.br 
 
96Nos últimos anos, alguns museus e instituições culturais e científicas sofreram incêndio que danificou suas 
instalações prediais e destruiu seus respectivos acervos: Instituto Butantan (2010); Memorial da América 
Latina (2013); Museu da Língua Portuguesa (2015) e Cinemateca Brasileira (2016), todos localizados na 
cidade de São Paulo, considerada a capital cultural do país. Além do incêndio, que compromete a preservação 
de nosso patrimônio cultural, temos também o problema da segurança nos museus contra furtos, roubos e 
tráfico ilícito de bens culturais. Em 2006, o Museu da Chácara do Céu, localizado no bairro de Santa Teresa, 
Rio de Janeiro, foi vítima do maior roubo ocorrido em um museu brasileiro, estimado à época em 10 milhões 
de dólares, pois foram roubadas obras de Salvador Dali, Picasso, Matisse e Monet (TARDÀGUILA, 2016).  
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reconhecido internacionalmente e foi declarado pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) como Patrimônio Cultural da humanidade97.  

Sensível a essas questões, o legislador constituinte inseriu na nossa atual 

Constituição, que neste ano completa trinta anos, o princípio da Cidadania Cultural, ao 

estabelecer que o estado brasileiro tem a obrigação constitucional de garantir a todos os 

cidadãos o exercício dos direitos culturais (art. 215, caput). Entre esses direitos culturais, 

encontra-se o direito à memória que se materializa mediante a ação do estado e da 

sociedade na defesa e valorização de seus bens culturais.  

O direito à memória pode ser compreendido como o direito de todo ser 

humano ao usufruto e acesso aos bens materiais e imateriais que representem o seu 

passado, à sua tradição e à sua História. Segundo o filósofo Sérgio Paulo Rouanet, 

O indivíduo privado do uso desse direito é um indivíduo condenado 
à amnésia social e à anomia, e esse direito é ignorado quando 
igrejas barrocas caem por causa de uma chuvarada em Ouro Preto 
ou quando monumentos importantes em Olinda ou na Bahia estão 
ameaçados de desabamento (ROUANET, 1992: 83). 

 

Podemos também dizer que o direito à memória nos foi subtraído com o 

recente incêndio do Museu Nacional. Isso porquê o Palácio da Quinta da Boa Vista, como 

era mais conhecido, além de ser tombado como patrimônio histórico e artístico nacional 

desde 1938, foi palco de memoráveis fatos de nossa História98, antes de se tornar o nosso 

principal Museu de História Natural e Antropologia.   

Outra importante mudança introduzida no ordenamento constitucional 

brasileiro se deu com a ampliação do conceito de Patrimônio Cultural, para além da 

dimensão “pedra e cal”. Assim, a Constituição de 1988 incorporou à ideia de Patrimônio 

Cultural tanto os bens de natureza material quanto os de ordem imaterial ou intangível, 

                                                 
97Até a presente data, o Brasil possui, no total, 21 (vinte e um) bens materiais declarados Patrimônio Cultural 
da Humanidade e 5 (cinco) bens imateriais incluídos na Lista Representativa do Patrimônio Cultural 
Imaterial da Humanidade, pela UNESCO (consultar http://portal.iphan.gov.br ) 
 
98O Palácio de São Cristóvão foi moradia de D. João VI e dos imperadores D. Pedro I e D. Pedro II, tendo 
sido ocupado desde o ano de 1808 (transferência da Corte Portuguesa para o Brasil) até 1889 (implantação da 
República e exílio de D. Pedro II na Europa). Lá ocorreram importantes fatos históricos, tais como: realização 
da sessão do Conselho de Estado, presidida por D. Leopoldina, que decidiu pela independência do país; 
abdicação de D. Pedro I em favor de seu filho; nascimento e infância de D. Pedro II e sua filha Isabel; 
infância de D. Pedro II e realização da primeira Assembleia Constituinte da República e posterior 
promulgação da Constituição de 1891. 
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“portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira” (art. 216, caput). Hoje, considera-se que o Patrimônio 

Cultural engloba 

as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações 
científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, 
edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-
culturais; e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico (art. 216 e 
incisos).  
Por sua vez, os arquivos, as bibliotecas e os museus, além de serem bens 

de nosso Patrimônio Cultural, são suportes e guardiões da memória, devendo receber do 

Poder Público condições satisfatórias para seu pleno funcionamento. A Constituição 

Federal imputa também ao Poder Público e à sociedade a tarefa de preservação desse 

acervo cultural (art. 216, § 1º): “O poder público, com a colaboração da comunidade, 

promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, 

vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e 

preservação”. 

No que tange à política de preservação do Patrimônio Cultural, a Carta de 

1988 recepcionou em sua integralidade o Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, 

que “organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional”. Esse ato 

normativo estabelece que o tombamento é o instrumento adequado à tutela jurídica dos 

bens materiais, sejam eles móveis (uma coleção, documentos, obras de arte, por exemplo) 

ou imóveis (edifícios, monumentos, sítios arqueológicos, etc.). Esse mesmo Decreto-Lei foi 

responsável pela consolidação de uma das mais longevas instituições culturais do país que, 

há mais de oitenta anos, tem sido responsável pelo desenvolvimento da política de 

preservação do Patrimônio Cultural, em nível federal. Estamos nos referindo ao Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), autarquia federal vinculada ao 

Ministério da Cultura (MinC). 

  Posterior à Constituição de 1988 surgiram outras normas jurídicas, cujo 

objetivo principal era a regulamentação de dispositivos constitucionais. Eis que o Decreto 

nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, criou o instrumento do registro para a salvaguarda dos 

bens imateriais ou intangíveis de nosso Patrimônio Cultural. Estava, assim, assegurada, 
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pelo menos em nível legal, a proteção de nossos bens culturais, sejam eles materiais ou 

imateriais. 

Legislação importante na área da preservação foi a sanção da Lei nº 

11.904, de 14 de janeiro de 2009, que “institui o Estatuto dos Museus e dá outras 

providências”. Até essa data, carecíamos de uma legislação que estabelecesse normas para 

o pleno funcionamento dos museus brasileiros. Paralelo ao Estatuto, foi criada uma 

autarquia federal, vinculada ao Ministério da Cultura (MinC), que teria a função de 

formular políticas públicas para a área museal. Estamos nos referindo ao Instituto Brasileiro 

de Museus (Ibram).  

Na impossibilidade de falar sobre todas as dimensões do Patrimônio 

Cultural (histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico, 

documental, bibliográfico e arquivístico), centraremos nossa atenção no novo marco 

regulatório do setor museológico, a partir de uma análise do Estatuto dos Museus. 

Antes, porém, faremos uma breve digressão histórica sobre essa 

instituição milenar, denominada “Museu” e o que ela ainda hoje representa como 

importante suporte de nossa memória e do patrimônio cultural. 

 

Museus: de templo das musas à nova museologia 

O Conselho Internacional de Museus (ICOM), órgão ligado à UNESCO, 

e responsável, em nível internacional, pelo fenômeno dos museus em toda a sua diversidade 

e transformações através do tempo e do espaço, possui uma definição precisa sobre o que é 

museu: 

o museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da 
sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público,que adquire, conserva, 
estuda, expõe e transmite o patrimônio material e imaterial da humanidade e do 
seu meio, com fins de estudo, educação e deleite (DESVALLÉS & MAIRESSE, 
2013: 64). 
 

Na verdade, o conceito de museu passou por várias transformações no 

decorrer do processo histórico. Originalmente, a palavra museu remonta à Grécia Antiga, 

cuja expressão mouseiom, designava o templo das musas (SUANO, 1986: 10).  

Posteriormente, já no século XVI a ideia de museu passou a ser atrelada à 

existência de uma coleção de bens materiais pertencentes à nobreza e seu acesso estava 
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restrito a essa classe social. Eis que surgem os gabinetes de curiosidades e, nesse contexto, 

os museus passam a ser vistos como depósitos de coisas velhas, exóticas e relíquias de um 

passado remoto. Isso explica, em grande parte, que até hoje perdura no senso comum a 

máxima de que “quem gosta de passado é museu! ” 

A partir do século XIX, os museus passaram a se constituir em 

importantes elementos de afirmação da identidade nacional. No contexto do ideário 

civilizatório oitocentista, não havia país que não tivesse seu museu nacional. Por sinal, o 

século XIX é conhecido em todo o mundo ocidental como a “Era dos Museus”, sobretudo 

nas nações europeias que passaram a constituir seus museus nacionais a partir da pilhagem 

dos tesouros de sociedades tradicionais do continente africano, no contexto do processo de 

neocolonização.  

No Brasil, não foi diferente. Como parte do processo civilizatório que 

pretendia impor à nova sede da monarquia portuguesa, D. João VI criou em 1818 o Museu 

Real, que se localizava inicialmente no Campo de Santana, cidade do Rio de Janeiro. Já no 

período republicano (1892), o Museu foi transferido para o Palácio de São Cristóvão, ex-

sede da monarquia brasileira e palco de importantes fatos históricos nacionais. Em 1922, o 

Museu Real passou a se chamar Museu Nacional99. 

No contexto das comemorações do centenário de nossa emancipação 

política, o governo do presidente Epitácio Pessoa resolveu implantar nosso primeiro museu 

de caráter histórico. Assim, foi criado o Museu Histórico Nacional em 1922 que, segundo 

seu primeiro diretor Gustavo Barroso, deveria estabelecer a genealogia da nação, numa 

perspectiva de educação cívica da população. O museu passaria a ter uma função educativa 

expressa, ao se propor contar a história da nação brasileira. 

Com os aportes teóricos Museologia Social, passou-se da concepção de 

museu como elemento de constituição da identidade nacional, que se pretendia única, 

                                                 
99O Museu Nacional (MN) foi incorporado à Universidade do Brasil, como instituição nacional, no ano de 
1946 (Decreto-Lei nº 8.689, de 1946). Atualmente, o MN integra o Fórum de Ciência e Cultura da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). É hoje classificado como um museu universitário, pois, além 
de promover a preservação de seus acervos e realizar exposições, conta com vários programas de pós-
graduação, alguns reconhecidos como de excelência, como é o caso dos cursos de mestrado e doutorado em 
Antropologia Social. Sobre a história do Museu Nacional e seu papel pioneiro de instituição científica, 
anterior às universidades, consultar o excelente trabalho de AZEVEDO, 2007; LOPES, 2009 e SCHWARCZ, 
2013. 
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homogênea e unívoca, para o museu como espaço de afirmação de outros segmentos 

sociais.  

Hoje, os museus passam a ser considerados importantes suportes da 

memória e elementos de afirmação da identidade cultural de uma dada coletividade. Assim, 

os museus buscam, através de suas exposições, não mais a afirmação de uma dada 

identidade nacional, mas sim o reconhecimento, a promoção e a valorização da diversidade 

cultural. 

No Brasil, desde o final do século passado, presenciamos a crescente 

reivindicação pela constituição de museus próprios por parte de diferentes grupos étnicos e 

movimentos sociais. Eles veem a criação de instituições museológicas como um direito à 

memória, que possibilita a afirmação de sua identidade, o “resgate” de sua autoestima e o 

fortalecimento da ideia de pertencimento a uma determinada coletividade.  

Assiste-se, assim, a um crescimento dos museus comunitários, museus 

populares, museus étnicos, ecomuseus e museus temáticos em detrimento de museus 

nacionais em várias partes do mundo. No Brasil, exemplo mais contundente desse novo 

processo museológico se deu com a criação, em 2006, do Museu da Favela, na favela da 

Maré, cidade do Rio de Janeiro, fruto da reivindicação dos próprios moradores locais. 

Outro exemplo digno de registro, que revela a importância da necessidade 

de preservar nossa diversidade étnica e cultural no contexto de uma política museológica, é 

a criação de diversos museus em comunidades indígenas e quilombolas. Por intermédio 

desses “novos museus”, desmistifica-se a ideia de que, em algumas partes do território 

nacional, não existem mais índios e remanescentes dos antigos quilombos. É o museu, com 

uma nova prática de memória cidadã, dando visibilidade a grupos étnicos e comunidades 

tradicionais(GOMES&VIEIRA NETO, 2009). É a afirmação de uma memória que se 

pretende plural e democrática, ao contemplar as diferentes matrizes étnicas de nossa 

formação enquanto nação. 

 

A realidade museal brasileira 

Criado em 2009, o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) realizou um 

levantamento sistemático em todo o território nacional, que revelou a existência de 3.025 
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instituições museológicas (IBRAM, 2011: 27). Essas instituições possuem um acervo com 

mais de 70 milhões de itens e geram mais de 22 mil empregos diretos (IBRAM, 2010: 36). 

Apesar do crescimento do número de museus nos últimos anos, os dados 

ainda apontam para a seguinte realidade cultural: do total de 5.564 municípios existentes no 

Brasil, apenas 1.174 (21,7%) possuem museus, o que revela o baixo índice desse 

equipamento cultural no país e sua concentração nos grandes centros urbanos das regiões 

mais desenvolvidas do Brasil.  

Segundo dados do Cadastro Nacional de Museus do próprio IBRAM, a 

região Sudeste do país, por exemplo, concentra cerca de 34% das instituições 

museológicas, seguida da região Sul (28%), Nordeste (24%), Centro-Oeste (11%) e Norte, 

com apenas 3%.  

Acrescente-se a isso o fato de que 77,7% dos museus brasileiros não 

possuem orçamento próprio, o que, muitas vezes, inviabiliza a sustentabilidade financeira 

dessas instituições culturais, comprometendo a prestação da qualidade de seus serviços à 

população e, até mesmo, as condições de conservação e manutenção de seus respectivos 

acervos, como foi o caso do Museu Nacional.  

No Brasil, a relação museu-habitante é de um museu para cada 115 mil 

pessoas, enquanto na Argentina a relação é de 62 mil habitantes por museu e a Finlândia 

possui um museu para cada 5 mil habitantes. Além disso, o hábito de visitar museus não é 

ainda algo incorporado ao conjunto da população brasileira. É inadmissível que, em pleno 

século XXI, quando os museus em todo o mundo passam a exercer importante papel na 

revitalização dos grandes centros urbanos, pouco mais de 5% dos brasileiros já tenham 

visitado alguma exposição numa instituição museológica. 

Outra pesquisa realizada em 2011 pela Federação do Comércio do Estado 

do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ) aponta para uma participação ainda menor de 

brasileiros em atividades culturais. No universo de mil pessoas em 70 cidades do país, 

apenas 45% dos entrevistados estiveram envolvidos com alguma ação cultural, sendo que 

desse percentual apenas 16% indicaram priorizar a visitação de exposições em museus e 

centros culturais (MENDES, 2012, p.18). Não é de estranhar, portanto, que muitos 

brasileiros, residentes na cidade do Rio de Janeiro, sequer conheciam o Museu Nacional, 
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que este ano completou duzentos anos de existência e era considerado a maior instituição 

científica e museológica da América Latina, na área de história natural. 

O próprio Ministério da Cultura (2009) informa, ainda, que mais de 90% 

dos Municípios brasileiros não possuem salas de cinema, teatro, museus ou espaços 

culturais multiuso. Neste sentido, podemos afirmar, citando as palavras do economista 

Márcio Pochmann, que a exclusão social como marca de nossa desigualdade é também de 

natureza cultural:  

 
a sociedade brasileira convive com diferentes formas de exclusão social, 
inclusive a cultural, que carrega em seu conteúdo a inacessibilidade à produção 
de determinados bens culturais como uma de suas características 
principais(POCHMANN, 2005: 87). 
 

Em que pese à importância dessas instituições culturais, a realidade social 

brasileira nos mostra que muito ainda precisa ser feito para que os museus possam cumprir 

o papel estabelecido pelo ICOM.  

É inquestionável o fato de que, no Brasil, houve um aperfeiçoamento do 

setor museológico nos últimos anos, que se traduziu em três grandes conquistas: aumento 

do número de museus, crescimento da oferta de cursos de museologia, em nível superior e 

criação de um novo marco regulatório para o setor, consubstanciado na Lei nº 11.904, de 

2009, mais conhecido como “Estatuto dos Museus”.  

A ele, seguiu-se, com a sanção da Lei nº 11.906, de 2009, à criação da 

uma nova autarquia federal, vinculada ao Ministério da Cultura (MinC), o Instituto 

Brasileiro de Museus (IBRAM), órgão gestor da política museológica nacional.  

Hoje, existem no país cerca de treze cursos de graduação em 

Museologia100, sendo a sua maioria (onze cursos) oferecidos por universidades públicas, 

crescimento esse evidenciado nos últimos anos com a expansão da rede pública de ensino 

superior, através do Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

                                                 
100As Universidades que oferecem curso de graduação em Museologia em nosso país são as seguintes: 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO); Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG); Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP); Universidade Federal da Bahia (UFBA); 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); Universidade Federal de Sergipe (UFS); Universidade Federal 
do Recôncavo da Bahia (URRB); Universidade de Brasília (UnB); Universidade Federal de Goiás (UFG); 
Universidade Federal do Pará (UFPA); Centro Universitário Barriga Verde (UNIBAVE); Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade Brasil (as duas últimas são instituições de ensino privadas). 
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(Reuni). Temos sete programas de pós-graduação no País, que formam especialistas, 

pesquisadores e professores para os cursos de Museologia101.  

 

O Estatuto dos Museus: novo marco regulatório da Museologia brasileira 

Nos últimos dez anos, uma das maiores conquistas do setor museológico 

no país foi a instituição de um marco regulatório, até então inexistente, representado pelo 

Estatuto dos Museus (Lei nº 11.904/2009) e pela criação do Instituto Brasileiro de 

Museus102 (IBRAM), uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Cultura (MinC), 

responsável pelo desenvolvimento de políticas e programas para os museus brasileiros (Lei 

nº 11.906/2009). Sob a sua administração, estão os maiores e mais importantes museus 

brasileiros, seja pela expressividade de seu acervo, seja pelo número de visitantes que 

recebem anualmente. Entre esses podemos citar: o Museu Histórico Nacional (Rio de 

Janeiro-RJ), Museu Nacional de Belas Artes (Rio de Janeiro-RJ), Museu Imperial 

(Petrópolis-RJ), Museu da Inconfidência (Ouro Preto-MG), Museu das Missões (São 

Miguel das Missões-RS) e Museu da República (Rio de Janeiro-RJ). 

Passemos, agora, a uma análise dos pontos mais importantes, alguns 

inovadores, trazidos pelo “Estatuto dos Museus”. 

- Definição mais ampla de museu:museus são instituições sem fins lucrativos que 

conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem, para fins de preservação, 

estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor 

histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer natureza cultural, aberto ao público, a 

serviço da sociedade e de seu desenvolvimento (art. 1º).  

                                                 
101 Os programas de pós-graduação em Museologia no país estão presentes nas seguintes instituições de 
ensino superior: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO (programas de mestrado e 
doutorado); Universidade Federal da Bahia- UFBA (mestrado e doutorado); Universidade Federal de Minas 
Gerais- UFMG (mestrado e doutorado); Universidade Federal de Ouro Preto- UFOP (especialização e 
mestrado); Universidade Federal de Pelotas- UFPel (mestrado e doutorado); Universidade Federal do Piauí- 
UFPI (mestrado) e a Universidade de São Paulo- USP (mestrado). 
 
102A existência desse órgão federal esteve ameaçada diante da edição da Medida Provisória (MPV) nº 850, de 
2018, que propunha sua extinção e autorizava o Poder Executivo a criar a Agência Brasileira de Museus- 
ABRAM. Devido a intensa mobilização da sociedade para a reversão desse quadro e a manutenção do 
IBRAM, a referida MPV foi rejeitada pelo Plenário da Câmara dos Deputados, tendo sido posteriormente 
arquivada. 
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- Princípios fundamentais: os museus brasileiros devem pautar o seu trabalho, de acordo 

com os seguintes princípios: promoção da cidadania, cumprimento da função social, 

preservação do patrimônio cultural, acesso e inclusão social, respeito e valorização da 

diversidade cultural (art. 2º). 

- As funções básicas do museu: Preservação do patrimônio cultural musealizado (ações 

de identificação, conservação, restauração e segurança do acervo), Pesquisa como suporte 

para todas as áreas do museu e Comunicação como tarefa de difusão cultural (exposições, 

publicações, seminários e fóruns).  

- O Museu e sua função educativa: Destaque para a função educativa, bem como a 

necessidade de acessibilidade física e de conteúdo às pessoas com deficiência (arts. 29 e 

35). Registre-se que a dimensão educativa dos museus foi, desde sempre, uma preocupação 

da museologia brasileira e de intelectuais ligados à área (TRIGUEIROS, 1958). Prova disso 

foi a realização do Seminário Regional da UNESCO sobre a função educativa dos museus, 

no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1958, que produziu importante 

documento- a “Declaração do Rio de Janeiro”. 

- O Sistema Brasileiro de Museus (SBM): tendo sido anteriormente instituído pelo 

Decreto nº 5.264, de 2004, o Sistema foi incorporado ao Estatuto dos Museus e tem como 

uma de suas funções básicas a promoção da interação entre os museus, instituições afins e 

profissionais ligados ao setor, bem como a gestão integrada e o desenvolvimento das 

instituições, acervos e processos museológicos (arts. 55 a 61). 

- O Plano Museológico, considerada ferramenta básica do planejamento estratégico (arts. 

45 a 47), devendo definir sua missão básica e função específica contemplando os seguintes 

itens: o diagnóstico participativo da instituição; a identificação dos espaços e do patrimônio 

sob a guarda do museu; a identificação dos públicos; o detalhamento dos programas 

desenvolvidos (institucional, gestão de pessoas, acervos, exposições, educativo, pesquisa, 

arquitetônico-urbanístico, segurança, financiamento e fomento e comunicação).É 

obrigatória a elaboração e implementação do Plano Museológico, no prazo de cinco anos, 

contados a partir da publicação do Estatuto dos Museus (arts. 44 e 67). 

- A Gestão participativa do museu: participação da sociedade civil na gestão do museu, 

através da possibilidade de criação de “Associação de Amigos do Museu” (arts. 48 a 54), 
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bem como da instalação de espaços para essas associações ou de voluntariado, que tenham 

por objetivo contribuir para o desempenho das funções e finalidades do museu (art. 9º). 

- O Combate ao tráfico ilícito de bens musealizados: o governo brasileiro, através de 

seus museus, passa a exercer um papel importante no combate ao tráfico ilícito bens 

culturais, bem como deve estabelecer a necessária cooperação internacional entre os países 

(art. 68). 

 

À guisa de conclusão: a importância dos museus na contemporaneidade 

Não há quem possa negar que a cultura vem assumindo um papel 

relevante nas discussões políticas, nos mais variados meios de comunicação e nas 

diferentes redes sociais do mundo digital.  

A partir das décadas finais do século XX, instâncias do poder público e 

organizações privadas perceberam a importância da preservação da memória, pois veem 

nela instrumento de fortalecimento de sua identidade. Assim, assistimos, nos últimos anos, 

à criação de centros de documentação e pesquisa, programas de história oral, revitalização 

de centros e sítios históricos, restauração de bens móveis e imóveis, ações de educação 

patrimonial nos museus e escolas, cujo objetivo maior, em última instância, é a preservação 

do Patrimônio Cultural do país.  

Paralelas a essas iniciativas, a legislação brasileira, advinda da 

Constituição de 1988, trouxe três grandes inovações para o campo da preservação: 

Primeiramente, foi reconhecido o princípio da cidadania cultural, ao elencar entre os 

direitos fundamentais do cidadão o exercício dos direitos culturais. Entre esses, afigura-se o 

direito à memória, que pode ser traduzido no direito que as pessoas têm de ter acesso aos 

bens culturais relacionados ao seu passado e à sua história.  

Além disso, foi ampliado o conceito de Patrimônio Cultural, que já não 

está mais restrito à chamada dimensão “pedra e cal”, ou seja, aos bens culturais edificados 

que, historicamente, sempre mereceram a atenção prioritária do poder público. Hoje, já há 

uma preocupação crescente com a valorização do patrimônio imaterial, evidenciado nos 

modos de fazer, criar e viver da sociedade e que são muito mais reveladores de nossa 

diversidade cultural. 
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Outra inovação é a imposição a todos os brasileiros na tarefa de preservar 

o Patrimônio Cultural do país, ação antes restrita à atuação dos órgãos governamentais e ao 

discurso competente de técnicos e especialistas no assunto. Nesse contexto, a preservação 

do patrimônio passou a ter uma dimensão cidadã, qual seja, todos temos o direito à 

memória, mas também temos o dever de preservar, valorizar e divulgar os bens reveladores 

da diversidade cultural brasileira, nosso patrimônio maior.  

No âmbito das políticas de memória, os museus, ao lado dos arquivos e 

bibliotecas, mesmo sendo instituições milenares, possuem, ainda nos dias de hoje, uma 

relevância crucial para a sociedades que se pretendem modernas. São eles suportes da 

memória, sem os quais não se cria a noção de pertencimento e identidade entre os cidadãos.  

É fato incontestável que, no mundo contemporâneo, os museus são 

instituições culturais relevantes, instrumentos de preservação do patrimônio histórico, 

indutores do desenvolvimento do turismo e ícones para a revitalização de áreas urbanas 

anteriormente degradadas. A despeito de termos uma legislação cultural moderna que 

objetiva a preservação do patrimônio histórico, o Brasil ainda não aprendeu a valorizar sua 

memória como elemento crucial de nossa identidade num mundo cada vez mais 

globalizado.  

A identidade cultural de um país, estado, cidade ou comunidade se faz 
com memória individual e coletiva. Somente a partir do momento em que 
a sociedade resolve preservar e divulgar os seus bens culturais é que se 
inicia o processo de construção de seu ethos cultural e de sua cidadania. 
Nessa perspectiva, o patrimônio histórico-cultural se reveste de grande 
importância para o país por lidar com o substrato da memória, que, por 
sua vez, constitui elemento essencial para a construção da cidadania 
cultural (ORIÁ, 1998:138). 
 

Hoje, considera-se que preservar o Patrimônio Cultural é uma questão de 

cidadania cultural: todos temos o direito à memória, evidenciado nos bens reveladores de 

nosso passado histórico, mas temos, também, a obrigação de defender esse legado cultural e 

permitir que as atuais e futuras gerações de brasileiros possam dele usufruir em toda sua 

plenitude.  

Por fim, consideramos que uma política cultural consentânea com a 

moderna teoria dos direitos culturais deve incorporar a necessidade urgente de dotar nossos 

museus de condições factíveis de pleno funcionamento, com orçamentos próprios que lhes 
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permitam desenvolver suas funções básicas de preservação, pesquisa e difusão cultural. 

Implica, também, reconhecer que todos os órgãos estatais da área cultural precisam ser 

contemplados com melhores dotações orçamentárias, de forma a possibilitar que os 

mesmos possam promover o acesso da população aos serviços e equipamentos culturais, 

para que se garanta efetivamente a todos os brasileiros, indistintamente, o exercício dos 

direitos culturais. 

No ano em que se comemora seus 200 anos de história, a nossa mais 

antiga instituição museológica foi atingida por um incêndio, que poderia ter sido evitado, 

conforme atestam as advertências feitas pela própria direção do Museu e balizada na 

opinião de técnicos e especialistas em segurança de acervos culturais. Foi uma tragédia 

anunciada, conforme amplamente divulgado na imprensa nacional e internacional.  

Tragédias como essa, que dizimou um verdadeiro patrimônio cultural da 

humanidade pela riqueza de seu acervo constituído durante dois séculos, comprometem não 

só a imagem do país no exterior, mas principalmente revela o pouco apreço que nossas 

elites políticas e a população de modo geral têm com a memória nacional.  

Que o Museu Nacional, tal como uma fênix, possa ressurgir renovado das 

cinzas! Que as diferentes instâncias do poder público e a iniciativa privada, mediante à 

renúncia fiscal prevista em nossas leis de incentivo culturais, aportem recursos suficientes 

para o soerguimento do Palácio de São Cristóvão! Que o Museu Nacional possa continuar 

sua missão institucional de preservação, pesquisa, ensino e divulgação de nosso patrimônio 

científico-cultural!  

No entanto, que fique essa lição guardada na memória de todos os 

brasileiros, tão bem expressa nas palavras do Procurador da República, Dr. Sérgio Suiama, 

ao constatar a perda irreparável de 20 milhões de objetos museológicos, pertencente ao 

acervo de nosso mais antigo Museu: 

este episódio revela o descaso com que o patrimônio histórico e cultural é 
tratado pelas autoridades, pelo poder público e pelas pessoas em geral. É 
como se deixassem o Louvre ou o Museu Britânico em situação de 
miséria103. 

                                                 
103MPF pede abertura de inquérito na PF para investigar causas do incêndio no Museu Nacional. 
Disponível: https://www.censanet.com.br/noticia/19092.  
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A FAVELA COMO MANIFESTAÇÃO CULTURAL URBANA: O CONJUNTO 
SÃO VICENTE DE PAULO E A REAPROPRIAÇÃO DE SEUS SÍMBOLOS 

SOCIOCULTURAIS. 
 

SLUMS AS ANURBAN CULTURAL MANIFESTATION: CONJUNTO SÃO VICENTE 
DE PAULO ANDTHEREAPPROPRIATIONOFITS SOCIOCULTURALSYMBOLS. 

 
Rafael Carvalho Fernandes Pereira104 

 Lara Veras Rolim105 
 

RESUMO 
O presente artigo busca a compreensão da cidade como um instrumento de memória 
coletiva de grupos sociais que modificam o espaço através das suas relações, criando 
significados com o intuito de afirmação identitária, o que se reflete diretamente na 
paisagem do lugar. Após mudanças socioeconômicas ocorridas na Pós-Revolução 
Industrial, torna-se mais nítido a ação de grupos dominantes na modificação das paisagens, 
recriando símbolos sociais e significados, os quais são transcritos nas novas formas urbanas 
geométricas e na produção arquitetônica padronizada. Estas modificações no espaço 
público contribuíram para a homogeneização das paisagens e a reafirmação do controle da 
hegemonia na produção da cidade, criando assim uma única cultura oficial de se pensar o 
espaço. A favela, de forma contrária a este controle, tem como forte característica a ação 
direta do seu grupo na construção e delimitação dos espaços, resultando em paisagens 
heterogêneas e ricas em símbolos e significados referentes à identidade de seus moradores, 
que constantemente vem tentando ser apagada através das intervenções estatais com o 
emprego de conjuntos habitacionais. As relações entre os moradores, suas memórias e as 
constantes necessidades de adaptar os espaços às suas necessidades são as ferramentas 
utilizadas para a ressignificação e emprego de novos símbolos nestes modelos habitacionais 
estatais. 
 
Palavras Chave: Identidade, paisagem cultural, memória, formas urbanas, símbolos 
sociais. 
 
SUMMARY 
This article seeks to understand the city as an instrument of collective memory of social 
groups that modify space through their relationships, creating meanings for the purpose of 
identity affirmation, which is directly reflected in the landscape of the place. After 
socioeconomic changes that occurred in the Post-Industrial Revolution, the action of 
dominant groups in the modification of landscapes becomes clearer, recreating social 
symbols and meanings, which are transcribed in new urban geometric forms and 
standardized architectural production. These changes in public space contributed to the 
homogenization of landscapes and there affirmation of the control of hegemony in thecity’s 
production, thuscreating a single official culture of thinking about space. Contrary to this 
control, the slum has as its strongfeature the direct action of its group in the construction 
and delimitations of spaces, resulting in heterogeneous landscapes rich in symbols and 

                                                 
104 Arquiteto Urbanista. Mestrando em Geografia pela UFC. E-mail: rcarvalho.fp@gmail.com 
105 Arquiteta Urbanista. E-mail: lah.ricarte@gmail.com 
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meanings referring to the identity of its residents, which hás be enconstantly trying to be 
erased through the use of housing development sofstate interventions. Relations between 
residents, their memories and the constant need to adapts paces to their needs are the tools 
used for theres ignification and use of new symbols in these state housing models. 
 
Keywords:Identity, cultural landscape, memory, urbanforms, social symbols. 
 
 
INTRODUÇÃO 

A cidade se transforma à medida que comporta a interação entre natureza e sociedade 

e entre indivíduos dos seus diversos grupos, tornando-se símbolo dessa relação,e projetando 

em seus lugares a afinidade com que os sujeitos percebem sua espacialidade. 

Sendo então a cidade uma representação física de uma identidade coletiva, asfavelas 

então surgem como espaços mais representativos, carregados de significados, 

manifestações e histórias. Logo, estas se tornam um exemplo material de paisagens com 

muitos simbolismos no contexto urbano. No entanto, a negação a esses espaços tornou-se 

um dos principais desafios no que tange o reconhecimento cultural e a valoração de suas 

particularidades, provenientes de um histórico marcado por um constante crescimento 

segregacionista. Fato este intensificado principalmente pelas mudanças ocorridas a partir da 

Revolução Industrial, que se difundiu e consolidou por meio do pensamento moderno 

através da denominação de ‘cidade formal’, criando consequentemente uma ‘cidade 

informal’.  

Apesar da longa discussão que permeia a questão do território das favelas, é possível 

destacar nesses espaços uma similaridade entre a cidade tradicional e algumas vertentes do 

novo urbanismo, que se revelam  por meio da composição irregular, da ocupação dos 

espaços públicos, da diversificação de usos, da priorização do pedestre e da 

heterogeneidade visual das edificações, realçando a característica de apropriação e 

identidade dos moradores.  

Grande parte das metrópoles brasileiras são ocupadas por favelas e possuem por meio 

desses assentamentos uma forte representação de sua cultura em sua paisagem, que se 

mostram através da autonomia do sujeito na modelação e adaptação do lugar às suas 

necessidades básicas de moradia. 
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Nessa perspectiva, é estudado o caso do Conjunto São Vicente de Paulo, localizado 

na cidade de Fortaleza, o qual sofreu a alteração de seu espaço com a implementação de um 

modelo estatal padronizado. Consequentemente,modificou-se ao longo de 30 anos pelos 

moradores, com o objetivo de reafirmar sua identidade cultural no espaço instintivamente. 

1 – IDENTIDADE E MEMÓRIA URBANA E SUA RELAÇÃO COM A PAISAGEM 
CULTURAL. 

A cidade é objeto de identificação dos seus moradores, onde eles se reconhecem e se 

definem por meio dela, e por meio dela compreendemos como as relações de seus 

habitantes acontecem. A partir de suas características históricas, é possível que seus 

moradores encontrem vestígios de antigos costumes, sinais hereditários da vida urbana a 

qual resultou os costumes urbanos atuais, pois são elementos cognitivos de nossa memória 

coletiva a qual “[...] se apoia em imagens espaciais, e não existe memória coletiva que não 

se desenvolva num quadro social” (JODELET, 2002, p. 32). 

Assim, a ligação entre memória e cidade passa sempre pela identidade, quer na 
identificação com o lugar [...], quer nas afirmações identitárias que são 
estabelecidas como respostas a imposições dos espaços coletivos pelos planos de 
urbanização (JODELET, p. 38, 2002). 

A preocupação com a conservação dos registros de nossas vidas sociais está 

relacionada de certa maneira com o declínio da sociedade, causada pelas modificações 

advindas da industrialização, a qual vem alterando as dinâmicas que já estavam 

preestabelecidas, impondo uma nova que contrasta drasticamente com a anterior. Esta 

transformação acaba por modificar costumes antes já estabelecidos, ao esquecermos e 

valorizarmos nosso passado, deixamos de cuidar de suas marcas no presente. 

Esta perda de informações acaba por modificar nossa percepção das cidades, tendo 

como consequência a identidade que temos dela e a forma com que nos relacionamos 

dentro dela e com ela. A cidade é uma explosão de informações que se renova a medida em 

que o Homem, impelido a uma nova forma de ganhar a vida, desenvolve complexas 

relações com a natureza, consigo mesmo e com outros homens. Os nossos espaços urbanos 

são assim, um produto de nossas manifestações e costumes, um retrato físico da maneira 

com que nós nos relacionamos socialmente com outros indivíduos e com os espaços 

construídos. 



194 
 

ISSN-e 2316-9982 
 

 

Nabozny (2011) aborda em seu estudo o termo “espelho textual”,  no qual define o 

que seria o texto sobre uma paisagem – no caso urbana – que configura uma concretização 

da atividade social, “que se manifesta à consciência enquanto fenômeno ou fato na 

configuração da própria existência social” (p.39), ao mesmo momento em que a concebe 

como uma representação racional – padrão conceitual – para estudos geográfico, dando um 

caráter à paisagem de “dupla existência”. O autor ainda destaca o papel fundamental da 

paisagem na constituição da identidade de coletividades sociais, onde essas regras culturais 

de convivência foram produzidas por processos históricos e locais realizados e vivenciados, 

criando assim a identidade, mesmo que dentro deste processo tenham algumas tensões 

pessoais nas construções das identidades individuais. 

A paisagem então consegue exprimir as marcas humanas de suas atividades e suas 

relações socioespaciais, logo é desenhada por agentes lhe conferem sentido a partir de sua 

própria definição social, criando assim “círculos de intersubjetividades e nas suas 

conformações identitárias nos grupos” (BERQUE, 2004, apud NABOZNY, 2011 p. 34). 

Esta comunicação dos grupos é dada através de códigos,e principalmente da linguagem, 

que desta forma partilham seus valores e os debatem entre si, construindo assim uma ideia 

de memória coletiva como elemento chave para a percepção das afetividades em que os 

sujeitos desenham suas espacialidades (NABOZNY, 2011, p. 36). 

Conforme Corrêa (2009, sp.) a espacialidade humana está impregnada de significados 

e estareprodução social inclui valores, crenças, mitos e utopias. Ao estudar Berque, o autor 

comenta sobre ‘paisagem marca’ e ‘paisagem matriz’, onde os significados atuam por meio 

das formas materiais criadas e criadoras da ação humana. Assim, compreendemos que, 

além da carga social representativa e histórica que as paisagens carregam e simbolizam, sua 

materialização também cria maneiras diferentes de relação da coletividade, isto é, a 

paisagem cultural.  

O comitê do Patrimônio Mundial da UNESCO, em 1992 visando valorizar as 

relações entre o homem e o meio ambiente na questão ambiental e cultural, elaboraram uma 

forma de incluir a paisagem cultural na Lista de Patrimônio Mundial. No documento final 

as paisagens culturais foram conceituadas como ilustrativas do desenvolvimento da 

sociedade humana e seus assentamentos no decorrer da história, sofrendo assim influência 
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de circunstâncias físicas e/ou possibilidades encontradas no ambiente natural, como 

também por forças sociais, econômicas e culturais. Estes locais deveriam ser escolhidos 

pelo seu valor universal e sua expressão em relação a representação de elementos culturais 

primordiais e únicos de suas regiões (RIBEIRO, 2017, p. 41). 

O estudo de Peter Fowler mostra que desde 1992 o conceito de paisagem cultural 

acabou por ser cada vez mais relevante para intenções de classificação de bens como 

patrimônio mundial, criando assim a oportunidade de novas formas de reconhecimento de 

sociedades tradicionais historicamente invisibilizadas na atribuição de relevância como 

patrimônio (RIBEIRO, 2017, p. 48). 

No Brasil, o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional na criação de 

instrumentos de tombamento em 1937 criou quatro livros dos tombos onde os bens seriam 

inscritos, sendo um deles o Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, onde 

revelava interesse na consideração da natureza paisagística como patrimônio nacional 

(RIBEIRO, 2017, p. 69-71).  

Um ano antes, em 1936, Mário de Andrade criou um anteprojeto que viria se tornar 

mais tarde a instituição anteriormente citada. Neste trabalho, o autor buscava dar ênfase a 

arte popular, em que compreendia a paisagem como um bem de valor patrimonial que 

deveria ser preservado. Mário associava a paisagem à etnografia, na forma em que essas 

também englobassem as manifestações populares. A partir disso, ele entendia a paisagem 

como uma construção de arte popular, e com o tombamento da paisagem, os bens materiais 

produzidos no ambiente pelo trabalho do coletivo seriam reconhecidos como patrimônio e 

preservados. Neste caso Mário usava exemplo de mocambos em Recife e vilarejos da 

Amazônia (RIBEIRO, 2017, p. 71). 

Em 1937, no Decreto-lei 25, o texto sofreu algumas modificações. No artigo 

primeiro, onde é tratada a questão da preservação do patrimônio nacional, entende-se que 

esta fosse de interesse público de vinculação de fatos memoráveis da história do Brasil. 

Ainda neste mesmo artigo, no parágrafo segundo, além das paisagens com intervenções 

humanas são incluídas os monumentos naturais, com um pretexto destas necessitarem 

serem consideradas como“[...] sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela 

feição notável [...]” (IPHAN, 2006 apud RIBEIRO, 2017, p. 72, com grifos nossos).  
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Ainda neste mesmo decreto, no artigo quatro, é determinado que no Livro do Tombo 

Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico as possíveis inscrições de “coisas pertencentes às 

categorias de arte arqueológica, etnográfica, ameríndia e popular, e bem assim as 

mencionadas no § 2º do citado art. 1º” (IPHAN, 2006, apud RIBEIRO, 2017, p. 72). Sendo 

assim a legislação prevê o tombamento de paisagens que tenham alguma feição notável, 

sendo esta por natureza ou ação humana, assim reconhecendo paisagens naturais ou/e 

culturais (RIBEIRO, 2017, p. 72). 

Ao compreender a cidade como uma construção de coletividades dentro de um 

contexto econômico, político e social durante um período histórico, é notado a constante 

necessidade dos grupos que a compõe em se comunicar entre si e com outros, como forma 

de reafirmação identitária através da transformação do espaço. O ambiente acaba por 

refletir as interações sociais, como símbolos da relação do sujeito com o lugar. Neste caso, 

a definição destas interações modificadoras próprias do grupo se configura como paisagem 

cultural. 

No contexto brasileiro, a institucionalização do patrimônio nacional foi utilizada pela 

hegemonia para estabelecer juridicamente uma ‘cultura nacional’, e só assim por ela ser 

reconhecida, deixando de abordar as pluralidades culturais de nosso país. As paisagens 

populares - rurais ou urbanas - dominantes em nosso país são ricas em símbolos identitários 

e pertencentes ao nosso processo de desenvolvimento acabam por serem invisibilizadas por 

estes procedimentos. Dado este sistema, acabamos por ter como ensino de cultura, 

patrimônio e identidade uma opinião unilateral de nossa história.   

2   –   O ESPAÇO URBANO NA FORMAÇÃO DA CIDADE 

Para refletir sobre o sentido de identidade na cidade contemporânea, é preciso 

retomar alguns aspectos históricos do desenvolvimento urbano que alterou a forma de 

perceber a cidade, e da necessidade de se readaptar a seus espaços. Traçado um paralelo 

entre antigos modelos de cidades com as atuais favelas, trataremos neste estudo dois 

marcos que desenharam a evolução urbana: a cidade tradicional, ou seja, antes das 

intervenções urbanísticas (pré-industrial), e a cidade industrial, advento das influências 

econômicas e sociais da Revolução Industrial (pós-industrial).  
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Em um tempo marcado pela vitalidade do cotidiano citadino, a cidade tradicional 

constitui características das representatividades medievais e barrocas, principalmente no 

que se refere a estruturação urbana por meio da predominância de quadras em formas 

irregulares e espontâneas junto dos espaços de múltiplos usos, além da estruturação social, 

onde o trabalho e os afazeres domésticos acontecem paralelamente em um mesmo edifício 

(PANERAI et. al, 2013). 

Através de Cozen (2009, p. 54) podemos compreender que os planos urbanos 

medievais, quando existiam, eram muito simples e adaptativos decorrentes do crescimento 

das cidades, criando modelos espaciais facilmente reconhecidos pela grande força 

simbólica, compondo hoje uma forte expressão identitária do espaço histórico.  

Nesse período, Jacques (2011, s.p.) destaca neste caso, que uma das principais 

características da estruturação urbana é o não planejamento; cada objeto a ser construído é 

inevitavelmente diferente do outro, extinguindo a repetição de modelos preestabelecidos e 

gerando uma grande diversidade de soluções, dando origem ao crescimento espontâneo e 

orgânico. Quanto a este, Munford (1998) observa que:  

[...] não começa com uma finalidade préconcebida: move-se de necessidade em 

necessidade, de oportunidade a oportunidade, numa série de adaptações que se 

tornam, elas próprias, cada vez mais coerentes e cheias de propósitos, de tal 

forma que geram um plano complexo final, dificilmente menos unificado do que 

um modelo geométrico pré-formado. (p.329) 

Essa é uma situação no qual a própria dinâmica da vida da população é protagonista 

do cenário urbano no qual atuam e interferem com maior impacto na estruturação do 

espaço. Em contrapartida aos valores vigentes desse período, o contexto de mudanças 

econômicas e sociais da pós Revolução Industrial marca o início de intensas transformações 

urbanas no século XIX, reproduzindo suas consequências na forma, no uso, na paisagem e 

na identidade das cidades industriais (PANERAI, et al. 2013). 

Para os idealizadores e construtores da paisagem urbana da cidade industrial, a 

funcionalidade e a setorização do espaço prevalece como plano primário. Na busca por uma 

maior rentabilidade e melhor aproveitamento das áreas segundo a legislação reguladora, as 

cidades passam a presenciar aos poucos a perda da relação entre edificações e espaço 
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público, afetando profundamente as relações entre indivíduos, grupos e da interação 

sociedade e espaço. Como também afirma Panerai et al. (2013): 

A abolição das diferenças entre as faces de uma edificação e entre seus 
pavimentos, consequência da homogeneização do espaço, levou a similitude no 
tratamento das fachadas, a repetição modular de uma célula ou a unidade de 
habitação, cujas aberturas são escolhidas e repetidas ad infinitume já não 
expressão um diálogo com o espaço urbano. (p.199). 

Froner (2009, p. 92) nos lembra que tais processos (industrialização e urbanização) 

produziram intensa desarticulação social e histórica das cidades, não apenas pelo emprego 

da normatividade de leis, mas também pela descaracterização (técnica e cultural) de 

construções tradicionais. 

Em um tempo marcado pela influência de Paris, considerada por muito tempo como 

uma cidade modelo urbano-cultural, o plano ortogonal idealizado para a cidade pelo Barão 

de Haussmann acaba sendo difundido sob os interesses da nova classe dominante e 

consolidado ao longo de décadas em grande parte do hemisfério ocidental. Panerai et. al 

(2013) observa que: 

“Elas criaram um tipo de cidade, um espaço configurado segundo a lógica da 
burguesia, [...] impuseram um modelo espacial específico que perdurou após 
Haussmann e condicionou o urbanismo no início da terceira república” (p.5). 

Essa difusão evidenciou no espaço urbano o pensamento racional moderno em 

contraposição ao tradicional, segregando e isolando os elementos fundamentais da 

composição da cidade: a vida social. Por meio do conjunto de fatores que inclui a separação 

do meio de trabalho com o local de residência, junto do novo meio de produção econômico-

espacial, a segregação e a disparidade social, já existentes, passam a ter mais ênfase no 

cenário pós-industrial. Como destaca Panerai et al. (2013), essa nova configuração, onde a 

habitação torna-se local favorito da parte da vida social que foi privatizada acaba por se 

tornar dominante, isolando e separando assim os elementos que ela compunha: a habitação 

e o espaço público, reconfigurando como meio de controle. 

Se compreendermos esse processo a partir da ideia de valores do solo, que passa a 

considerar a terra não mais como um meio de produção, mas como o próprio produto em si, 

fica evidente a segregação e dominação por agentes que retém um maior poder aquisitivo e 

sobrepõem seus interesses particulares. Essa forma de segregação manifestaria na cidade 

contemporânea, a chamada cidade ‘informal’, e a consolidação das favelas, que representa 
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um dos maiores desafios da atualidade: o direito a habitação. Como evidencia Panerai et. al 

(2013), onde o processo iniciado pela reforma higienista:  

As políticas de ações habitacionais populares, por sua vez, visavam controlar as 
forças de trabalhos volúveis, eliminando as práticas urbanas e ações coletivas das 
classes operárias, que neste caso eram catalogadas como perigosas “do ponto de 
vista da higiene, moralidade e paz social” (p. 161). 

Em contraposto ao que acontecia na cidade tradicional, agora as novas dinâmicas 

impostas pela Revolução invertia o processo de formação do espaço, no qual a dinâmica da 

vida da população deixa de ter o protagonismo e passa esse papel para a economia, os 

interesses dominantes e as novas tecnologias como formadores e norteadores do 

crescimento das cidades. Dessa forma, os cenários da cidade ‘formal’ têm se diferenciado 

cada vez menos na morfologia urbana e arquitetônica, por meio do regulamento normativo, 

da malha viária geométrica e da difusão de técnicas e materiais industrializados. Por outro 

lado, este processo tem aumentado cada vez mais o contraste entre os setores sociais 

visivelmente segregados no espaço. Podemos notar esse fato com a identificação da 

diferença entre a cidade ‘formal’ consolidada e o de grandes territórios de favelas 

consideradas parte da cidade ‘informal’ (FRONER, 2009, p. 48). 

No Brasil esse cenário não é diferente, e se consolidou por meio de interesses 

políticos marcados pelo clientelismo e patrimonialismo, que evidencia o forte uso do 

Estado por extratos sociais privilegiados, causando desequilíbrio em todos os campos da 

vida em sociedade, evidenciado nas paisagens representativas do grupo dominante 

(GORENDER, 1998; FAORO, 2012).  

Como exemplo, no início do século XX, a população moradora dos cortiços no Rio 

de Janeiro sofreu com as intervenções urbanísticas de Pereira Passos a partir dos preceitos 

higienistas, que buscou erradicar a existência de cortiços, acelerando o processo de 

ocupação dos morros. A partir desse fato acredita-se que o termo favela tenha sido 

associado a essa forma de ocupação (ALMEIDA, 2016, p. 2). 

 No entanto, o termo “favela” ganhou uma forte conotação negativa, que passa a ser 

associada como um lugar potencialmente perigoso para a ‘cidade formal’, considerada 

pelos higienistas como foco de doenças e de uma população moralmente “degenerada”, 

sendo necessário intervenções estratégicas que ignoravam a organização social existente 

(ALMEIDA, 2016, p. 114). Essa negação a ‘cidade informal’ gerou, como observa Oliveira 
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(2010, p. 31), uma conexão, mesmo que infundada, entre precariedade do espaço urbano e 

morfologia viária, consideramos que isso é consequência, entre outras coisas, da negação 

da cidade informal devido a precariedade socioeconômica.  

Esses territórios, no entanto, possuem uma forte representação das paisagens urbanas 

e uma forte ligação com aspectos da cidade tradicional, como a formação espontânea, o 

traçado orgânico e a apropriação do espaço público pelos moradores, compondo assim uma 

manifestação concreta de uma identidade coletiva.  

Porém, iniciado no movimento pós-moderno, diversas vertentes do urbanismo têm 

contrariado o modelo urbano vigente e defendido aspectos identificados na cidade 

tradicional. Como observa Rodriguez (2016, p. 27), houve uma nova forma de se pensar 

urbanismo, emergindo novos conceitos como o “Novo Urbanismo”, defendendo espaços 

com adensamento e uso misto, integração do edifício e do tecido urbano e de novos 

sistemas de mobilidade, com ênfase na importância do transporte público e do incentivo a 

deslocamentos não motorizados por bicicletas e caminhadas. Com relação a este, surge 

também conceitos como o de “cidade para pessoas” que defende a retomada da 

caminhabilidade como modal primordial ao desenvolvimento do ambiente urbano, onde os 

percursos entre habitação, trabalho, lazer e serviços possam ser feitos a pé, de modo 

confortável e agradável, resgatando a qualidade e valoração dos espaços públicos e verdes 

como formas de viabilizar um bom percurso e a qualidade urbana.  

Compreendendo a formação dos modelos formais e informais, a favela surge como 

ambiente que se origina da ocupação do espaço urbano consolidado, por meio de grupos 

sociais vulneráveis e que mesmo assim, parecem produzir espaços melhor adaptados aos 

seus habitantes mesmo com as precariedades materiais existentes, se aproximando das 

características cidade tradicional e dos novos parâmetros urbanos, onde a ordem visual 

orgânica é descrita por Panerai et. al (2013) como marcado pela “proximidade, variedade 

de usos e imprevisibilidade, ou seja, um espaço público acessível a todos, uma variedade de 

atividades mistas, uma área construída que se adapta e se transforma, vizinhanças não 

planejadas” (p. 203).  

Sendo assim, tais qualidades definem a paisagem da favela como um elemento de 

dupla dimensão: a do concreto e a das representações, que carrega fortes valores simbólicos 
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e, por sua vez, um tipo de manifestação cultural. Esta forma de se expressar através do 

espaço, apesar de considerada ‘informal’, traz um conjunto de qualidades urbanas que 

foram desconsideradas durante o processo de urbanização do Pós-Industrial. O resgate 

destas características pelos assentamentos espontâneos mostra uma pluralidade de soluções 

e reafirmações culturais que o urbanismo contemporâneo vem buscando explorar. No 

capítulo seguinte abordaremos estas particularidades culturais das favelas. 

3 – O RECONHECIMENTO DA FAVELA COMO PAISAGEM CULTURAL 

Segundo Huguenin e Andrade (2015, p. 9), consideram que parte da cultura brasileira 

tem suas raízes nas favelas – ou assentamentos espontâneos semelhantes –, ela se apresenta 

como construção popular original brasileira, e que deve ter sua relevância admitida na 

história e na paisagem do nosso país. Esta singularidade cultural, deu-se pelo processo 

histórico de sua formação, sua maneira de se relacionar com o ambiente, a seu modo de se 

auto organizar comunitariamente e com as questões à sua volta, sua prática de 

representação artística de seus saberes e manifestar seus pensamentos de maneira imaterial 

e material (OLIVEIRA, 2010, p. 23). 

Podemos compreender que pelo alto emprego vernacular da produção da habitação, 

os bairros mais carentes são um dos mais capazes de contar uma parte singular da história 

das cidades, podendo estes terem fortes referências culturais de seus habitantes, o que é 

importante para a identidade do lugar, sendo a autoconstrução local sua maior 

caracterização, o que mantém ativo a aparência de atuação do morador como edificador e 

modificador do espaço. Segundo Magalhães (2013, p.10), a definição da palavra patrimônio 

cultural advém de “obras arquitetônicas, esculturas, pinturas, inscrições, grutas ou grupos 

de elementos com valor universal excepcional, do ponto de vista da história, da arte ou da 

ciência” (UNESCO, 1972, apud). 

Como foi citado anteriormente, a ideia de patrimônio artístico nacional ocorreu entre 

o período entre 1937-1945, na tentativa de definir uma identidade da cultura nacional. 

Segundo Magalhães (2013, p. 14), é nesta época que ocorre a utilização de um ‘barroco 

brasileiro’ na arquitetura religiosa, civil e administrativa das classes abastadas. Esta foi a 

bandeira levantada pelos artistas para que houvesse a preservação dessa identidade. Porém, 

Magalhães indaga se realmente podemos considerar o ‘barroco brasileiro’ como uma 
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representação purista da cultura de nosso país, pois ao considerar apenas o ‘barroco 

brasileiro’, deixamos de lado nossas raízes indígenas e africanas. 

Na compreensão cultural, a paisagem também é considerada um tipo de manifestação 

popular. Huguenin e Andrade (2014) ao citar Jacques, descrevem a paisagem como um 

elemento que possui “dupla dimensão: a do concreto, ou seja, da materialidade, e a das 

representações, que carrega fortes valores simbólicos do imaginário social” (p. 03). 

Além de fazer parte do nosso patrimônio cultural e artístico, as favelas vão se 
formando através de um processo arquitetônico e urbanístico vernáculo singular, 
que não só difere do dispositivo projetual tradicional da arquitetura e do 
urbanismo eruditos - seriam mesmo seu oposto – mas também se investe de uma 
estética própria, com características peculiares, completamente diferente da 
cidade formal e possui características peculiares. (JACQUES, 2001, sp.) 

Segundo Huguenin e Andrade (2014, p.2), a dimensão da afirmação da identidade 

favelada se representa através da memória da paisagem e de suas formas e mudanças. Para 

Jacques (2001, sp.), ao mesmo tempo em que a favela tem a sua própria ‘identidade 

espacial’ (configuração formal), esta faz parte da paisagem urbana e da sua ideia de 

composição. 

Dentro do processo participativo de construção, cada um dos habitantes da favela 

deixa a sua marca de alguma forma na paisagem urbana, individualizando as expressões 

utilizadas, criando um ambiente mais heterogêneo e rico. O que acaba por fugir do conceito 

modular de soluções e aparências da cidade formal (JACQUES, 2001, sp.).  

Foi possível perceber ainda que nossa noção de patrimônio cultural ainda está muito 

enraizada dentro de ideários europeu, e que acaba por desconsiderar as outras raízes 

culturais que temos, como o negro e índio, o que acaba por se refletir em nossa forma de 

ver e perceber os espaços e heranças culturais que foram passada de gerações em gerações. 

A construção popular brasileira tem sua importância reconhecida uma vez que se 

desenvolve e ganha espaço dentro de um cenário histórico do crescimento e 

desenvolvimento de nossas cidades brasileiras se destacando dentro das paisagens urbanas. 

Esta manifestação popular na construção de seu próprio espaço aproveita oportunidades 

externas para a sua formação, e sua configuração se assemelha muito com a cidade 

tradicional, não apenas em seu funcionamento, mas também com a sua morfologia 

destacando-se claro suas especificidades brasileiras e regionais. 
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 A noção de percurso na favela é inconstante é um produto da experiência que o 

espaço espontâneo nos passa, o que Jacques (2001, sp.) chama da sensação labiríntica, esta 

tipologia pode ser encontrada em cidades tradicionais e contemporâneas. 

O resultado sinuoso do traçado das vias é imprevisível, onde encontramos também 

ausência de recuos, descontinuidade dos becos, alto gabarito de edificações e ausência de 

lotes vazios, todas estas informações dão características de uma volumetria e característica 

única a estes espaços (OLIVEIRA, 2010, p. 19-20). A favela, assim como a cidade 

medieval, nasce tendo o homem como sua  unidade de medida, tanto as ruas das favelas 

quanto as ruas das cidades medievais são apropriadas para o trânsito de pessoas, o que 

acaba por gerar o contraste no resto de nossas cidades, onde a medida básica é o automóvel 

(HOMERO, 2008, sp.).  

Isso porque a organicidade produz um conjunto de relações bem-sucedidas no sentido 

da produção do espaço introspectivo, voltado para si próprio, o que requer um esforço 

maior de compreensão do observador que vem de fora do local (LOUREIRO; MEDEIROS, 

2014). 

[O planejamento] orgânico não começa com uma finalidade preconcebida: move-
se de necessidade em necessidade, de oportunidade em oportunidade, numa série 
de adaptações que se tornam, elas próprias, cada vez mais coerentes e cheias de 
propósitos, de tal forma que geram um plano complexo final, dificilmente menos 
unificado que um modelo geométrico pré-formado. (MUMFORD, 1982, apud. 
LOUREIRO; MEDEIROS, 2014, s. p.) 

Segundo Oliveira (2010, p. 17), é difícil compreender porque na Europa o traçado 

orgânico é tão valorizado, e em nosso país, há várias tentativas de erradicação pela 

quadrícula. Segundo a autora, há uma conexão conotativa de precariedade do espaço 

urbano ligado a morfologia viária, o que na realidade, não existe ligação qualquer. 

Segundo os geógrafos alemães do século XIX, a paisagem cultural é qualquer 

paisagem que foi modificada antropicamente, sendo que estas podem se dar em diferentes 

níveis, podendo serem físicas, mentais e da apropriação emocional da paisagem. O que nos 

traz a discutir sobre o tema em relação ao patrimônio cultura, é discernir quais paisagens 

culturais merecer receber esta atribuição de valores e de preservação e quais regras vão 

caber a estas (RIBEIRO, 2017, p. 112). 

Compreendemos que parte da atual cultura brasileira nasce em assentamentos 

populares, e com o tempo, vem sendo apropriada pelos grupos dominantes. Porém o 
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reconhecimento da forte presença das favelas em nossas metrópoles é negado, processo este 

produzido pela constante produção da habitação pelos moradores, transformando seus 

fazeres e hábitos se concretizarem espacialmente.  

A produção individual das moradias, fora de um padrão modulador é o próprio 

símbolo de identidade e resistência destes grupos, os quais foram marginalizados pelos 

processos de criação cultural. Sua configuração espacial diferente é um produto resultado 

pelas formas de ocupar e transformar o território singularmente, se sustentando pela forma 

de se relacionar com o meio, utilizando a constante transformação e adaptação às 

necessidades como instrumento, dando assim o caráter a este espaço de paisagem cultural. 

4 – O CONJUNTO SÃO VICENTE DE PAULO E SUA PAISAGEM CULTURAL  

As favelas contribuíram de forma considerável para o crescimento demográfico de 

diversas metrópoles do Brasil durante o período de industrialização e urbanização, isto não 

foi diferente no caso de Fortaleza, principalmente na segunda metade do século XX, onde 

de 1940 a 1980 o saldo do crescimento populacional da cidade  foi sempre superior a 40%, 

resultado da intensa migração sertaneja (SILVA, 2009, p.96). O objeto de estudos ao qual 

esta pesquisa se propõe a analisar o Conjunto São Vicente de Paulo que se localiza na área 

leste da cidade, conhecida pelo alto valor imobiliário ao qual é empregado pelo mercado 

nos terrenos.  

Segundo Pereira (2018, p. 90), os primeiros habitantes do assentamento, 

anteriormente conhecido como Favela das Quadras ou Quadras Santa Cecília, chegam ao 

local por volta de 1966, vindos do interior do estado ou de outras favelas que sofreram 

remoções. O Plano Diretor de 1963 cita um crescimento expressivo de favelas devido às 

migrações, e ainda dá ênfase a materialidade vernacular das habitações, esta semelhante ao 

local de origem dos moradores (FORTALEZA, 1969, apud PEREIRA, 2018, p. 77). As 

características materiais destes aglomerados, eram uma forma inconscientemente de 

afirmação identitária daquele coletivo, pois utilizavam técnicas (pau a pique, em madeira, 

varas de cerca) condizentes com as empregadas no sertão, o que trazia uma sensação de 

pequeno interior na cidade grande.  
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Figura 1 – A Favela Santa Cecília na paisagem urbana, década de 1970. 

  
Fonte: Arquivo Familiar Ilka Braid apud Pereira, 2018. 

 
Em 1971, foi produzido pelo governo o documento Programação Habitacional, que 

tinha como finalidade ter um apanhado geral sobre a questão urbanística das maiores 

cidades do Ceará, para assim nortear as melhorias que seriam necessárias juntamente com a 

implantação de habitações de interesse social, visando a erradicação das favelas. Junto ao 

diagnóstico foi produzido um mapeamento das ‘Vilas Marginais’ – favelas – em Fortaleza, 

sendo identificados no total 73 assentamentos. Em pesquisa, esta foi a primeira vez que o 

objeto de estudo aparece mapeado em um documento oficial. Sob a legenda de número 17, 

é identificado como ‘Vila Marginal Itororó’ (sendo este o antigo nome da Rua General 

Tertuliano Potiguara) (PEREIRA, 2018, p. 82).  

O texto do documento nos informa da livre ação de grandes proprietários de terra, 

especulando seus terrenos vazios em áreas valorizadas, fazendo com que o movimento de 

modificação de assentamentos serem recorrentes. Deixa ainda claro que o poder público 

municipal, o qual não tinha um plano diretor que se direcionava para um crescimento 

urbano mais socialmente equilibrado, acabava por isentá-los das responsabilidades que suas 

terras tinham em perímetro urbano e semiurbano (PEREIRA, 2018, p. 92). Observamos 

neste caso que a falta de regulamento normativo, foi a resposta que se encontrou para agir 

compulsoriamente na expansão urbana, utilizando o valor de troca da terra para interesses 

privados, comprometendo a função social da terra e o crescimento justo da cidade.  

É possível notar como as favelas modelavam a cidade nos textos dos documentos, 

em um crescimento urbano desigual potencializado pela especulação imobiliária de 

latifundiários. A cidade acaba por se tornar uma representação das tensões políticas da 
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época – regime militar – em que se empregava ainda, práticas semelhantes ao coronelismo 

sertanejo na tentativa de controle.  

Em busca de produzir material gráfico explicativo, Pereira (2018, p. 90-95), formula 

um conjunto de imagens ilustrativas de como a população produziu o assentamento 

espontâneo que veio a se chamar Favela das Quadras. O material foi produzido com base 

em entrevistas e documentos oficiais, e apresenta figuras que retratam desde o início da 

ocupação em meados de 1966 até 1981, até o momento em que é projetado o modelo do 

Conjunto Habitacional.  

Figura 2 – Evolução do assentamento entre 1966 e 1981. 

 
Fonte: Pereira, 2018, editado pelo autor. 

 
Morfologicamente vemos algumas semelhanças do antigo desenho do assentamento 

com morfologia urbana de cidades tradicionais pré-industriais. A espontaneidade da forma 

era dada pelos moradores durante o processo de construção do local, e sua caracterização 

foge de um padrão ou de um senso homogêneo. Como já citado, a criação de símbolos 

pelos grupos durante sua produção cultural – mesmo que não intencional como no caso – 

caracteriza uma ação de reafirmação identitária pelo coletivo dada pelo processo de 

comunicação destes símbolos sociais visualmente destacado no espaço produzido. Logo, 

esta ação representa um fortalecimento do grupo a frente dos possíveis problemas em que 
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eles venham enfrentar, como a desapropriação ou ação truculenta militar. Na Figura 3, 

algumas fotos do assentamento antes de ser substituído pelo Conjunto Habitacional. 

 

 

 

Figura 3 – Favela das Quadras antes da urbanização.  

Fonte: Diário do Nordeste, fev. 1981. 
 

Segundo Pereira (2018, p. 91), diversas favelas na área foram removidas, 

reconfigurando totalmente o tecido urbano local, sendo a Favela das Quadras como a única 

em toda sua localidade que permaneceu como reassentamento em conjunto habitacional. 

Neste caso fica claro a interferência estatal na padronização da moradia, mas 

principalmente na padronização e tentativa de homogeneização formal da paisagem a partir 

da visão da hegemonia cultural da época. Ao observar o traçado em vermelho da proposta 

do conjunto, desconsidera-se totalmente o desenho original produzido pelos moradores, 

descaracterizando o espaço gerado e reconfigurando, agora dentro de normas e modelos 

estatais, e retirando a identidade e sentido de pertencimento dos que ali moram, por meio 

do reordenamento da paisagem e de um novo simbolismo social. Na Figura 4, notamos 

algumas mudanças após a construção das moradias padronizadas. 

Figura 4 – Rua Beni Carvalho após construção do Conj. Habitacional. 
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Fonte: Diário do Nordeste, 1982. 
 

Ao observar a Figura 4, podemos notar que mesmo antes do conjunto ter sido 

finalizado (junho de 1986) com suas residências uniformes, alguns moradores já iniciam 

um tipo de processo de readaptação ao novo espaço. Eles intuitivamente vão aos poucos, 

recriando laços com o lugar, uma vez que os antigos foram destruídos, e através desta ação 

os moradores materializam uma das coisas que lhes haviam restado: sua identidade, seus 

costumes e suas necessidades, confirmando assim a teoria de que a vivencia do homem no 

espaço é o que cria sua fisionomia. Segundo Pereira (2018, p. 99), a adaptação da habitação 

às necessidades das famílias – muitas vezes numerosas – foi o principal motivo do início 

das modificações, uma vez que a habitação variava ente 28m² (casa térrea 3,5x8,00) e 56m² 

(sobrado). 

Estas modificações ocorreram principalmente no avanço das residências no passeio, 

adquirindo assim 2 ou 3 metros ao espaço interno, reconfigurando a relação imposta que os 

moradores viriam a ter com o espaço público resultando após estas modificações as casas 

pareciam estar mais próximas, e a relação do morador com a rua acabou por se tornar mais 

sensível. Na Figura 5, podemos compreender onde estas modificações foram feitas. 

Figura 5 – Conjunto Habitacional em sua conformação original (1986) e modificações 

feitas pelos moradores (2018). 
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Fonte: Pereira, 2018. 
 

A atuação do morador no espaço consegue ser mais nítida quando observamos as 

fachadas das residências e sua forma de apropriação individual consegue nos revelar a 

cultura da transformação e apropriação do espaço, o qual foi tentado erradicar com o 

modelo habitacional. Após 30 anos de sua construção, os moradores rompem com a ideia 

da normatividade e uniformidade, e materializam o espírito do assentamento espontâneo, 

dando uma aparência de irregularidade e inconstância dentro de um modelo rígido e 

ortogonal, reformulando assim a tentativa de imposição dada pelo modelo estatal. 

 Esta retomada da autonomia visual dos moradores entra em oposição com a ideia 

inicial de controle da paisagem urbana de grupos sociais mais vulneráveis adotada pelo 

estado para a construção habitacional. Como podemos ver na Figura 6, as modificações são 

significativas para o estudo.  

 

Figura 6 – Rua Verdes Mares lado leste em 1986, e sua conformação mais atual (2018). 

 



210 
 

ISSN-e 2316-9982 
 

 

Fonte: COHAB com modificações para exemplificação ilustrativa de Pereira (2018). 
 

Como foi discutido no texto, o ambiente é reflexo da cultura de um coletivo, e sua 

simbolização não é apenas material, mas também abstrata. A relação e modificação do 

espaço pelos moradores permeia suas tradições e costumes, e em alguns casos se 

materializa como: na edificação de um banco; em espaços de trabalho artesanal; roupas 

estendidas em locais públicos; em local de leitura, entre outros. 

Figura 08 – Atividades espacializadas pelos moradores.  

  

  
Fonte: Arquivo pessoal/Dani Barreto, jun/2018. 

 
As transformações formais que ocorreram e ocorrem no Conjunto São Vicente de 

Paulo são o que caracterizam o local popularmente como favela, isto ocorre devido a nossa 

falta de referências urbanísticas e arquitetônicas de locais espontâneos, sendo isso uma 

consequência da normatização da paisagem ao qual estamos acostumados a vivenciar 

através das instituições de poder, que utiliza a urbanização como instrumento regulador do 

espaço.  

O conjunto habitacional até hoje é conhecido como “Comunidade das Quadras”, 

pois a população externa do local não os reconhece como modelo de habitação estatal, uma 

vez que o projeto original está descaracterizado – dentro de uma ideia de paisagem urbana 

imposta –. A cultura da cidade tradicional, em que é diversa, movimentada, inconstante e 
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densa, pode ser encontrada neste objeto, adapta dentro de um modelo rígido, mas bem 

representada na questão de formas de se ressignificar espaços pela população. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo buscou compreender parte da construção da identidade da cidade 

como a reafirmação de grupos sociais e como isso acaba por reverberar na paisagem 

urbana, tendo a relação do sujeito com o espaço o principal instrumento de modificação.  

É notado uma tentativa de controle do sentido da cultura, utilizando a reformulação da 

cidade como meio de controle, através da reconfiguração de espaços e normas, e 

principalmente com imposição do desenho urbano geométrico. Esta ação é orientada pela 

elite dominante, como um mecanismo de negação cultural dos grupos vulneráveis. 

O Conjunto São Vicente de Paulo, passado pelo processo de descaracterização 

espacial, lentamente modifica sua morfologia dentro do modelo geométrico, transmitindo a 

identidade do grupo como uma reafirmação sociocultural. A reconstrução de símbolos 

sociais é dada pela vivência e relação dos moradores com o lugar ao adaptar as suas reais 

necessidades, recriando assim a representação da favela. Logo, é considerada falha a 

tentativa de desconstrução identitária do coletivo pelos grupos dominantes. 
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PRAÇA DE MAIO: CONFLITOS JURÍDICOS EM TORNO DA MEMÓRIA E 
DIREITOS DOS DESAPARECIDOS NA DITADURA MILITAR ARGENTINA 
(1976-1983)  
 
PLAZA DE MAYO: CONFLICTOS JURÍDICOS ACERCA DE LA MEMORIA Y 
DERECHOS DE LOS DESAPARECIDOS EN LA DICTADURA MILITAR 
ARGENTINA (1976-1983)  
 

RAYSSA MARIA PEREIRA ARAÚJO106 
 
RESUMO: O presente artigo analisa os conflitos jurídicos na Argentina em torno da 
memória dos desaparecidos políticos durante o período da ditadura militar (1976-1983) na 
famosa Praça de Maio argentina. Sede da presidência da república, a Praça de Maio 
resguarda as memórias e as histórias oficiais do governo junto a Casa Rosada, ao passo que 
recebe o famoso movimento das Mães e Avós da Praça de Maio durante as rondas todas as 
quintas-feiras, 15:30 que lutam por justiça e o pelo não esquecimento dos atos praticados 
durante o período mais obscuro da história política argentina, a ditadura militar, resultando 
no desaparecimento de 30 mil pessoas, vítimas do estado repressor da época. Conhecidas 
como resistência desde o período da ditadura até hoje, as mães e avós reivindicam nesses 
43 anos de golpe militar, com apoio nacional e internacional de grupos de direitos humanos 
pelo “Nunca Mais”, pelo direito de encontrar os filhos e netos desaparecidos na época e 
pela punição dos culpados pelos crimes de lesa-humanidade. Desta forma, percebe-se 
vários embates políticos, jurídicos, culturais e de memória acerca do que lembrar, do que 
esquecer na história argentina durante o século XX entre os atores governo versus 
movimentos sociais. Neste lugar de memórias e de memórias vivas, cabe analisar o embate 
entre a história oficial e a visão dos “excluídos da História” para refletir o papel do Direito 
nesse embate político e jurídico, diante da disputa de legitimação da verdade entre distintos 
personagens dessa história.   
 
RESUMEN: lo presente artículo analiza los conflictos jurídicos en Argentina acerca de la 
memoria de los desaparecidos políticos durante la dictadura militar (1976-1983) en la 
famosa Plaza de Mayo argentina. Sede de presidencia de la república, la Plaza de Mayo 
resguarda las memorias y las historias oficiales del gobierno en Casa Rosada, al mismo 
tiempo que recibe el famoso movimiento  de las Madres e Abuelas de Plaza de Mayo 
durante las rondas todos los jueves, a las trés y media de la tarde que luchan por justicia y 
por no olvidar los actos practicados por el periodo más oscuro de la historia política 
argentina, la dictadura militar, que resultó en la desaparición de 30 mil personas, víctimas 
del terrorismo del Estado. Conocidas como la resistencia desde periodo de la dictadura 

                                                 
106 Graduada em História pela Universidade Federal do Ceará (UFC), professora da rede de ensino público do 
Estado do Ceará e estudante de Direito pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR). 
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hasta hoy, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo luchan en 43 años del golpe militar, con 
apoyo nacional y internacional de grupos de derechos humanos por el “nunca más”, por el 
derecho de encontrar sus hijos y nietos desaparecidos en el periodo y por justicia a los 
culpables por los delitos de lesa humanidad. Por esto, se percibe varios discusiones 
políticas, jurídicas, culturales y de memorias acerca de recordar y olvidar sobre la historia 
argentina en siglo XX entre sus varios personajes. En esto sitio de memorias y de memorias 
vivas se analiza la disputa por la historia oficial y la historia de los excluidos para reflejar el 
papel del Derecho acerca de esta disputa política y jurídica, de legitimación de la verdade 
entre los distinguidos actores de esta historia.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Praça de Maio, ditadura militar argentina, Mães da Praça de Maio, 
memórias-vivas, lugar de memórias.   
 
PALABRAS-CLAVE: Plaza de Mayo, dictadura militar argentina, Madres de Plaza de 
Mayo, memorias-vivas, lugar de memorias. 
 
  

INTRODUÇÃO  
 
 

Conheci o movimento das mães da Praça de Maio em uma quinta feira de janeiro do 

ano de 2015 e após ter lido alguns livros sobre o assunto, surgiram várias inquietações 

acerca da temática sobre a ditadura militar argentina. Como explicar uma sociedade que há 

43 anos possui suas feridas abertas, ou melhor, suas memórias em eterno conflito? De um 

lado, temos a história oficial de um Estado que tenta abrandar o desastre social de um 

período de intenso autoritarismo e repressão. De outro lado, temos avós, mães, filhos e 

netos de desaparecidos políticos clamando para uma solução e para o não esquecimento das 

atrocidades cometidas a 30 mil desaparecidos durantes os vários anos de Estado de 

exceção, especificamente, a ditadura militar (1976-1983). Juridicamente, como explicar a 

situação de um desaparecido político? Se morto, onde está o corpo? Se desaparecido, como 

solucionar? O que lembrar, o que esquecer da história argentina? E como a Praça de Maio 

sedia vozes tão distintas? De uma lado, a sede do governo oficial na Casa Rosada. Na praça 

os movimentos sociais por direitos humanos clamando pelo não esquecimento do 

terrorismo do Estado. Todas estas inquietações perpassam a vida de milhares de argentinos 

até a atualidade que serão postas em discussão neste artigo. 
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Com o auxílio das obras da socióloga Ludmila da Silva Catela, pude me deparar com 

várias discussões acerca do tema memória e o próprio conceito jurídico para desaparecidos 

ajudam a instigar os questionamentos acerca dessa temática. Aliada a discussão, utilizo os 

historiadores Pierre Nora, Jacques Le Goff para refletir as disputas pela memória e lugares 

de memória na sociedade argentina e como os movimentos de luta e resistência foram 

surgindo e ocupando espaços oficiais do governo como a ronda das mães em frente a Casa 

Rosada (sede do governo) em plena ditadura militar e que resistem até o atual momento 

pelo não esquecimento.  

Através da leitura da obra “Nunca Más107” (fonte de documentos e testemunhos das 

vítimas da ditadura), de visitas aos lugares de memória em Buenos Aires como a Praça de 

Maio, a  Casa Rosada, o Parque da Memória e a “Associação das “Madres de La Plaza”  

pude obter vários materiais para construir várias reflexões acerca do  autoritarismo do 

Estado em vários momentos da sociedade argentina, que datam desde a década de 1930. 

Com apoio nas leituras da obra de Eduardo Luis Duhalde, famoso jurista, historiador e 

reivindicador pelos direitos humanos argentino, construo o pensamento em relação a vários 

momentos sobre os regimes autoritários que somam em torno de 6 golpes de Estado, além 

de várias leis que descumpriam a Constituição da época e reprimiram atos contrários aos 

governos vigentes. 

Em diálogo com a crítica literária Beatriz Sarlo e da jurista Flávia Piovesan, discuto 

as questões acerca dos movimentos pelos direitos humanos e o modo como o Estado em 

tempo de autoritarismo utilizam discursos de convencimento a população, de normalidade, 

de fortificação a ideia de nacionalismo como foi o caso de milhares de argentinos na Guerra 

das Malvinas e durante o mundial da copa para manipular a população e disfarçar o que 

ocorria nas prisões promovidas pelo exército, no rapto de pessoas, nas prisões arbitrárias e 

no desaparecimentos e mortes dos considerados subversivos.   

 

1. BREVE HISTÓRIA DE UMA ARGENTINA CONSERVADORA 

 

                                                 
107 Obra de denúncia por parte dos movimentos de direitos humanos sobre os crimes praticados durante a 
ditadura militar argentina. Conhecida como CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de 
Personas).  
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A história da Argentina no século XIX é descrita no contexto da América Latina 

como um país que se “libertou” das amarras espanholas, porém não da colonialidade do 

poder108. A independência não significou mudanças profundas, mas a perpetuação das 

oligarquias autoritárias no poder e a manutenção das desigualdades sociopolíticas entre a 

população.  

No século XX surgem as primeiras participações dos excluídos da história109. Entre 

meados de 1912-1930 é possível perceber um processo de democratização política, através 

de uma reforma eleitoral que garantiu sufrágio universal, masculino e secreto: “um marco 

no sistema de partidos políticos que permitiu a participação ampliada de setores médios e 

populares, influenciados pelos movimentos sindicais da época”. (DUSSEL, 2012, p. 22).  

Entre as décadas de 1930-1943 a democracia argentina foi posta em xeque. Era a 

primeira que se instalava um golpe de Estado cívico-militar, depondo o presidente da 

época,  Hipólito Yrigoyen. “Através de fraudes e controle do eleitorado por partidos 

políticos, o período ficou mais conhecido como “Década Infame”110 (DOLGOLPOL, 2012, 

p. 17)”. 

No decorrer dos anos de 1955-1966, retoma-se  o ciclo autoritarismo-democracia. 

Modelo excludente de “democracia para poucos”, passou a perseguir o peronismo na vida 

política. Nesse contexto, manifestações, pressões e resistências entre diferentes setores da 

sociedade se instalaram pelo país quando a chamada “Revolução Argentina111” (1966- 

1973) chega ao poder. Suspensão dos partidos políticos por tempo indeterminado, repressão 

aos grupos  comunistas nas universidades, proibição de programas de rádios, televisão, 

jornais, revistas, como peças de teatros e determinados filmes são características da política 

da época.  

Durante a ditadura militar na década de 1970 surge o movimento por direitos 

humanos “Mães e Avós da Praça de Maio”, assim conhecidas, por reivindicarem na Praça 

                                                 
108 Conceito referente aos estudos sobre a América Latina que entendem a colonialidade como uma 
continuidade na América Latina.  
109 Termo utilizado pelos historiadores, em especial, a autora Michelle Perrot para se referir aos operários, 
mulheres e transgressores da ordem social entre os séculos XIX e XX.  
110 Golpe cívico militar  entre as décadas de 1930-40.. La llamada década infame significó un período de 
inédita corrupción en la Argentina. Fue la restauración de la oligarquía agropecuaria en el poder.  
111 Nacida al amparo de un pacto entre la burocracia sindical peronista y los estamentos militares. Autoritario 
en las formas, corporativista en su ideología política y liberal en su modelo económico.  
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de Maio de Buenos Aires, o desaparecimento de filhos e netos no período. Hoje, as mães e 

avós mantêm a rotina de frequentar semanalmente a Praça de Maio todas as quintas-feiras 

para continuar sua luta por justiça e não fazer esquecer o horror desse período. Muitas 

dessas mulheres também se tornaram vítimas da repressão militar, como foi o caso de 

Azucena Villaflor que foi sequestrada e morta pelo regime militar, através de um agente 

que se infiltrou no movimento e tentou destruí-lo com o desaparecimento das líderes: 

 

Llega la época de las solicitadas y luego, de los terribles secuestros de 
compañeras. Azucena Villaflor, que había sido una de las Madres que con más 
ahínco y resolución encaró la tarea organizativa, también es secuestrada. Ella fue 
quien convirtió en la mano que señaló el inicio, la que mostró con su arrojo y su 
voz solidaria la unanimidad en la marcha (ASSOC. MADRES DE MAYO). 

 

Em março de 1982 o povo argentino se reúne no local para exigir o fim da ditadura, 

ao mesmo tempo que em 02 de abril do respectivo ano, a praça seria utilizada para 

celebração do ditador Leopold Galteri que havia decidido invadir as Malvinas ocasionando 

depois a Guerra das Malvinas. 

No ano de 2001 a Praça de Maio serviu como cenário para manifestações sociais 

devido a problemas políticos e econômicos, ganhando repercussão mundial do movimentos. 

A partir disso, a praça foi dividida e passou a ser vigiada.  

Em 24 de março de 2006, quando completaram 30 anos após o fim da ditadura militar 

(1976-1983), mais de cem mil argentinos foram à Praça de Maio protestar e lutar contra as 

injustiças e pela memória daqueles que não estavam ali para poder reivindicar o abuso do 

poder praticado durante sete longos anos às vítimas do regime, que perduram até a 

atualidade sem solução para muitos casos. Nesse sentido, discutiremos o papel da Praça de 

Maio na construção dos movimentos sociais durante e após a ditadura militar.  

 

2. AS MÃES DA PRAÇA DE MAIO  E A LUTA PELOS DIREITOS HUMANOS 

Iniciado em 24 de março de 1976, a ditadura militar argentina torna-se uma das mais  

marcantes e aterrorizantes já conhecidas na história do país, assassinado cerca de 30.000 

mil pessoas. Perdendo seus direitos, muitos sofreram repressão, principalmente os que iam 

de encontro com a nova política em vigor naquele período (a base ideológica estava ligada 
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a Doutrina de Segurança Nacional adotada também em outros países do Cone Sul como foi 

o caso do golpe militar brasileiro em 1964).  

 

QUADRAT (2011, p. 251) entende que: “A repressão argentina foi 
estruturada no trio seqüestro-desaparecimento-tortura de pessoas. As pessoas 
eram seqüestradas, em suas próprias casas tendo parentes e vizinhos como  
testemunhas. A maior parte das ações ocorria já tarde da noite ou de madrugada 
pegando a todos de surpresa. Para facilitar a ação e disseminar o terror na 
vizinhança os grupos encarregados do seqüestro cortavam a energia elétrica 
deixando todos no escuro, usaram megafones, helicópteros e até mesmo granadas 
e bombas. Em seguida, a casa era invadida por um grupo de pessoas, que às vezes 
era composto por até 50 militares ou policiais, fortemente armados. A vítima 
então era levada em um dos vários  carros usados na ação. Não sem antes que 
toda sua família, inclusive crianças, fosse aterrorizada e ameaçada”  

 

Para além desse método, descreveram-se outras formas de seqüestro, muitas delas 

públicas no Informe da Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas 

(CONADEP): “Os seqüestros também ocorriam nos locais de trabalho ou de estudo e, até 

mesmo, nas ruas, sem a preocupação com a presença de centenas de testemunhas”. 

(QUADRAT, 2011, p. 251).  

Diante desta situação, muitos familiares passaram a questionar, mesmo com medo, o 

desaparecimento de seus familiares. Reunidos às vezes em igrejas, pois muitos padres se 

opuseram à ditadura, as famílias notando que não estavam sozinhas, passaram a querer de 

alguma forma lutar contra essa política repressora. Aos poucos vão surgindo marchas até 

que algumas mulheres, sofrendo o desaparecimento de seus filhos e notando que os meios 

convencionais não estavam resolvendo seus problemas, decidiram ir às praças para 

protestar. 

A Praça de Maio foi à escolha de muitas mulheres, cujos filhos estavam sumidos 

muitas  vezes sem nenhuma explicação para elas. O local era conveniente e audacioso, pois 

na época a sede do governo que era na Casa Rosada onde as Juntas Militares tinham que 

ouvir suas contestações exigindo justiça. 
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A luta dessas mulheres não era só pelo desaparecimento de seus filhos, mas também 

de netos que nunca foram entregues quando suas filhas ou noras eram presas grávidas. 

Assim nota-se: “las abuelas comenzaron esta lucha sin saber que iba a ser para siempre. 

Debieran dejar sus tareas cotidianas para reclamar y buscar a sus hijos y nietos 

desaparecidos por el terrorismo de Estado. Mucho han logrado y mucho queda aún por 

hacer”. (ABUELAS DE PLAZA, 2007, p. 02).  

Entre outros motivos a escolha da Praça de Maio tornou-se algo conveniente. 

Primeiro porque o movimento feito por elas passava a ser visualizado. No início elas eram 

rejeitadas, pois vizinhos e algumas pessoas sentiram medo de acompanhar essas mulheres 

que insistiam em desafiar a ditadura. Com o tempo outras pessoas passam a aderir à causa 

pelos mesmos motivos e a praça se torna um local “seguro”. Na prática, a praça não era tão 

segura, pois muitas mães foram presas, algumas torturadas e em 1977 Alfredo Astiz que era 

tenente da Marinha e trabalhava em um dos centros principais de tortura na Argentina, 

infiltrou-se no movimento dessas mulheres como de vítima e seqüestrou Azucena Villaflor 

que era a principal líder das madres entre muitas outras. 

O segundo motivo seria que a Praça de Maio era um local de visitação turística de 

pessoas tanto do país como do exterior, o que tornava vantajoso aos movimentos de 

protestos.  

 

Para CATELA (2001, p. 221): “a praça é um espaço central na história 
política argentina. As praças concentram o poder da convocação, tanto de festejos 
quanto de protestos. Servem para comemorar as vitórias esportivas, assim como 
as políticas. A Plaza de Mayo de Buenos Aires é, sem dúvida, o símbolo 
republicano por excelência, o que marca o início das manifestações que deram 
origem à nação ”.  

 

As mães não se contentaram apenas com o movimento de protesto na Praça de Maio. 

Disseminaram pelo mundo sua dor. Viajaram  para o exterior, buscaram ajuda em 

instituições religiosas, conseguiram conversar com o papa João Paulo II para denunciar os 
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acontecimentos na Argentina. Fizeram marchas com outras organizações de direitos 

humanos internacionais, vigiaram locais de tortura para denunciar as atrocidades existentes 

na época. Além disso, utilizaram o Campeonato Mundial de Futebol na Argentina em 1978 

como meio para ampliar suas vozes,  ganhando destaque internacional, onde apareciam nas 

mídias internacionais a marchando na Praça de Maio com cartazes de denúncias contra o 

regime, pois o governo não tinha como controlar os meios de comunicação internacional. 

Concomitante ao Campeonato Mundial ocorreu um fato novo no cenário político 

argentino: a Guerra das Malvinas. Através do espírito nacionalista do futebol, o governo 

utilizou a euforia da nação para incitar um conflito contra a Inglaterra pelas ilhas. 

Conforme SARLO, “não há dúvida de que há muito a dizer sobre o Mundial de 1978, 

principalmente quando se pensa na sua relação com outro fato terrível promovido pela 

ditadura militar: a Guerra das Malvinas”. (SARLO,  2005, p. 122). 

A relação entre a Guerra das Malvinas e o objeto de estudo analisado aqui, é que o 

governo ditatorial usou na época a Praça de Maio para conseguir o apoio popular durante o 

Campeonato do Mundial. Aproveitando-se da paixão pelo Mundial do futebol, a ditadura 

utiliza o à população extasiada diante da vitória da seleção nacional para fortalecer a idéia 

de que a ditadura queria dar liberdades públicas. Assim, dois caráter estão unidos em um 

só, que seria o nacionalismo esportivo e territorial, fazendo com que a população 

defendesse a idéia da necessidade de invadir as Malvinas: “A Guerra das Malvinas também 

levou o povo às ruas e provocou, durante algumas semanas, um estado de exaltação 

coletiva que se parecia bastante com a celebração de uma vitória popular quando, na 

realidade, tratava-se de uma cumplicidade sinistra e definitiva”. (SARLO, 2005, p.122). 

As mães da praça se opuseram à guerra, pois além de ter sido proposto pela governo 

ditatorial, era mais um grande número de jovens que estavam ali para morrer em nome de  

uma causa trágica e desigual. Chamavam a atenção para o número de jovens combatentes 

que não retornavam para a Argentina, pois morreram nos combates da guerra. Por causa 
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dessa situação, as mães criam o slogan: “As Malvinas são argentinas, os desaparecidos 

também” (QUADRAT, 2002, p. 05). 

A partir da década de 1980 as mães passaram a freqüentar uma vez por semana a 

praça nas quintas-feiras a partir das 15:30. Até hoje elas estão presentes no local para não 

fazer esquecer as atrocidades praticadas contra seus entes queridos. Não concordaram com 

a anistia no final da ditadura, pois desejavam a punição daqueles que violaram os direitos 

humanos, nem a indenização pela morte de seus filhos. Estão até hoje na Praça de Maio 

porque sua memória da ditadura militar está viva e não quer ser esquecida por elas.  

 

“Na visão de TELES (2000, p. 17): (...) Sinistra construção do 
esquecimento esta orquestrada por meio do terror do desaparecimento de 
opositores políticos, porque deixa viva a morte dessas pessoas através da tortura, 
que é a ausência de informações e de seus corpos. Aos seus familiares só é 
permitido lembrar sempre a ausência, reacendendo permanentemente o desejo de 
libertar-se de um passado que, no entanto, permanece vivo”. 

 

As avós tentam reencontrar seus netos seqüestrados das mães grávidas durante a 

ditadura e que não foram devolvidos até a atualidade, sendo muita dessas crianças, adotadas 

pelos próprios torturadores de seus pais ou por pessoas que apoiaram a ditadura. Com o 

auxílio de várias partes do mundo as avós da praça estão conseguindo aos poucos recuperar 

essas crianças.   

      Desta forma, o movimento das mães e avós da Praça de Maio  prosseguem até a 

atualidade. Já conseguiram grandes conquistas ao recuperar a identidade de muitos netos 

que haviam desaparecidos durante o regime e é tanto que a Convenção Internacional Sobre 

os Direitos da Criança inclui três artigos promovido pelas avós para a proteção do direito à 

identidade. Além disso, com o apoio da tecnologia, retiravam o sangue das avós para 

reconstituir o mapa genético dos filhos desaparecidos, conseguindo criar um banco de 

dados genéticos com os DNA, tendo apoio de instituições e também auxílio jurídico e 

psicológico engajados nesta causa.  
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2.1 PRAÇA DE MAIO:  LUGAR DE MEMÓRIA OU MEMÓRIAS VIVAS?      

              

Sobre a perspectiva de lugar de memória podemos observar o seguinte: “há locais de 

memória porque não há mais meios de memória”. (NORA, 1981, p.07). 

O que podemos refletir acerca da disputa de um espaço? Seria um lugar de memória 

ou de memórias vivas? Se pensarmos que a Praça de Maio envolve uma série de memórias 

com interesses distintos e conflituosos, já que o lugar é campo de disputas  de interesses 

entre a história oficial versus as memórias de uma população oprimida,  podemos analisar 

os vários usos que em mesmo local pode oferecer de uma forma muitas vezes ambígua. 

Ao verificar, por exemplo, a utilização da praça pelos militares, percebe-se o intuito 

dos mesmos em beneficiar-se durante a ditadura militar através do mundial de futebol como 

estratégia para diluir as tensões populares  e desviar a atenção política para a paixão do 

povo  pelo time, utilizando o nacionalismo vivo e forte durante aquele período.   

Ao fingir uma  aliança com a população, os militares pregavam uma política de 

apaziguamento em relação ao regime ditatorial, para criar um espírito “pacífico” na 

Argentina. Ao mesmo tempo, os militares desviaram as atenções dos conflitos internos para 

incentivar o povo a guerrear contra os ingleses e defender o territória das Malvinas. Guerra 

esta que foi um verdadeiro “suicídio” para os argentinos, aumentando o número de mortos 

na sociedade. A Praça de Maio foi utilizada como cenário para essa comemoração junto 

com a grande maioria da população iludida com o  discurso patriótico da época. Assim, a 

memória coletiva não é somente uma conquista, mas  um instrumento e um  objeto de 

poder” (LE GOFF, 1992, p. 11).   

O discurso da época não era unificado. As várias vozes, os interesses divergentes 

apareciam na sociedade argentina. “O clima da época não se definia apenas por afinidades 
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programáticas ou identificações afetivas. As ideologias, longe de declinar, apareciam como 

sistemas fortes que organizavam experiências e subjetividades. (SARLO, 2007, p. 62).  

E contrapondo essa visão dos militares, temos no mesmo local, mulheres que estavam 

ali desde 1977 lutando contra as injustiças e a repressão do mesmo regime e fazendo com 

que aquele momento de exaltação à pátria, não ludibriar  a população  como acabou 

ocorrendo. 

Nota-se que ao mesmo tempo em que a praça é um lugar de “memórias”, por seus 

vários acontecimentos já citados, ocorre algo intrigante ali: e as mães na praça, o que 

seriam? Mulheres que até hoje freqüentam o local reivindicam, não fazem esquecer o 

horror provocado pela ditadura, principalmente porque elas sentem as conseqüências hoje e 

talvez pelo resto da vida por causa da perda dos filhos, do seqüestro dos netos, na mudança 

radical em suas rotinas, na perseguição que sofreram durante o regime e que ainda sofrem 

ameaças e hostilidades. A memória da ditadura é analisada desta forma: 

 

Para SARLO (2007, p. 20), a memória da ditadura pode ser analisada assim: 
“É evidente que o campo da memória é um campo de conflitos entre os que 
mantêm a lembrança dos crimes de Estado e os que propõem passar a outra etapa, 
encerrando o caso mais monstruoso da nossa história. Mas também é um campo 
de conflitos para os que afirmam ser o terrorismo de Estado um capítulo que deve 
permanecer juridicamente aberto, e o que aconteceu durante a ditadura militar 
deve ser ensinado, divulgado, discutido, a começar pela escola. É um campo de 
conflitos também para os que sustentam que o “nunca mais” não é uma conclusão 
que deixa para trás o passado, mas uma decisão de evitar, relembrando-as, as 
repetições”.  

 

As mães são sim a memória viva (agora pode se explicar o motivo do título, pois a 

praça como um lugar, um objeto da cidade, não pode ter uma memória viva. Isto existe 

apenas em pessoas como nas mães e não no lugar por si só, o que tornaria incoerente) 

daquilo  que ocorreu há trinta anos e até o momento elas não necessitam de um lugar de 

memória, porque elas são a própria memória. 
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Explicando esse jogo de palavras hora conflitante, hora incoerente, as mães da praça 

podem ser entendidas como o meio de memória (citado anteriormente) e que utiliza um 

lugar de memória, que não é o delas. Até o atual momento não há necessidade um lugar de 

memória para essas mulheres, já que elas estão vivas para não fazer esquecer. Um lugar de 

memória para elas só poderia existir se as mesmas não tivessem mais meios de lembrar 

aquilo que ocorreu, que já tivessem morrido, que acabassem; talvez assim a Praça de Maio 

se tornasse um lugar de memória para as suas memórias. 

As mães utilizam a Praça de Maio porque sabem que ali é um local especial, 

chamativo para sua movimentação, onde a repressão teria que ser bem pensada antes de ser 

posta em prática, porque são mães e a população não aceitaria ver uma mãe, uma mulher 

sendo agredida, pois ninguém ia querer que isso acontecesse com a sua própria e é por essa 

razão que o movimento só existe mulheres, como uma forma de evocar o lado materno e 

sensibilizar o povo. 

É nesse sentido da memória viva utilizando o lugar de memória que se entrelaçam de 

uma forma como se a praça pudesse ao mesmo tempo dar conta dessas duas maneiras de 

memória e para tentar entender o conflito que se dá na relação distinta da memória viva e 

do lugar de memória inseridos na Praça de Maio. 

 

2.2 O PAPEL DOS DIREITOS HUMANOS NA SOCIEDADE ARGENTINA 

O movimento pelos direitos humanos surgiu na Argentina em 1937 conhecida como 

“La Liga Argentina por los Derechos Humanos”, formada por advogados defensores de 

presos políticos. Embora a ideia de direitos humanos tenha surgido na França 

revolucionária do século XIX e se tornado documento oficial no pós segunda guerra 

mundial (1848) com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, na prática, proteger os 

direitos fundamentais dos cidadãos argentinos é um desafio ainda na atualidade.  
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A criação de grupos em defesa dos direitos humanos na Argentina ganhou destaque 

com o desaparecimentos dos 30 mil argentinos durante os seis golpes de Estado que 

existiram na Argentina no século XX(1930, 1943, 1955, 1962, 1966 e 1976). 

principalmente nos anos da ditadura militar (1976-1983).  

A partir dos movimentos de contestação das mães e avós da Praça de Maio em busca 

de seus filhos e netos e por justiça estratégias foram criadas em 1977 as Associações das 

Avós e Mães da Praça de Maio. Além dessas organizações, a sociedade argentina contava 

com “El Servicio de Paz e Justicia” de 1974, com coordenação geral de Adolfo Pérez 

Esquivel (Prêmio Nobel de 1980). Se definia como um “organismo ecumênico, de 

inspiração cristã na busca de justiça, libertação e superação das dominações. (DUSSEL, 

2012, p.57).   

Nos anos finais da ditadura militar aumenta a pressão da população pelo fim do 

regime e retorno a uma sociedade democrática. Na década de 1980 nasce o Centro de 

Estudos Legais e Sociais para sistematizar a documentação que serviu para as denúncias 

contra o Estado. Em 1995, surgem a organização “Hijos por la Identidad, la Justicia, contra 

el Olvido y el Silencio” (H.I.J.O.S). 

Com o final da ditadura militar, foi criado a Comissão Nacional de Desaparecimento 

de Pessoas (CONADEP) no qual publicaram o livro “Nunca Más”, como símbolo de 

resistência e repugnância do período de terror na Argentina112.  A crença  na 

implementação dos direitos humanos como a nossa racionalidade e resistência é única 

plataforma emancipatória do nosso tempo. (PIOVESAN, 2009, p. 113). 

Através dos vários grupos de direitos humanos constituídos na Argentina, a luta por 

justiça se fez presente na condenação de militares durante a ditadura, na indenização de 

familiares de desaparecidos políticos e nas investigações de crianças sequestradas pelos 

militares e que hoje conseguiram retornar para o seio familiar verídico.  

                                                 
112 Esta obra relata os episódios de tortura, sequestro e morte das vítimas do autoritarismo do estado 
argentino. São documentos oficiais e relatos de vítima sobre os episódios violentos que ocorriam na época.  
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Atualmente existe um impasse muito grande e marcas profundas da herança do estado 

terrorista argentino. Muito se reivindica ainda hoje na Praça de Maio pela manutenção dos 

direitos garantidos no período de redemocratização. Assim, podemos compreender que “os 

direitos humanos não são um dado, mas um construído, uma invenção humana, em 

constante processo de construção e reconstrução. (ARENDT, 2013, p. 134).  

 

3. CONCLUSÃO:  

O movimento das mães e avós da praça de Maio completam 43 anos em 2019. Muitas 

conquistas foram obtidas a partir desse movimento que ganhou apoio não só na Argentina 

por outros grupos que lutam pelos direitos humanos, como no mundo inteiro.  

O movimento sobrevive. As memórias resistem em prol de justiça e liberdade contra 

as opressões dos estados terroristas. O impasse sobre as questões jurídicas dos 

desaparecidos perpetuam. A Praça de Maio continua como espaço de luta e de disputas 

entre a história oficial e as memórias dos movimentos populares.  

A questão dos 30 mil desaparecidos continuam no impasse da população entre viver 

no passado dos golpes cívicos militares ou continuar a caminhada e seguir em frente. No 

entanto, os direitos humanos falam mais alto. Não permitem esquecer, deixar para trás as 

feridas não cicatrizadas. Em nome dessa justiça e dos direitos fundamentais tão divulgados 

a nível mundial, que essas senhoras, idosas, doentes e com dificuldades saem de suas casas 

todas as quintas-feiras, 15:30 e ocupam a Praça de Maio de Buenos juntamente com seus 

filhos, netos e outros associados a pedirem incessantemente: justiça para o povo argentina. 

 O que seria da Argentina sem esse movimento de luta e resistência pelos direitos 

humanos na Praça de Maio? Nada. Dessa forma, concluo o papel fundamental dos 

movimentos sociais, em especial, do movimento das mães e avós da Praça de Maio na 

construção da memória do nunca mais argentino.  
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TOMBAMENTO: UMA ANÁLISE DO ATO ADMINISTRATIVO DE 

PATRIMONIALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS NA PERSPECTIVA DO 

INTERESSE PÚBLICO. 

 

DICHIARAZIONE: ANALISI DELL'ATTO AMMINISTRATIVO DEL 

PATRIMONIO IMMOBILIARE SULLA PROSPETTIVA DI INTERESSE 

PUBBLICO. 

Nathalie Carvalho Cândido113 

Jamille Rocha Sampaio 114 

RESUMO 

O presente artigo trabalha a temática dos atos administrativos de tombamento de bens 

imóveis, na perspectiva do interesse público. O ato de tombamento pode ser caracterizado 

tanto como limitação intrínseca como extrínseca do direito de propriedade. Naturalmente, 

as limitações ao uso e fruição impostas tanto ao bem tombado quanto às propriedades 

localizadas no entorno, podem ser motivo de insatisfação para o titular das respectivas 

propriedades.A partir de uma pesquisa bibliográfica, do tipo exploratória e descritiva e de 

abordagem qualitativa, objetiva-se analisar o ato de tombamento pela ótica da supremacia 

do interesse público, buscando responder se o interesse público deve prevalecer sobre o 

privado no que se refere ao acautelamento de imóveis.Conclui-se pela necessidade de 

quebrar com o paradigma que o interesse público deve sempre ser prevalecente, posto o 

dever de proporcionalidade nos atos administrativos, ainda que discricionários. 

Palavras–chave: Tombamento.Patrimonialização. Interesse Público. 

 

SOMMARIO 

Questo articolo tratta il tema degli atti amministrativi di dichiarazione immobiliare, dal 

punto di vista dell'interesse pubblico. L'atto di dichiarazione può essere caratterizzato come 

limitazione intrinseca ed estrinseca dei diritti di proprietà. Naturalmente, le limitazioni 
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all'uso e al godimento imposte sia alla proprietà che alle proprietà situate nei dintorni 

possono essere causa di insoddisfazione per il proprietario delle rispettive proprietà. Da una 

ricerca bibliografica, un tipo esplorativo e descrittivo e un approccio qualitativo, l'obiettivo 

è quello di analizzare l'atto di dichiarazione dal punto di vista della supremazia di interesse 

pubblico, cercando di rispondere se l'interesse pubblico dovrebbe prevalere sul privato in 

termini di cautela. Immobiliare. Si conclude con la necessità di rompere il paradigma 

secondo cui l'interesse pubblico deve essere sempre prevalente, dato il dovere di 

proporzionalità negli atti amministrativi, sebbene discrezionali. 

Parole chiave: Dichiarazione. Patrimonializzazione. Interesse pubblico. 

 

INTRODUÇÃO 

O direito constitucionalmente consagrado à propriedade não é mais caracterizado 

como absoluto, dado o dever do proprietário de observar a função social do bem imóvel. 

Entre os elementos caracterizadores do cumprimento da citada função social, está o de 

preservação do bens de interesse cultural. Esse dever, no entanto, está mais vinculado à 

atuação estatal que particular, posto que se concretiza a partir de um ato administrativo: o 

tombamento. 

Sem buscar reduzir a importância das discussões acerca da natureza jurídica do ato de 

tombar, o artigo parte da premissa de que tanto se trata de um elemento inerente, portanto 

intrínseco à caracterização do direito de propriedade, quanto de limitação de natureza 

extrínseca, posto que implementadas as restrições por ato administrativo. Nesse viés de 

limitação decorrente de ato administrativo, o trabalho busca, por meio de pesquisa 

bibliográfica do tipo exploratória e descritiva e de abordagem qualitativa, analisar a 

aplicabilidade do dito princípio da supremacia do interesse público sobre o privado no ato 

de tombar. 

Avalia-se que o tombamento e consequente delimitação de poligonal de entorno, 

enquanto práticas de acautelamento do patrimônio cultural imóvel, restringem os poderes 

de uso e fruição dos titulares de direitos sobre os bens, sendo gatilhos de litígios entre o 

poder público e os particulares. A alteração do conceito de patrimônio cultural e as 
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discussões sobre o conteúdo da expressão interesse público também são analisadas 

brevemente no presente texto. 

O artigo estrutura-se em três etapas: nas duas primeiras são estudadas o Princípio da 

Função Social da Propriedade e sua relação com a patrimonialização dos bens imóveis de 

interesse cultural bem como a natureza jurídica do ato de tombamento; já na parte final, 

adentra-se na análise do interesse público no tombamento. 

 

1 FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E A PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO 

CULTURAL IMÓVEL 

 

Apesar da ausência de definição legal de proprietário e de propriedade, na clássica 

conceituação civilista brasileira o proprietário é aquele que possui o direito “de usar, fruir, 

dispor e reaver a coisa”. Tal conceito foi formulado a partir do art. 524 do Código Civil de 

1916, que enumerava os poderes do proprietário. Nesse entendimento, percebe-se que o 

direito de propriedade é apresentado como uma gama de faculdades concedidas ao 

proprietário, sendo o direito real por excelência, posto que nele se concentre o domínio 

mais amplo do titular sobre a coisa e dele derivam os demais direitos reais. Entretanto, 

apesar de não estar expressamente conceituado no Texto Magno, pode-se afirmar que numa 

análise constitucional não se pode limitar a caracterização do direito de propriedade a um 

leque de poderes concedidos ao seu titular. 

Observa-se que a partir de Constituição de 1934, o direito de propriedade sofreu uma 

remodelação e passa a propriedade a ser caracterizada como um direito-dever, com a 

previsão do princípio da função social da propriedade. A evolução das normas jurídicas 

permite atualmente caracterizar o proprietário como aquele vislumbra em sua utilização 

uma função social da coisa. Desta feita, a propriedade, embora seja um direito privado, não 

pode ser exercida apenas com vistas ao interesse próprio, mas sim com uma finalidade 

social.  

O princípio da função social da propriedade experimentou considerável avanço com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988. Representando o texto constitucional, o 



232 
 

ISSN-e 2316-9982 
 

 

princípio passa a ter maior largueza, estando em maior intensidade relacionado ao direito de 

propriedade. Tendo alcançado o nível dos direitos e garantias fundamentais, o direito à 

propriedade está previsto no art. 5º, estando no inciso XXIII expresso a necessidade de 

atendimento de sua equivalente função social.  

A função social da propriedade, enaltecida nos textos constitucionais que seguiram à 

Constituição de 1934, não se trata, portanto, de limitação ao direito, mas de elemento 

caracterizador do mesmo, entendendo Lima (2006, p. 60) que: “a função social da 

propriedade é princípio normativo de conteúdo certo e determinado pela Constituição 

Federal, parte integrante e inseparável da estrutura do direito de propriedade”. Ainda neste 

sentido, Silva (2000, p.71) observa que “O princípio da função social da propriedade tem 

sido mal definido na doutrina brasileira, obscurecido, não raro, pela confusão que dele se 

faz com os sistemas de limitação da propriedade. Não se confundem, porém. Limitações 

dizem respeito ao exercício do direito, ao proprietário; enquanto a função social interfere 

com a estrutura do mesmo”. 

Nesse contexto, o Direito Urbanístico passa por profundas modificações. É mister 

ressaltar que no Brasil este ramo do direito se desenvolveu de forma mais lenta, em razão 

do próprio fenômeno urbano. As primeiras normas de Direito Urbanístico remontam à 

década de 1930, quando se percebeu um primeiro momento de intensificação da 

urbanização brasileira, amplamente relacionado ao modelo econômico em voga que 

priorizava à industrialização do país. À época, a preocupação detinha-se à manutenção de 

espaços habitáveis.  

O estudo do urbanismo e o Direito Urbanístico obtiveram grandes avanços nos anos 

1990, em vistas do texto magno ter abordado a matéria, trazendo vários artigos acerca de 

preservação ambiental, planos urbanísticos, diretrizes do desenvolvimento urbano, e, 

especialmente, sobre a função urbanística da propriedade urbana. Nos dispositivos 

constitucionais sobre a política urbana, o legislador constituinte atribuiu como objetivo da 

política de desenvolvimento urbano atender à função social da cidade. Nessa feita, fica 

evidenciado que o princípio da função social da propriedade passa a ser o núcleo central do 

Direito Urbanístico.  
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O conteúdo do princípio da função social da propriedade tem conteúdo variável. No 

teor do art. 186 da Constituição Federal, a função social da propriedade rural é analisada 

com base em critérios econômicos, ambientais e sociais. Já no art. 182, parágrafo 2º, o 

constituinte afirma que “a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”, previsão esta 

que fortaleceu a autonomia municipal, a quem compete elaborar o plano diretor e legislar 

subsidiariamente a respeito de direito urbanístico, estabelecendo regramentos de interesse 

local (ARAÚJO, 2008). Mas a previsão da função social da propriedade urbana seria 

inócua sem instrumentos que possibilitassem seu exercício.  

Antes mesmo da Constituição de 1988 estabelecer uma nova ordem jurídica, já se 

tinha vislumbrado a necessidade de maior atenção ao processo de urbanização, como se 

observa pela apresentação em 1983 do Projeto de Lei nº 775, que culminou com a Lei nº 

10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto da Cidade. Com o advento do 

Estatuto, a função social da propriedade ganha novos contornos, pois além das previsões do 

texto constitucional, passa a estar também vinculada ao aproveitamento e destinação que 

lhe foi dada pelo Plano Diretor. Caracteriza-se, portanto, como instrumento de 

implementação da função social da propriedade e da função social da cidade. Desse modo, 

o Estatuto da Cidade torna possíveis as disposições contidas na Constituição Federal 

enquanto o Plano Diretor contribui para a realização da função social da cidade descrita na 

Constituição. 

Fundada no próprio princípio da função social da propriedade, a função social da 

cidade prevista no Estatuto da Cidade tem como finalidade proteger o interesse da 

coletividade a partir da adoção de medidas que garantam o bem-estar de todos. Por essa 

razão, o artigo 2º do Estatuto da Cidade informa da necessidade de a política urbana 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e impõe certas 

diretrizes, entre elas, prevista no inciso XII, a proteção do patrimônio cultural, artístico, 

paisagístico e arqueológico. Ainda no Estatuto da Cidade, no art. 4º, V, alínea d, inclui-se 

entre os instrumentos de política urbana o tombamento de imóveis. 
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2 TOMBAMENTO E ENTORNO: NATUREZA JURÍDICA DO ATO DE 

PATRIMONIALIZAÇÃO DO BEM IMÓVEL 

 

O tombamento é um ato administrativo através do qual um bem móvel ou imóvel 

passa a ser caracterizado como patrimônio público oficial, em reconhecimento de seu valor 

histórico, artístico, arquitetônico ou cultural. É um ato de reconhecimento da importância 

do bem para a memória de uma comunidade, buscando sua preservação como um elo entre 

passado e presente, manutenção identitária da cidade. Etmologicamente, a palavra 

tombamento advém da Torre do Tombo, arquivo público de Portugal. No direito brasileiro, 

o tombamento não é instituto recente. Data de 1937, durante o governo Getúlio Vargas a 

criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,  através da Lei nº. 378, 

com o escopo de promover o tombamento no país. No mesmo ano, foi editado o Decreto-

Lei nº 25, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, ficando 

conhecida como a Lei do Tombamento. 

O tombamento pode ser realizado pela União, pelos Estados, pelos Municípios e 

ainda pela UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura. O mesmo bem pode ser tombado por mais de uma esfera administrativa e, embora 

raro, a iniciativa para o tombamento pode partir do próprio proprietário do bem. No que 

tange aos bens imóveis urbanos, muitas vezes a proteção destinada ao bem tombado é 

recebida com reservas, sendo objeto de impugnação, na maiora das vezes, o pedido de 

tombamento que parte do órgão público. A proteção do patrimônio cultural imóvel 

urbanourbano está vinculado à melhoria da qualidade de vida da população, tendo em vista 

que a preservação da memória, dos referenciais culturais, caracteriza-se como uma 

demanda social. Exercer o seu direito à memória faz parte da preservação do bem estar 

social, os bens integrantes do patrimônio cultural brasileiro são essenciais à sadia qualidade 

de vida da população mantendo correlação direta e dependente da sobrevivência histórica 

(MARCHESAN, 2010, p.103).  

Muito embora se caracterize na doutrina mais atual o princípio da função social como 

elemento do próprio direito de propriedade, como já demonstrado, não se pode deixar de 

perceber que a proteção à propriedade imóvel caracterizada como patrimônio cultural se 
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insere como limitação ao direito de propriedade, e não apenas essência do domínio. Pelo 

instituto do tombamento o Poder Público impõe restrições parciais a bens cuja conservação 

seja de interesse público. Não há dúvidas de que o tombamento se representa uma 

intervenção administrativa que limita o exercício pleno do direito de propriedade. Destaca-

se que o tombamento não deve impedir a posse do bem imóvel, uma vez que se a limitação 

ao uso e gozo do imóvel for considerável, o procedimento adequado é o da desapropriação.  

Nos arredores do bem tombado, as propriedades imóveis também sofrem limitações 

no seu uso e gozo, em razão da relação de ambiência que possuem com o bem protegido, a 

área na qual essas propriedades se encontram é denominada entorno ou vizinhança. O 

entorno tem natureza instrumental: ainda que as propriedades localizadas nele não tenham 

por si valor cultural, exercem influência na conservação do bem principal, caracterizando 

uma relação de serviência quanto ao bem tombado. A proteção ao patrimônio cultural 

imóvel é maximizada pela compreensão do bem tombado inserido num contexto ambiental. 

Segundo Gasparini (2005, p. 47), o primeiro Seminário Brasileiro para Preservação e 

Revitalização de Centros Históricos ocorreu em Petrópolis em 1987, e neste seminário 

abordou-se sobre a relação do patrimônio histórico com a cidade no qual se localiza. Para 

Choay (2006, p.201), “o entorno do monumento mantém com ele uma relação essencial. É 

por isso que, na maior parte dos casos, isolar ou “destacar” um monumento equivale a 

mutilá-lo.” 

Tradicionamente a noção de entorno foi relacionada à visibilidade do bem tombado, 

pela interpretação superficial do art.18 do Decreto-Lei nº25/37, que afirma que “sem prévia 

autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não se poderá, na 

vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade, 

nem nela colocar anúncios ou cartazes (...)”. Não existe uma normatização que defina 

exatamente o tamanho ou os critérios que devem ser considerados para delimitação da área 

do entorno, o que promove uma insegurança para o gestor público, sendo certo que a área 

envoltória do bem para fins de tutela do patrimônio cultural, seja ela mencionada como 

vizinhança, ambiência ou entorno recebeu diferentes graus de importância e sua relação 

com o bem preservado foi construída gradativamente e em consonância com a filosofia de 

restauro predominante à época. (ANDRADE, 2010, p.8). Marchesan (2010, p.100) 

descreve o entorno como sendo:  
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Área envoltória que circunda o bem tombado conforma com ele uma paisagem 
que pode ser composta de vazios, cheios, bens imóveis, móveis, naturais e 
artificiais. [...] São aptos integrarem o entorno, além dos imóveis que envolvem o 
bem tombado, além dos imóveis que envolvem o bem tombado, todos os 
elementos que compõe um determinado espaço urbano ou construído (tais como 
mobiliário urbano, a pavimentação, cartazes e painéis publicitários e o meio 
natural (vegetação, topografia do terreno). Não configurando um fim em si 
mesmo. 

Na realidade existe um conceito de entorno de fácil compreensão, mas de delicada 

delimitação. Não há um método institucionalizado em relação ao tema. É uma questão 

complexa que permite que cada caso de tombamento seja particularizado, sendo que 

incontáveis vezes não existe no próprio documento do tombamento a área de entorno. 

Apesar disso, é possível perceber uma predominância de métodos de delimitação do 

entorno baseados na apreensão da paisagem, geralmente fundamentados no atributo da 

visibilidade. A predominância refere-se à métodos reincidentes de certa forma abordados 

em grande parte dos processos ou àqueles que foram aplicados em objetos de grande 

impacto na paisagem das cidades. (CABREIRA; RIBEIRO; KRAUSE, 2013, p.36)  

Percebe-se pelo estado de obscuridade no qual se encontra a questão da delimitação 

do entorno que os órgão públicostêem grandes dificuldades em sua operacionalização. Sem 

uma metodologia estabelecida para o reconhecimento da área de ambiência que deve gozar 

de proteção especial, o próprio tombamento perde eficácia e a proteção do patrimônio fica 

ameaçada. A definição de entorno sem critérios claros é motivo gerador de embates entre o 

órgão responsável pela gestão da área e os proprietários. Diferentemente dos proprietários 

dos imóveis tombados que, no curso do tombamento, são notificados e exercem o direito de 

impugnar o tombamento, os proprietários dos imóveis do entorno não são necessariamente 

informados que seus bens sofrem limitações. Muitos só descobrem esta limitação quando, 

buscando alvarás de construção, descobrem-se localizados em zonas especiais de proteção 

do município. 

Por outro lado, afora os conflitos de interesses com os proprietários, outro problema 

enfrentado pelos municípios é como implementar um plano diretor para a cidade que 

satisfaça à função social da cidade no aspecto relativo à proteção do patrimônio cultural 

imóvel tombado, num contexto de ambiência com o entorno ao mesmo passo que promove 

a necessária modernização dos espaços públicos notadamente quando aos aspectos de 

mobilidade urbana e turísticos. 
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3 TOMBAMENTO: OPOR QUÊ E PARA QUÊM. UMA ANÁLISE DO INTERESSE 

PÚBLICO NO ATO DE TOMBAMENTO. 

 

O Poder Público, ao realizar o tombamento de um imóvel, deve atender ao interesse 

público. Ainda que se considere o ato de tombamento discricionário, em vistas das 

responsabilidades que acarreta ao Estado, pondera Freitas (2007, p. 8) que “toda 

discricionariedade, exercida legitimamente, encontra-se, sob determinados aspectos, 

vinculada aos princípios constitucionais, acima das regras concretizadoras”.O interesse a 

ser atendido no ato de patrimonialização do bem é o chamado interesse público primário, 

que se referente ao bem estar social coletivo, da sociedade como um todo (identifica-se 

como interesse social), que pode não coadunar com sempre com o interesse secundário, 

referente a órgão estatais ou governantes do momento.Nesse diapasão, faz-se necessário 

retomar a questão abordada anteriormente de que o tombamento afeta em especial os 

interesses de fruição do imóvel pelo seu proprietário, que, não raro, se opõe à realização do 

ato protetivo. Observa-se portanto, um conflito ente o dito interesse público e o privado. 

Pergunta-se, o interesse público deve necessariamente prevalecer sobre o interesse do 

particular? O litígio que se observa entre Estado e proprietário foi durante muito tempo 

resolvido com base na regra da supremacia do interesse público. No entanto, conforme 

leciona Binenbojm (2005, p.73): 

Ocorre que todas as aludidas prerrogativas da Administração, vistas como 
desequiparações entre o Poder Público e os particulares não podem ser 
justificadas à luz de uma regra de prevalência apriorística e absoluta dos 
interesses da coletividade sobre os interesses individuais. [...]. Desse modo, as 
hipóteses de tratamento diferenciado conferido ao poder público em relação aos 
particulares devem obedecer aos rígidos critérios establecidos pela lógica do 
príncipio constitucional da igualdade. 

Para os administrativistas mais tradicionais,sempre que houver conflito entre um 

particular e um interesse público coletivo, deve prevalecer o interesse público, pois mesmo 

o proprietário sendo dono do bem, considerando o já exposto princípio da função social da 

propriedade, o uso e gozo do imóvel não é absoluto, enquanto que a proteção do patrimônio 

cultural está umbilicalmente atrelada à melhoria da qualidade de vida da população, pois a 

preservação da memória é uma causa social grande relevância, sendo esta preservação 
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umas das funções do Estado, atendendo aos anseios da coletividade e proteger o patrimônio 

histórico, artístico, paisagístico ou cultural brasileiro. 

Vale exporque o entendimento constitucionalista é de que inexiste direito 

fundamental absoluto, quanto mais os de ordem patrimônial, como o direito de propriedade. 

Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 

[...] há a possibilidade de limitação dos direitos fundamentais, inclusive o STF já 
decidiu que não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que 
se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse 
público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades 
legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, 
de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que 
respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição(STF, Pleno, RMS 
23.452/RJ, Relator Ministro Celso de Mello, DJ de 12.05.2000, p. 20). 

Outro aspecto favorável à prevalência do interesse público sobre o privado no ato de 

tombamento é o fato que este representa uma limitação parcial aos interesses patrimoniais 

particulares, de forma que reduzindo-se a extensão de um dos direitos elementares da 

propriedade (jus utendi), acolhe-se o interesse público de preservação da memória de um 

determinado local. Por outro lado, como observa Saldanha (2017, p. 99): “Nitidamente 

percebe-se que a CF/88 contempla a proteção ao patrimônio cultural não como política de 

afirmação do Estado perante os cidadãos e sim para que o cidadão possa se reconhecer 

como membro e componente de uma comunidade cultural”, dessa forma, tem-se que não é 

suficiente a análise de que do ponto de vista legal, exista autorização de preponderância do 

interesse público em todos os atos de tombamento, é mister realizar a ponderação aventada 

por Binenbojm (2005) e averiguar a real necessidade de interferir nas práticas de interesse 

do proprietário. 

Para que se verifique a real necessidade do tombamento, questiona-se o quê e para 

quem o tombamento é realizado. O tombamento é dirigido para a proteção debens de 

interesse público que compõem o acervo histórico-cultural do país, por vinculação a fatos 

memoráveis da história ou por seu excepcional valor arqueológico ou etnológico, 

bibliográfico ou artístico. Mais recentemente os interesses turísticos vêm sendo levados em 

consideração também, pois como afirma Dias (2003), há uma tendência dos turistas de 

buscar experiências típicas nos locais de visitação, procuram assim, locais que façam 

menção à história e identidade do povo. A finalidade da proteção é garantir a todos o pleno 

exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional. 
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Não são apenas os bens de excepcional valor que podem ser tombados. São 

equiparados a estes bens, os monumentos naturais, sítios e paisagens que importe conservar 

e proteger, por sua destacável figuraseja pela ação da natureza ou pela construção humana. 

Certos bens, no entanto, apesar de seu valor histórico e artístico não podem ser tombados 

pela expressa proibição do art. 3º do Decreto-Lei nº 25/37 quanto à obras de origem 

estrangeira que: a) pertençam às repartições diplomáticas ou consulares acreditadas no país; 

b) adornem quaisquer veículos pertencentes a empresas estrangeiras, que façam carreira no 

país; c) se incluam entre os bens referidos no art. 10 da Lei de Introdução ao Código Civil, 

e que continuam sujeitas à lei pessoal do proprietário 10; d) pertençam a casas de comércio 

de objetos históricos ou artísticos; e) sejam trazidas para exposições comemorativas, 

educativas ou comerciais; e f) sejam importadas por empresas estrangeiras expressamente 

para adorno dos respectivos estabelecimentos. 

O tombamento adequado não deve buscar a proteção de bens isolados, mas de 

conjuntos significantes, quando existirem. “Partindo da idéia de conjunto significativo, 

atualmente, excetuando-se seres humanos e exemplares animais isolados, tudo pode ser 

tombado; até mesmo um ecossistema para a preservação de uma ou mais espécies” 

(PARANÁ, online). A questão que emerge é a indeterminação da semântica do 

significativo. O que é significativo e para quem deve ser significativo? Para Alves (online): 

[...] esta preocupação em sensibilizar o legislador para dotar o país de uma 
legislação preservacionista não é oriunda de um amadurecimento cultural da 
população, mas sim de certas camadas da sociedade (escritores, sobretudo), da 
Igreja e de certos políticos. Até hoje esta questão não está devidamente 
assimilada pelos brasileiros, haja vista o número freqüente de atos emulativos às 
construções ou sítios tombados. 

Pelo fato de certos grupos terem fomentado historicamente a atuação protecionista do 

Estado, fez com que a maior parte dos atos de tombamento fossem representativos apenas 

de um grupo da sociedade brasileira, num dado momento histórico e contexto social e 

político, havendo dificuldades em identificar outrora interesse público na realização de 

tombamentos de áreas representativas para a memória de grupos minoritários e ao mesmo 

tempo de justificar, na atualidade, a manutenção da limitação administrativa sobre certos 

bens cuja memória não é mais valorizada pelos grupos atuais. Ou seja: historicamente 

percebe-se que o que motivou práticas protecionistas foram interesses públicos secundários, 
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mobilizados por interesses privados de certos grupos, e não o interesse público primário, ou 

social.  

Com a mudança da percepção da finalidade do tombamento e ampliação da 

compreensão do que vem a ser patrimônio, passa-se a discutir a possibilidade de 

destombamento e a adoção de novos critérios para a sua realização.Segundo Funari e 

Pelegrini (2007, p.20): 

A perspectiva reducionista inicial, que reconhecia o patrimônio apenas no âmbito 
histórico, circunscrito a recortes cronológicos arbitrários e permeados por 
episódios militares e personagens emblemáticos, acabou sendo, aos poucos, 
suplantada por uma visão muito mais abrangente. A definição de patrimônio 
passou a ser pautada pelos referenciais culturais dos povos, pela percepção dos 
bens culturais nas dimensões testemunhais do cotidiano e das realizações 
intangíveis.Sob esse enfoque, o patrimônio e as ações em sua defesa passaram a 
ser vistos como construções sociais historicamente edificadas, o que corrobora a 
superação das iniciativas legais restritas apenas à proteção dos bens selecionados 
segundo rígidos princípios de antiguidade, não raro limitadas à preservação de 
prédios públicos e religiosos. Essa abertura temática permitiu que construções 
menos prestigiadas ou mais populares, como moinhos, mercados públicos ou 
estações de trem, fossem reconhecidas como patrimônio, 

Nesse aspecto, Pelegrini (2006, online), afirma que “faz-se imperiosa a adoção de 

políticas patrimoniais pluralistas, capazes de valorizar a diversidade ambiental, as 

heterogeneidades culturais e as múltiplas identidades, de modo a promover a convivência 

harmoniosa entre o homem e o meio, e ainda, garantir a inclusão social dos cidadãos”. 

Verifica-se assim, que não é sempre que o ato de tombamento se justifica pelo 

interesse público primário na preservação da memória cultural, considerado aqui como os 

modos de criar, fazer e viver. Por vezes, o tombamento representou o interesse de certos 

grupos particulares de outrora e se opõem aos interesses dos atuais particulares 

proprietários dos imóveis tombados quanto dos imóveis do entorno, sem que se justifique 

aprioristicamente pelo interesse público, posto que também não existe interesse de grupos 

que outrora justificaram a limitação. Há de se considerar também que o tombamento, por si 

só, não é ferramenta que promova proteção ao bem cultural se não forem utilizados 

instrumentos que fomentem o sentimento de pertença dos cidadãos àquele patrimônio. 

Assim sendo, a educação cultural pode ser mais eficiente na manutenção de locais 

representativos da memória da coletividade do que a mera imposição da imutabilidade do 

bem concreto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O tombamento e a delimitação da área de entorno, enquanto instrumentos de proteção 

ao patrimônio cultural brasileiro, são importantes ferramentas de preservação. 

Considerando a inexistência de direitos absolutos no ordenamento pátrio, pode-se afirmar 

que as limitações sofridas pelos particulares em razão da patrimonialização de seu bem 

imóvel ou da inserção de sua propriedade na zona de entorno tem dupla natureza jurídica: 

de um lado, faz parte intrínsecamente da própria caracterização do direito de propriedade, 

em vista da necessária observância do Princípio da Função Social; enquanto por outro lado 

reflete uma limitação administrativa extrínseca ao direito de uso e fruição decorrente de ato 

administrativo. 

Porquanto ato administrativo, o tombamento deve obediência aos princípios e regras 

constitucionais, não bastanto sua realização adequar-se ao critério da legalidade, mas sim 

sujeita-se a uma análise superior, de juridicidade. Neste diapasão, o presente artigo trouxe 

uma crítica à recorrente justificativa da legalidade do ato de tombar pela primazia do 

interesse público sobre o privado. Considerando que as políticas preservacionistas foram 

fomentadas por grupos específicos da sociedade brasileira e que não há ainda de forma 

intensa uma cultura de preservação de memória, fazeres e viveres pelas comunidades, não 

se pode absolutamente justificar a limitação à propriedade no interesse público coletivo 

primário, pois, reforce-se, em inúmeras situações este não está configurado. 

À guisa de conclusão, finaliza-se afirmando que se reconhece inclusive a função do 

Estado de promover uma educação cultural e um sentimento de pertença nos diversos 

grupos formadores da sociedade brasileira, mas a cada caso, há de se verificar, a partir da 

utilização da técnica da ponderação, se é justificável de fato a limitação ao uso e gozo do 

bem pelos seus proprietários através do tombamento, quando existem, no ordenamento 

jurídico, outros instrumentos menos invasivos de proteção ao patrimônio cultural. 
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SUBSÍDIOS PARA O RECONHECIMENTO PATRIMONIAL DE ZÉ PEREIRA E 

VITALINA: PRIMEIROS BONECOS GIGANTES DO BRASIL 

Autor: Michel Duarte Ferraz115 

RESUMO: O presente artigo pretende resgatar fatos históricos e reunir elementos que, 

como o título do texto sugere, contribuam para o reconhecimento patrimonial da festa dos 

bonecos gigantes Zé Pereira e Vitalina. Curiosamente, apesar dos notórios valores que 

carrega, dentre eles os culturais, históricos, sociais, simbólicos, turísticos e afetivos, a 

manifestação cultural não é oficialmente classificada como patrimônio cultural imaterial, 

seja em seu município de origem (Belém do São Francisco), no estado em que se 

notabilizou (Pernambuco) ou no país em que foi recriada (Brasil), a partir de elementos 

variados e fluxos temporais e espaciais diversos. Além de discorrer sobre a originalidade 

dos bonecos e os documentos que a comprovaria, o texto traz considerações sobre a 

necessidade desse reconhecimento, as implicações decorrentes e a justificativa legal que 

possibilitaria a pretensa chancela patrimonial. Fica evidente que Gumercindo Pires de 

Carvalho, ao criar Zé Pereira (1919) e Vitalina (1929), além de popularizar o carnaval na 

sua terra natal, contribuiu para a construção do referencial do carnaval brasileiro, já que a 

manifestação cultural dos bonecos gigantes se faz presente em diversos municípios. Sendo 

assim, o reconhecimento se faz ainda mais oportuno e significativo por ocasião do 

centésimo natalício do Zé Pereira no ano 2019. Sabendo que a responsabilidade de 

promoção e proteção do patrimônio cultural está constitucionalmente compartilhada entre o 

Poder Público e a sociedade, espera-se evidenciar o caso e provocar ações em favor da 

salvaguarda e difusão do bem cultural em análise. 

PALAVRAS-CHAVE: Bonecos gigantes; Zé Pereira e Vitalina; Patrimônio cultural 

imaterial; Ausência de reconhecimento 

 

                                                 
115 Graduado em Direito (UNICAP – 2011) e Museologia (UFPE - 2015), especialista em Direito 
Administrativo (UNIDERP- Anhaguera – 2013) e Patrimônio, Direitos Culturais e Cidadania (UFG – 2015). 
Atua profissionalmente como Analista Judiciário (apoio especializado em Museologia) no Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá. È autor do dossiê submetido à Assembleia Legislativa de Pernambuco para 
reconhecimento dos bonecos gigantes Zé Pereira e Vitalina como patrimônio cultural imaterial do Estado. 
Contato: <michelduarteferraz@hotmail.com>. 



245 
 

ISSN-e 2316-9982 
 

 

SECOURS À LA RECONNAISSANCE PATRIMONIALE DE ZÉ PEREIRA ET 

VITALINA: LES PREMIÈRES MARIONNETTES GÉANTES DU BRÉSIL. 

RÉSUMÉ: Cet article vise à récupérer des faits historiques (peu connus) et à réunir les 

éléments qui, comme le titre du texte le suggère, contribuent à la reconnaissance 

patrimoniale de la fête des Marionnettes Géantes Zé Pereira et Vitalina. Curieusement, 

malgré les valeurs notoires qu’elle véhicule, parmi elles, culturelles, historiques, sociales,  

touristiques et affectives, la manifestation culturelle n’est pas officiellement classée comme 

patrimoine culturel immatériel, ni dans sa municipalité d’origine (Belém do São Francisco)  

et ni dans l'état où il a été noté (Pernambuco) ou encore moins dans le pays où il a été 

recréé (Brésil), à partir d'éléments variés et de divers flux temporels et spatiaux. En plus de 

discuter de l'originalité des marionnettes géantes et des documents qui le prouverait, le 

texte soulève des questions sur la nécessité d'une telle reconnaissance, les conséquences qui 

en résultent et la justification juridique qui permettrait le prétendu sceau patrimonial. Il est 

évident que Gumercindo Pires de Carvalho, en créant Zé Pereira (1919) et Vitalina (1929), 

a non seulement popularisé le Carnaval dans sa ville natale,  il a contribué à la construction 

du carnaval brésilien, puisque la manifestation culturelle des géants marionnettes présent 

dans plusieurs municipalités. Par conséquent, la reconnaissance devient encore plus 

opportune et significative à l'occasion du centenaire de Zé Pereira en 2019. Sachant que la 

responsabilité de la promotion et de la protection du patrimoine culturel est 

constitutionnellement partagée entre le pouvoir public et la société, nous voulons mettre en 

èvidence le cas et aussi provoquer des actions en faveur de la sauvegarde et de la diffusion 

du bien culturel en analyse. 

 

MOTS CLÉS: Marionnettes géantes; Zé Pereira et Vitalina; Patrimoine culturel immatériel; 

Manque de reconnaissance. 

 

Somos muitos carnavais 

Além das questões políticas, econômicas, urbanísticas e educacionais os habitantes da 

então Freguesia de Nossa Senhora do Patrocínio de Belém116, ainda no séc. XIX, pensavam 

também em questões sociais, culturais, nos momentos de lazer e de divertimento.  Então,  

por volta de 1893, o Coronel (Cel.) Jerônimo Pires de Carvalho se empenha para montar a 

                                                 
116 Atual município de Belém do São Francisco. Localiza-se no Vale do São Francisco, Sertão de Itaparica, 
Pernambuco. 
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Escola de Música117 e, posteriormente, uma banda para o povoado, acompanhando a 

comunidade nos seus eventos cívicos, religiosos e sociais. Para isso, trouxe da Bahia um 

professor de teoria e prática musical, Canuto Rodrigues Lima, e um maestro, Antônio 

Duarte Lima. (BEZERRA, 2018, p. 12) 

Tendo êxito a Escola de Música, no dia 25 de julho de 1894 apresentou-se pela 

primeira vez a banda, batizada com a data de sua estreia. No ano 1895 o grupo fez o 

povoado vivenciar seu primeiro carnaval, uma das mais antigas festas dessa tipologia no 

interior de Pernambuco. A esse respeito, a antropóloga Tercina Mª Lustosa Barrros Bezerra 

relata:  

Após a estreia da Filarmônica em 25.07.1894, no ano seguinte de 1895, 
aconteceram as primeiras folias de carnaval no povoado de Belém, com execução 
de marchinhas nacionais, (...) que animaram os primeiros passistas e caíram no 
gosto da comunidade. Daí para frente, a Filarmônica animou todos os carnavais 
de Belém, introduzindo o gosto pelas marchinhas cariocas e depois pelos frevos 
(a partir de 1908 em Recife e 1909 trazidos para Belém), incorporando à 
educação musical e os folguedos à cultura do povoado. As brincadeiras ainda 
eram simplórias e culminavam com um pequeno baile vespertino em sala 
residencial da parte antiga da cidade, nas imediações da Igreja de N. Sra. do 
Patrocínio. (BEZERRA, 2018, p. 12) 

A cada ano os habitantes de Belém se empenhavam para fazer um carnaval melhor, 

mais animado. Para a Filarmônica eram confeccionadas vestimentas padronizadas com 

temáticas carvavalescas, chegavam novos instrumentos e partituras. O repertório era 

atualizado e o grupo se esforçava para executar fidedignamente as músicas. Não demorou 

muito para surgirem os blocos carnavalescos, as marchinas e os frevos locais. 

   Em 1903 Belém tinha se tornado cidade, sede do município de Cabrobó. Seu núcleo 

urbano já estava se desenvolvendo, recebendo novas instalações públicas e privadas. Tais 

construções eram orientadas pessoalmente pelo Cel. Jerônimo Pires de Carvalho, um dos 

mais respeitáveis da região. Nesse mesmo ano chega na então Belém de Cabrobó o padre 

belga Norberto Phalempin. Instalado na cidade, além da difusão religiosa, o referido pároco 

traz influências culturais marcantes. Exímio cantor e músico118 (BEZERRA, 1998, p. 20), o 

reverendo muito contribuiu para o melhoramento da Filarmônica 25 de Julho, tendo 

inclusive ministrado aulas  de música e canto (BEZERRA, 2016, p. 30-31) e dirigido a 

referida Sociedade Musical (JORNAL DO RECIFE, 1905) 

                                                 
117 Essa teria sido a primeira instituição formal de ensino do povoado (BEZERRA, 2016, p. 25). 
118 Tocava oito instrumentos de palheta, incluindo o oboé. 
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Depois da conclusão do prédio da Prefeitura Municipal, em 1909, bailes 

carnavalescos reservados passaram a acontecer nas suas dependências. A partir da 

inauguração do Teatro Santa Cecília, em 1925, o carnaval belemita ganhou novo impulso, 

ampliando as antigas festas residenciais e familiares, que vinham acontecendo desde o 

século XIX, tornando-as, de fato, festas de salão. Com a construção desse prédio, a 

Filarmônica 25 de Julho ganha uma sede e a alta sociedade um local específico para seus 

eventos sociais, culturais e artísticos. 

 Contudo, outra grande revolução no carnaval belemita foi feita pelo filho do Cel. 

Jerônimo Pires de Carvalho, o jovem Gumercindo Pires de Carvalho, a partir das narrativas 

do padre Norberto Phalempin, criando os primeiros bonecos gigantes do Brasil, o Zé 

Pereira, em 1919, e a Vitalina, em 1929. 

Folião apaixonado, Gumercindo pretendia incentivar o espírito carnavalesco da 
pequenina cidade, ainda sem recursos e com precária comunicação. Quase 
sonhando, ele imaginava ter encontrado a fórmula que arrebataria definitivamente 
o entusiasmo de seus conterrâneos para a folia. (BEZERRA, 2018, p. 17). 

Um panorama desses antigos carnavais pode ser encontrado na programação 

anunciada pelo Jornal do Recife em 23 de janeiro de 1926. A folia teria início na sexta-feira 

com a chegada do “Zé Pereira e seus gentis filhos, Conde Gettone e Condessa Serpentina”, 

e término na terça-feira com uma apoteose em frente ao Paço Municipal, “cuja praça será 

engalanada caprichosamente” para a festa. O encerrramento ficaria marcado pela despedida 

do bloco que “partirá ao som de sua popular orquestra, em ruidosa passeata pelas ruas da 

cidade, até a sua séde onde recolher-se-á”. Neste ano o carnaval contaria com quatro blocos 

(Club das Rosas, Club dos Espanadores, Bloco das Flores e Esperanças) que desfilariam 

pelas ruas da cidade, alternando-se nos dias de folia, e fariam visitas aos seus sócios. Em 

suas residências os anfitriões ofereciriam o “chá”, que seria sucedido de “sumptuoso baile” 

e “animadas danças”. O jornal descreve que os blocos contariam com o acompanhamento 

musical de “orchrestra de instrumentos de sopro e corda” e da Philarmônica 25 de Julho 

que executaria “maravilhosas marchas recentemente chegadas do Rio de Janeiro”. Destaca, 

inclusive, que um desses blocos trajaria “interessantes phantazias, ultimamente 

confeccionadas em Recife”. A programação incluiria também o Teatro 25 de Julho 

(posteriormente denominado Santa Cecília), cujo palco seria ocupado por um “bellíssimo 
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drama” animado com “forte batalha de confettis, serpentinas, gettones e lança perfumes” 

nos intervalos. (JORNAL DO RECIFE, 1926, p. 04) 

Entre 1925 e 1945 o carnaval belemita ficou sendo organizado particularmente pelo 

Grêmio Lítero-Musical e Cultural Tristão de Ataíde que, assim como os blocos, era 

composto pela alta sociedade. Em 1948 a citada entidade é transformada na Sociedade 

Belém Cultural119, mantendo-se ativa no carnaval até 1978. A programação carnavalesca 

montada e custeada pelo grupo incluia os bailes no Teatro Santa Cecília, peças dramáticas, 

desfiles de blocos, corsos e cortejos dos bonecos com a Filarmônica 25 de Julho, 

posteriormente rebatizada Dionon Pires. Nesse período era comum as paradas em 

residências previamente escaladas para distribuição de bebibas e comidas aos brincantes, 

músicos e carregadores dos bonecos. (BEZERRA, 2009, on-line) 

Há que se considerar que nesses primórdios o carnaval belemita não era uma festa 

plenamente popular. Percebe-se pelas narrativas de antigos foliões, dentre eles, João Jacinto 

da Silva e Maria Catarina da Cruz, que questões raciais segregacionistas, sutis ou 

plenamente perceptíveis, também estavam presentes na sociedade local, inclusive nos 

carnavais. Nesse período inicial, se não fossem a trabalho como serviçais, carregadores dos 

bonecos e demais alegorias ou como músicos, negros, e menos abastados raramente eram 

convidados a se fazerem presentes nos antigos bailes, fossem nas residências, no Paço 

Municipal, no extinto Teatro Santa Cecília e, posteriormente, no Oásis Clube.  

Ressalta-se que exceções também existiam, já que membros dessa mesma sociedade 

aristocrática agiam em prol dos negros e menos favorecidos, mediando a inclusão. As 

tensões sociais eram mesmo esquecidas ou mitigadas nos cortejos e troças, nos trajetos em 

que os gigantes eram deslocados de uma residência para outra e nas brincadeiras abertas ao 

público120. De algum modo, nesses momentos, todos podiam participar, admirar e se deixar 

                                                 
119 Tendo como sede social o Teatro Santa Cecília, a entidade se propunha a manter no município a cultura em 
seus “múltiplos aspectos”, desenvolvendo ações literárias, artísticas e esportivas (PERNAMBUCO, 1948, p. 
5091). Ao ser criada, a Sociedade incorporou ao seu patrimônio o Teatro Santa Cecília e tornou-se 
mantenedora da Filarmônica. Nada foi registrado sobre a propriedade dos bonecos. 
120 Dentre elas, o casamento dos bonecos (celebrado em 1929), a corrida de bonecos gigantes e bicharada 
(1932), a brincadeira dos caretas e mascarados (a partir de 1940). As brincadeiras de mela-mela na rua, 
também eram outro momento em que todos podiam participar. Quase sempre terminavam com banhos 
coletivos no porto da Barra do Tarrachil ou no cais. 
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contagiar pela a alegria transmitida, sobretudo, pela inusitada presença dos gigantes Zé 

Pereira e Vitalina. 

Cansados da exclusão, negros organizaram-se, construíram e inauguraram em 1958 

para fins sociais e momentos de lazer o Clube dos Artífices. Além de cursos 

profissionalizantes, no local também foram realizados bailes carnavalescos e 

comemorações em todos os ciclos festivos do ano, concursos musicais, desfiles de belezas, 

batucadas e blocos que também animaram os velhos carnavais. 

O carnaval cresceu e outros locais de bailes e salões surgiram, sendo os mais 

emblemáticos o do citado Clube dos Artífices121 e do Oásis Clube122, sobretudo, depois 

demolição, em 1977, do antigo Teatro Santa Cecília123. Surgiram também locais 

alternativos que promoviam eventos carnavalescos, destacando-se  a Boate Pakera, o Clube 

da AABB, o Bar Porto da Barra e o Bar Avenida. 

Todavia, mesmo tendo a disposição tais salões e espaços alternativos, mesmo 

havendo uma progressiva integração dos excluídos, a festa não ficava restrita a esses 

lugares e, invariavelmente, ia para as ruas. Ainda que se quisessem promover momentos 

elitizados ou reservados para os “seus”, os salões não comportavam a atmosfera subversiva 

e transgressora do carnaval, repleta de irreverências e licenciosidades, os salões não 

comportavam o povo e sua diversidade, os salões não abarcavam Zé Pereira e Vitalina. E 

assim, pouco a pouco o carnaval belemita configurou-se em festa de rua. 

A presença da Administração Pública no carnaval local passa ser preponderante a 

partir de 1978, ano em que a Sociedade Belém Cultural deixa de assumir a manutenção dos 

bonecos gigantes e da Filarmônica Dionon Pires, repassando-a, informalmente, para a 

Prefeitura Municipal. Além da troça com os bonecos, o Executivo Municipal passou a 

organizar, custear e investir progressivamente na festa, colocando inicialmente na avenida 

                                                 
121 Promoveu eventos carnavalescos até a década de 1990. Em 2001 o clube ruiu e em 2011 foi reconstruído, 
mas não realizou mais bailes carnavalescos. Mantém em atividade o Bloco da Saudade. 
122 Construído pela elite local, o Oásis Clube foi inaugurado no carnaval de 1967. Seus bailes substituíram os 
do antigo Teatro Santa Cecília, que na época já não comportava mais o crescente número de foliões. O Oásis 
Clube promoveu eventos carnavalescos com os tradicionais concursos de fantasias até meados da década de 
1990. Depois disso aconteceram apenas eventos pontuais, incluindo-se bailes escolares, bailes municipais e 
festas carnavalescas privadas.  
123 O Teatro Santa Cecília foi demolido com o consentimento de membros da Sociedade Belém Cultural, bem 
como do prefeito da época, para dar lugar a uma agência bancária do Banco do Brasil. 
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carros de som, depois palcos improvisados em caminhões, trios elétricos e, posteriormente, 

palcos devidamente equipados. Mais recentemente foram inseridas na festa as barracas para 

comercialização de comidas e bebidas, os banheiros químicos, posto de saúde e 

ambulâncias, ponto de atendimento da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, dentre 

outras benfeitorias. E assim a Prefeitura Municipal instituiu uma programação pública, 

impulsionando seu caráter de festa popular. 

A partir do ano 2009 ações do Legislativo e do Executivo Estadual também ajudaram 

a melhorar e a promover a festa, inaugurando uma nova fase que, além de contribuir com a 

qualificação da infraestrutura da festa, instituiu o intercâmbio com outras manifestações da 

cultura popular pernambucana e possibilitou a vinda de artistas regionais e nacionais. 

Supõe-se que pela relevância histórica e ininterrupta participação dos bonecos gigantes Zé 

Pereira e Vitalina, o carnaval de Belém do São Francisco tornou-se Polo Oficial do 

Carnaval de Pernambuco. 

E assim o carnaval belemita se constituiu e se modernizou, passando de festas 

residenciais para festas de salões, de clubes. Contudo, momentos de rua sempre existiram 

como troças, corsos, batucadas, banhos de bica, brincadeiras de mela-mela, distribuição de 

batidas124, blocos organizados, desfile das virgens, novos bonecos125, etc. Todavia, apesar 

das atualizações, conservou-se a essência: os bonecos gigantes Zé Pereira e Vitalina com 

seu ritual de chegada e o acompanhamento musical da Filarmônica Dionon Pires, partes 

indissociáveis e indispensáveis do carnaval local. 

Depois de Gumercindo Pires outros tantos foliões vieram, reconhecidos e anônimos, 

pobres e ricos, conservadores e vanguardistas, cada um, ao seu modo, faz parte dessa 

história. Seja carregando os antigos e novos bonecos, compondo e entoando melodias, 

confeccionando fantasias, fazendo desfilar seus blocos, ou simplesmente colocando a 

alegria no rosto e curtindo a festa, cada um ajudou a tornar o carnaval de Belém do São 

Francisco um dos melhores e mais tradicionais carnavais do interior de Pernambuco. 

                                                 
124 Bebida preparada com aguardente, suco de frutas, açúcar e gelo.   
125 De 1994 para 2019 Belém do São Francisco ganhou mais de uma dezena de bonecos gigantes, quase todos 
produzidos pelos belemitas José Aparecido Coelho e mais recentemente pelo jovem Charles Eduardo 
Almeida.  
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Parafraseando o cantor e compositor brasileiro Caetano Veloso, o povo belemita pode dizer 

com convicção: “somos muitos carnavais”. 

 

Zé pereira: 100 carnavais ; Vitalina: 90 carnavais 

Como relatado, no ano 1895, época em que ainda era povoado, distrito de Cabrobó, 

Belém do São Francisco, vivenciou seu primeiro carnaval, graças à montagem da 

Filarmônica 25 de Julho (atual Filarmônica Dionon Pires). Contudo, uma grande 

transformação cultural engendrada por Gumercindo Pires de Carvalho aconteceu depois de 

ouvir as histórias do padre Norberto Phalempin, primeiro pároco do município. 

O Reverendo mantinha intenso contato com a comunidade e sua casa estava sempre 

aberta para atender quem precisasse. Muitos frequentadores, dentre eles Gumercindo, 

tinham bastante curiosidade sobre a vida na Europa e seus hábitos sociais e culturais. A 

distância física e a falta de meios de comunicação aguçavam ainda mais essa curiosidade e 

fertilizava a imaginação dos sertanejos. Bezerra nos traz o seguinte relato:  

Entre 1905 e 1928, quando Belém se consolidava como sede de município às 
margens do Velho Chico, o Padre belga Norberto Phalempin conduziu a vida 
religiosa e cultural do lugarejo, como seu primeiro vigário, e também contribuiu 
para a forma como os belemitas vivenciam o carnaval. De forma rotineira, o 
Padre expunha oralmente os costumes do seu torrão natal – a Bélgica – para um 
grupo de frequentadores da Casa Paroquial. O Padre descrevia as festas religiosas 
europeias em que se utilizavam grandes figuras humanas bíblicas em procissões, 
a fim de atrair fiéis para rituais litúrgicos. (BEZERRA, 2009, on-line). 

Pe. Norberto era íntimo da família Pires de Carvalho e de outras tantas que cresciam 

em Belém.  Era referência religiosa, social, cultural e artística. Empolgado com o relato do 

padre, no final de 1918 e início de 1919 Gumercindo resolveu adaptar a tradição narrada, 

criando algo diferente. E assim, 

Enquanto o Padre Norberto proclamava os feitos religiosos de sua terra, o jovem 
Gumercindo Pires de Carvalho, (...) projetava em seu imaginário o uso da 
alegoria gigante para ser o centro da animação do carnaval de Belém, transferindo 
esse elemento do sistema simbólico cristão belga para o sistema brasileiro de 
representação pagã. (BEZERRA, 2018, p. 17) 

Gumercindo Pires realizou seu intento e criaou um boneco gigante com estrutura de 

madeira e papel machê. Batizou-o Zé Pereira. O nome já tradicional no carnaval brasileiro 

desde a época do império, principalmente depois da popularização da brincadeira 



252 
 

ISSN-e 2316-9982 
 

 

portuguesa de fazer desfilar o personagem Zé Pereira126 e do sucesso da peça dramática O 

Zé Pereira Carnavalesco127. Tanto a música como a brincadeira teriam inspirado o nome 

do boneco gigante belemita. 

  A primeira aparição aconteceu numa manhã de domingo de carnaval e contou com 

um rito de recepção, também criado por Gumercindo Pires, que  

refazia a trajetória dos gigantes da Bélgica para Belém: oriundo da Europa, 
chamada em tom de gracejo de ‘Oropas’, Zé Pereira vinha de barco (e ainda vem) 
descendo a correnteza do Rio São Francisco para chegar ao porto de Belém, ainda 
sem o cais. (BEZERRA, 2018, p. 17) 

A figura era estranha, montada tinha mais de 4 metros de altura. Além da proporção 

descomunal, o Zé pereira tinha expressão sisuda, composta com barba fechada, bigode e 

olhos grandes. Inevitavelmente causava medo e espanto em crianças e adultos. 

Gumercindo Pires não era o que poderíamos chamar de artesão, mas era um 

carnavalesco nato, empolgado. Para pôr em prática seu audacioso projeto, contou com sua 

tia, Almerinda Benquerida do Amor Divino (conhecida como Nenzinha, o ajudou na 

modelagem das cabeças dos bonecos, confeccionou para eles as mãos e modelou seus 

trajes), e com os amigos, José Duarte Lima (ajudou a dar forma à cabeça dos bonecos e, 

depois de prontos, os conduziu), Luís Borges Pereira (conhecido como Luís de Tomásia, 

executou a pintura dos bonecos) e Deolclécio Lustosa de Carvalho Pires (custeou os 

materiais da confecção). (BEZERRA, 2018, p. 18) 

No carnaval de 1926 Zé Pereira teria desfilado acompanhado do Conde Gettone e da 

Condessa Serpentina (JORNAL DO RECIFE, 1926, p. 04). Não se sabe se seriam bonecos 

gigantes como ele, se eram alegorias de vestir ou apenas uma metáfora do jornalista que 

anuncia a programação carnavalesca daquele ano. Até o presente nada mais foi encontrado 

sobre os “gentis filhos” do Zé Pereira. 

                                                 
126 Consistia no desfile de figuras fantasiadas percutindo bombos, pendurados perpendicularmente, para 
chamar foliões para participar do carnaval. Gumercindo teria conhecido essa brincadeira em Recife, nos 
tempos em que era estudante. (BEZERRA, 2018, p. 18)  
127 Era uma adaptação brasileira, feita em 1869, da peça teatral francesa Os Bombeiros de Nanterre, cuja trilha 
sonora - Viva o Zé Pereira- teria se popularizado. Conta-se que uma das primeiras partituras trazidas para 
Belém por Jerônimo e Gumercindo Pires, antes mesmo da criação do boneco gigante, teria sido a de Viva o Zé 
Pereira. (BEZERRA, 2018, p. 19) 
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A criatividade de Gumercindo Pires levou-o a construir uma boneca para ser a eterna 

companheira do Zé Pereira, nomeou-a Vitalina. Para isso contou com a mesma equipe de 

trabalho. E assim, no ano de 1929, em cortejo nupcial, o casal desfilou pelas ruas da cidade 

e teve o casamento celebrado no Paço Municipal pela bicharada.128 Grande número de 

foliões fantasiados acompanharam o momento cômico de formalização das núpcias. Depois 

do casório deu-se um baile comemorativo no Teatro Santa Cecília. 

Vitalina passou a acompanhar Zé Pereira no seu ritual de chegada consolidando o 

momento como abertura do carnaval belemita. No porto, ano a ano, a população aguardava 

ansiosamente o desembarque dos bonecos. Algumas vezes os músicos da Filarmônica já 

vinham na embarcação, acompanhando os bonecos com música. Depois das saudações 

musicais a troça rumava para o centro da pequena cidade. O casal de gigantes desfilava 

pelas ruas, passeava pela feira, assustava os mais medrosos, apostava corridas, 

acompanhava blocos, visitava foliões e sempre que chamado, aparecia na casa de quem os 

convidasse para tomar o “chá” (JORNAL DO RECIFE, 25.01.1926, p. 04). 

No final de 1964 um incêndio destruiu parcialmente o palco do Teatro Santa Cecília e 

os bonecos feitos por Gumercindo Pires. Contudo, possivelmente sob a orientação do 

criador, outra versão do casal foi confeccionada com ajuda de Evaldo Pires de Carvalho 

Caribé (filho de Gumercindo) para animar o carnaval de 1965. Em meados da década de 

1980, depois da morte de Gumercindo Pires, outra versão dos gigantes foi feita em Olinda, 

substituindo os bonecos anteriores que se encontravam danificados. Em 2001, sob a 

orientação do projeto Universidade Solidária, esses mesmos bonecos passaram por uma 

reforma que lhes deu rostos mais simpáticos. No carnaval de 2019, por encomenda da 

Prefeitura Municipal, uma réplica do casal em fibra de vidro foi feita pelo bonequeiro e 

artista plástico José Aparecido Coelho. Os anteriores serão restaurados e colocados em 

exposição permanente. 

 

Em busca de reconhecimento como patrimônio cultural imaterial 

                                                 
128 Homens fantasiados com alegorias que representavam animais, dentre eles, macaco, papaguaio, burro, 
cabra, gato, galo. 
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Convém esclarecer que os bonecos gigantes não são oficialmente declarados 

patrimônio cultural, seja no âmbito municipal, estadual ou nacional. Seria mesmo 

necessário esse reconhecimento? Que implicação traria? O que justificaria essa 

patrimonialização? Para responder estas indagações, devemos mergulhar um pouco mais na 

história e adentrar nas questões teóricas e legais. 

Seriam mesmo, Zé Pereira e Vitalina, os primeiros bonecos gigantes do Brasil? Os 

registros encontrados indicam que sim. O documento mais antigo da presença histórica do 

Zé Pereira em Belém do São Francisco consiste numa fotografia datada de 1919, ano da sua 

estreia. A imagem, pousada, foi captada na área externa do Teatro Santa Cecília e mostra 

crianças fantasiadas de palhaços, o boneco e os músicos da Filarmônica trajados de 

marinheiro, compondo o Bloco do Canequinho. Ao fundo, vê-se um estandarte que poderia 

ser do bloco, da banda ou do boneco. 

Além da fotografia, outra prova inequívoca está registrada na programação 

carnavalesca anunciada pelo Jornal do Recife: 

CARNAVAL DE 1926 DE BELÉM DE CABROBÓ 

(...) SEXTA-FEIRA: Mais uma vez surgirá ESPERANÇAS [Bloco] 
acompanhado pela Philarmônica 25 de Julho que irá buscar o Zé Pereira e seus 
gentis filhos, Conde Gettone e Condessa Serpentina, na chácara Nova Olinda, 
residência de seu sócio benemérito Major João Alves, e após pequena demora 
partirão a procura da cidade, conduzindo o estandarte do CLUBE DAS ROSAS, 
que ali se acha à casa do seu porta-estandarte Deoclécio Lustosa, onde será 
oferecido um chá e se efetuará suntuoso baile. (...) Os foliões de momo, se 
empenham, para que tenha maior realce o carnaval vindouro e para tal fim, 
convidam os habitantes deste município e dos municípios vizinhos, a 
comparecerem nesta epocha, a fim de que suas presenças, deêm maior esplendor 
aos festejos que nos aguardam. (JORNAL DO RECIFE, 1926, p. 04 – 
Grifo nosso) 

Observa-se que no Brasil convencionou-se festejar o “sábado de Zé Pereira”. A 

matéria jornalística mostra que em Belém do São Francisco esse costume não era (e 

continua não sendo) seguido, já que o Zé Pereira, assim como nos primórdios, chega antes, 

a partir da sexta-feira da carnaval.129 

                                                 
129 Nas primeiras décadas, depois de serem criados, frequentemente os bonecos apareciam no mês que 
antecedia o carnaval. Essas prévias tinham o intento de entusiasmar e atrair público para a folia que estava por 
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O respeitado escritor Olimpio Bonald Neto130, nascido em Olinda-PE, foi o primeiro 

a registrar a história do Zé Pereira e da Vitalina em seu livro Os Gigantes Foliões no 

Carnaval de Pernambuco: 

Com os dados recolhidos, fizemos as fichas básicas e delas o quadro que segue 
anexo, onde se pode acompanhar o processo de crescimento da população de 
Bonecos Gigantes de Carnaval a partir do primeiro deles, nascido nas barrancas 
do lendário Rio São Francisco, no ano de 1919. Foi uma surpresa para a pesquisa. 
Tinhamos certo o HOMEM DA MEIA-NOITE como o patriarca, nascido em 
Olinda em 1932 e, quando já estava bem adiantada a redação do texto final, eis 
que nos chegam as informações preciosas e detalhadas sobre o Gigante ZÉ 
PEREIRA e sua companheira VITALINA de 1929! Tivemos de rasgar folhas 
escritas e reescrever muita coisa para ajustar nosso raciocínio à realidade dos 
fatos. Mas aí estão os dados criteriosamente recolhidos e registrados para 
informação pública. (BONALD NETO, 1992, p. 68) 

Não se sabe se inspirado nos bonecos gigantes belemitas ou de modo independente, 

só em 1932, pelas mãos de Benedito Barbaça, surge o famoso boneco Homem da Meia 

Noite, terceiro boneco gigante brasileiro (BONALD NETO, 1992, p. 63, 101). Em trecho 

do seu livro, para tentar justificar certa supremacia do gigante olindense, Bonald Neto 

destingui as origens dos bonecos, as motivações culturais de sua criação e as reações que 

causavam nos foliões. Para ele, os sertanejos Zé Pereira e Vitalina seriam um casal de 

“pega-meninos, enchendo de medo e de memórias de medo as crianças de ontem e os 

adultos foliões de hoje no carnaval belemita”, já o praciano Homem da Meia-Noite e os 

demais bonecos olindenses e recifenses seriam “autênticos foliões, risonhos, debochados, 

brincalhões, dançarinos e gozadores natos” (1992, p. 91-92). Contudo, deve-se considerar 

que os três bonecos ao seu tempo de criação, seja em Belém do São Francisco ou em 

Olinda, seja pela estatura ou pela aparência, causavam medo e estranhamento a quem os 

visse.  

O fato é que, independente da intenção dos criadores e da comicidade explícita nos 

seus rostos, todos esses bonecos foram confeccionados exclusivamente para o carnaval e, 

pela data de criação, Zé Pereira e Vitalina, inconfundivelmente, são os primeiros bonecos 

gigantes de Pernambuco. Há notícias de que no Brasil outras alegorias carnavalescas, tipo 

bonecos de vestir, teriam sido criadas antes do Zé Pereira belemita. Entretanto, nenhum 
                                                                                                                                                     
vir. Também era comum os bonecos aparecerem nas feiras semanais para animarem os compradores, 
vendedores e visitantes que ali se encontravam, fazendo-os voltar no período carnavalesco. 
130 Além do trabalho na ceara jurídica, Bonald Neto atua como jornalista, folclorista, escritor, poeta e artista 
plástico, mostrando-se um grande defensor da cultura regional. 
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deles teria a altura e o porte que os fizesse ser considerados bonecos gigantes, tal como 

conhecemos hoje em Pernambuco.131 A questão da estatura é importante, pois define Zé 

Pereira e Vitalina como os primeiros bonecos gigantes do Brasil. 

Além das fotografias, matérias jornalísticas e registros em livros, depoimentos orais 

de idosos de Belém do São Francisco confirmam a presença marcante dos gigantes no 

carnaval local, desde 1919. Dentre os relatos, destaca-se os de Albertina Pires de Carvalho 

Caribé (Betina), filha de Gumercindo Pires, nascida em 1930. Carnavalesca nata, Betina 

também contribuiu com o desenvolvimento do carnaval belemita ao organizar diversos 

blocos de fantasias que marcavam os bailes e as festas de rua. Conta com orgulho e riqueza 

detalhes os feitos e o ânimo carnavalesco do seu pai, criador dos primeiros bonecos 

gigantes brasileiros. 

O que justificaria, então, essa titulação? A resposta necessariamente passará pela 

inovação criativa de Gumercindo Pires e os valores que o bem cultural carrega. Claro está 

que a celebração de Zé Pereira e Vitalina contribuiu, em grande medida, para a construção 

do referencial cultural carnavalesco belemita, pernambucano e brasileiro. Evidentes valores 

culturais, históricos, sociais, simbólicos, turísticos e afetivos justificam seu reconhecimento 

como patrimônio cultural imaterial. 

A nível local pode-se dizer que o feito de Gumercindo Pires foi bastante importante, 

pois consolidou e popularizou o carnaval em sua terra. Os bonecos continuam agregando, 

irmanando, igualando todos numa só categoria: foliões.  

Com esse modo democrático de vivenciar o carnaval, Zé Pereira e Vitalina 
introduziram um jeito novo de brincar e concentrar todos numa só troça, 
independente de gênero, idade, etnia, condição social, credo, de ser nativo ou 
visitante. (BEZERRA, 2018, p. 29) 

Em outra dimensão, observa-se que a manifestação engendrada foi realmente gigante, 

não só no tamanho físico, mas, como dito, no alcance territorial e temporal, já que 

encontra-se presente no carnaval de diversos municípios brasileiros. 

                                                 
131Bonald Neto registra que os gigantes Zé Pereira e Vitalina foram concebidos com 4 metros de altura (1992, 
p. 101). Montandos, a depender da estatura do condutor, se aproximavam facilmente dos 6 metros. 
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José Eduardo Rodrigues observa que, a nível federal, de acordo com o Decreto nº 

3.551/2000, o registro deve ter como referência a continuidade histórica do bem e sua 

relevância nacional para a memória, a identidade e a formação da sociedade brasileira (art. 

1º, §2º). Todavia, a expressão relevância nacional deve ser lida em consonância com o 

amplo sentido de patrimônio cultural brasileiro, integrado por bens culturais locais e 

regionais, sob responsabilidade direta dos estados e municípios. Rodrigues aponta, 

inclusive, o caráter inconstitucional do termo relevância nacional. Para ele, a expressão 

Acaba simplesmente por justificar a omissão do Poder Público federal diante da 
possível dilapidação e descaracterização que venha a ser praticada contra os bens 
culturais imateriais considerados ‘sem relevância nacional’. Tão somente 
contribui para transformar moradores de cidades menores e mais pobres em 
cidadãos de segunda classe, sem direito à valorização e à difusão de suas 
manifestações culturais que lhes assegura o art. 215 da Constituição Federal. 
(2011, p. 50) 

Ressalta-se que estamos diante de uma manifestação cultural original, amalgamada a 

partir da fusão de elementos diversos: religiosos e profanos, teatrais e musicais, da cultura 

popular e da cultura erudita. Elementos oriundos de fluxos temporais e espaciais também 

distintos. Essa conjunção de elementos transculturais que se fez presente no imaginário de 

Gumercindo Pires deu origem a um fenômeno inovador. (BEZERRA, 2018, p. 19-20) 

Ao longo das últimas décadas Belém do São Francisco assistiu com admiração 

Olinda destacar-se como referência no âmbito cultural, tendo inclusive recebido o título 

(2006) de Capital Brasileira da Cultura. Neste e em outros momentos, Olinda se faz 

representar pelo carnaval e pelos bonecos gigantes, figuras também tão representativas e 

simbolicamente importantes para Belém do São Francisco. Em décadas de carnaval, Olinda 

tornou-se popularmente reconhecida como “terra dos bonecos gigantes”. Sabe-se que essa 

atribuição é merecida, já que em termos proporcionais tem a maior quantidade deles, 

investe na produção, na modernização das técnicas e na difusão dessa manifestação 

cultural. Entretanto, os belemitas não esqueceram que, pela originalidade, seu município é o 

“berço brasileiro dos bonecos gigantes” (BEZERRA, 2018). 

Mas, afinal, em que implicaria a pretensa titulação? Decerto, a prática mostra que a 

chancela patrimonial traz benefícios para o elemento resguardado. No caso em análise, um 

dos mais importantes seria a tentativa de preservação da manifestação e das referências 

culturais a ela atreladas. Seria, então, mais adequada a utilização do instituto do registro, 
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que propõe “uma perenização simbólica dos bens culturais. Esta perenização dá-se por 

diferentes meios os quais possibilitam às gerações futuras o conhecimento dos diversos 

estágios porque passa o bem cultural” (CUNHA FILHO, apud, COSTA, 2011, p. 117). 

Deve-se observar que o registro por si só não assegura a preservação dos bens imateriais, 

entretanto, traz visibilidade para manifestações regionais (PELEGRINI; FUNARI, 2008, p. 

81). Lançar luz sobre esses bens culturais, tornando-os visíveis e acessíveis, facilita o 

prolongamento de sua existência. 

 Convém observar que a preservação pelo registro não equivale ao congelando do 

bem cultural e do universo simbólico em que está inserido e o compõe. Ao declará-lo 

Patrimônio Cultural Imaterial registra-se sua essência, as características e os valores que o 

torna peculiar, especial. Entretanto, ele não estará impedido de desenvolver-se, de ser 

recriado, reinterpretado, reapropriado como fonte ou inspiração para outras manifestações 

culturais, já que o objeto protegido, o bem cultural imaterial, é dinâmico, fluido, intangível, 

metaindividual, difuso. As mudanças seriam inevitáveis, tendo em vista o caráter vivo do 

patrimônio intangível (SCOVAZZI, 2011, p. 140). Nas palavras de Marcos Paulo de Souza 

Miranda (2006, p. 105) 

O registro implica na identificação e produção de conhecimento sobre o bem 
cultural pelos meios técnicos mais adequados e amplamente acessíveis ao 
público, permitindo a continuidade dessa forma de patrimônio, assim como a sua 
disseminação.  

Depois do falecimento de Gumercindo Pires o ritual do desembarque no cais e a 

celebração dos bonecos foi mantida, com a indissociável participação da Filarmônica 

Dionon Pires. As duas manifestações culturais complementam-se e, juntas, configuram o 

verdadeiro espírito do carnaval belemita. A brincadeira com os bonecos ficou gravada na 

memória de quem a viu ou dela participou, marcou a vida de gerações de foliões que se 

sucederam. Contudo, os bonecos foram mais longe no tempo e já se projetam para o futuro. 

Por certo, também animarão os carnavais das gerações vindouras. Percebe-se que a 

celebração foi incrementada, mas não perdeu sua essência. Para dar mais visibilidade a essa 

tradição, outros bonecos foram criados, mostrando que o saber-fazer está se perpetuando. 
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Além de reforçar o sentimento de pertencimento, de identidade, de unidade cultural e 

de melhorar a autoestima da comunidade, trazendo-lhe visibilidade, a titulação patrimonial 

favorecerá a interiorização de políticas públicas culturais, sobretudo, em Belém do São 

Francisco, local em que os gigantes foram recriados. Sobre a questão da representatividade, 

há bastante tempo, Zé Pereira e Vitalina traz visibilidade e orgulha a população local. 

Participaram de diversos eventos culturais na região e em lugares mais distantes, tornando-

se embaixadores (informais) do município, revelando o espírito artístico e carnavalesco do 

seu povo. Exemplo disso foi a participação na VI Feira dos Municípios do Estado de 

Pernambuco realizada na capital do Estado. O jornal Diário de Pernambuco, em 28 de 

setembro de 1971, descreve a participação belemita na referida Feira, se fazendo 

representar pelo estande com produtos locais, pela apresentação da banda Os Sombras e 

pela troça com os bonecos gigantes. E assim ficou registrado nas notas do jornal:  

Zé Pereira e Vitalina fizeram sucesso total. (...) Teve sucesso a apresentação das 
figuras folclóricas Zé Pereira e Vitalina tradicionais no município de Belém do 
São Francisco desde 1920. (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 1971, p. 10) 

Os “Gigantes do Grande Rio”132 também dão visibilidade ao Estado de Pernambuco, 

já que puderam ser vistos em reportagens veiculadas em rede nacional e na telenovela 

“Senhora do Destino” (TV Globo – 2004-2005).  

Identificando a relevância cultural e turística dos bonecos gigantes Zé Pereira 

e Vitalina para Pernambuco a Assembleia Legislativa, por meio da Lei Estadual n. 

14.015/2010, insere no Calendário Oficial de eventos do Estado a Festa dos 

Bonecos Gigantes de Belém do São Francisco a ser realizada anualmente no 

período carnavalesco. A referida lei tem garantido investimento por parte do 

Governo do Estado no carnaval belemita. 

Atentos às demandas culturais e corroborando o valor dos gigantes 

sertanejos para o Estado de Pernambuco, os participantes da 3ª Conferência 

Estadual de Cultura (2013), fizeram constar, entre as propostas deliberadas e 

eleitas como prioritárias para o Plano Estadual de Cultura e para a Conferência 

Nacional de Cultura o “Reconhecimento Junto ao Governo Estadual dos Bonecos 

                                                 
132 Apelido dado por Olímpio Bonald Neto (1992). 
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Gigantes Zé Pereira e Vitalina, de Belém do São Francisco, como sendo os 

primeiros bonecos gigantes de Pernambuco”. (PERNAMBUCO, 2013, proposta n. 

35). 

Em 2015 a história dos bonecos inspirou o média metragem Amor Gigante 

(Montserrat Filmes)  que participou de festivais no Brasil e foi exebido em Portugal e 

França. Os produtos do projeto foram registrada em livro e DVD.133 No ano seguinte, à 

convite da Universidade Federal Fluminense, Zé Pereira e Vitalina integraram o cortejo 

Pernambucália e abriram o Festival Nacional de Cultura Popular. Pela primeira vez os 

bonecos saíram da região Nordeste e foram apresentados no Rio de Janeiro, Niterói e 

Duque de Caxias. 

Entre dezembro de 2018 e março de 2019 diversas reportagens de alcançe nacional 

foram produzidas e veiculadas sobre os gigantes. Todas elas revelaram com surpresa a 

inusitada e desconhecida história do centenário Zé Pereira e da nonagenária Vitalina, 

respectivamente, patriarca e matriarca dos bonecos brasileiros. 

Ciente da data festiva, a Secretaria Estadual de Turismo, Esporte e Lazer/EMPETUR 

promoveu no dia 10/02/2019 em Belém do São Francisco um momento cultural marcante 

que culminou na viagem fictícia que levaria de barco, pelas águas do São Francisco e do 

Atlântico, Zé Pereira e Vitalina para a capital pernambucana. No dia 27/02/2019 os 

bonecos desembarcaram no Museu Cais do Sertão para receberem as merecidas 

homenagens. O momento foi histórico, pois pela primeira vez foram devidamente 

apresentados como os primeiros bonecos gigantes brasileiros. Não há dúvidas de que 

Pernambuco, em especial Belém do São Francisco, estiveram bem representados nas 

ocasiões descritas e em outras tantas em que a alegria dos gigantes se fez necessária.  

 Decerto, além de intensificar esse intercâmbio cultural, a declaração de Patrimônio 

Cultural Imaterial, se utilizada como chamariz, intensificaria a atividade turística na cidade 

natal dos bonecos. Consequentemente, a economia local seria beneficiada a partir da 

                                                 
133 A produção do filme e do livro contou com o subsídio do Governo do Estado de Pernambuco por meio da 
sua Secretaria de Cultura e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco. O projeto foi 
contemplando no VII Edital de Fomento ao Áudiovisual de Pernambuco. 
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geração de renda. Tullio Scovazzi (2011, p. 139) acentua que a exploração econômica do 

bem cultural, inclusive as que se valem do turismo e do comércio, deve acontecer com 

prudência para que não distorça o significado e os objetivos do patrimônio cultural 

imaterial, sempre tendo como beneficiário maior as comunidades detentoras do bem.  

Ademais, essa titulação também seria levada em consideração na concessão de 

subsídios, públicos ou privados, para a conservação e difusão da manifestação cultural. No 

caso em análise, faz-se necessário maior esclarecimento acerca da propriedade dos 

bonecos, pois essa definição tem implicação direta na questão dos usos, da manutenção, da 

captação e administração de aportes financeiros a título de fomento cultural. Alguns editais, 

inclusive, não repassam recursos para as Prefeituras Municipais, ficando todo recurso 

captado administrado por produtores culturais independentes ou pessoas jurídicas de direito 

privado com finalidades culturais.134  

Qual respaldo normativo teria a almejada chancela patrimonial? Em termos legais a 

Constituição Federal de 1988 inscreve que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos 

direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, apoiando e incentivando a 

valorização e a difusão das manifestações culturais (art. 215). Ademais, estabelece que o 

Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio 

cultural brasileiro, utilizando-se de inventário, registro, vigilância, tombamento, 

desapropriação e outras formas de acautelamento e de preservação (artigo 216, § 1°). Por 

simetria, a Constituição do Estado de Pernambuco institui que o Estado tem o dever de 

garantir a todos a participação no processo social da cultura (art. 197). Insere que o Poder 

Público protegerá, em sua integridade e desenvolvimento, as manifestações de cultura 

popular e de outros grupos participantes do processo da civilização brasileira (art. 197, §2º).  

Por sua vez, a Lei Orgânica do Município de Belém do São Francisco, bastante sucinta ao 

tratar de cultura em um único artigo: “É obrigação do Município, proteger os documentos, 

as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens 

naturais notáveis.” (art. 122).  Inegavelmente, juntas ou individualmente consideradas, as 

normas supracitadas dão margem à salvaguarda da manifestação cultural em análise. A 

                                                 
134 Exemplifica-se com os editais do Funcultura (Lei n. 16.113/2017) e do Patrimônio Vivo (Lei n. 
12.196/2002), disponíveis no Estado de Pernambuco. 
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depender da titulação patrimonial pretendida, também deverão ser observadas as 

legislações específicas, notadamente o Decreto n. 3.551/2000 (nível federal), a Lei n. 

16.426/2018 (nível estadual) e a legislação municipal (quando for criada). 

Ante a ausência de ação do Poder Público, defensores e entusiastas da cultura local 

passaram a buscar meios de agir, tendo como respaldo o princípio da participação 

popular.135 Sobre o referido princípio, leciona o professor Francisco Humberto Cunha Filho 

(2018, p. 68): 

O princípio da participação popular determina que os cidadãos, individualmente 
ou por organizações civis, podem opinar e deliberar diretamente sobre a política 
cultural a ser encetada. Da seção da cultura, esse princípio pode ser inferido sem 
qualquer dificuldade na prescrição determinante de que ‘O Poder Público, com a 
colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural 
brasileiro.’ Contudo, pode ser encontrado em outros dispositivos constitucionais, 
como é o caso do inciso LXXIII, do artigo 5º, garantidor de que qualquer cidadão 
pode acionar a justiça, sem despesas, para proteger o patrimônio cultural. Além 
disso, outras normas institucionalizam a participação por meio de conselhos, 
comissões e congêneres. 

Ao escrever também sobre o princípio da participação popular, Miranda (2006, p. 

202) reforça a permissividade legal e a importância do ativismo. Defende que, 

No que tange o patrimônio cultural, os cidadãos devem deixar de lado a posição 
passiva de meros expectadores e beneficiários passando a colaborar ativamente 
para a sua promoção e preservação, reconhecendo a sua co-responsabilidade pela 
gestão dos interesses da coletividade. 

Sendo assim, um dossiê solicitando o registro dos bonecos gigantes e sua festa como 

Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco foi preparado por um Museólogo e entregue 

em fevereiro de 2019 ao prefeito do Município. Sem repercussão, no mês subsequente outra 

cópia foi entregue ao Secretário Estadual de Turismo, Esporte e Lazer. Por sua experiência 

na atuação como parlamentar, o Secretário sinalizou que a tramitação do requerimento 

poderia ser iniciada pela Assembleia Legislativa de Pernambuco. E então, o pedido foi 

imediatamente remetido ao Palácio Joaquim Nabuco, seguindo os trâmites do Regimento 

Interno da casa136 e da Lei Estadual n. 16.426/2018, que institui o Sistema Estadual de 

Registro e Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial.  

                                                 
135 Seu lastro legal encontra-se na Carta Magna de 1988, sobretudo, nos art. 216,§1º, e 216-A. 
136 Resolução nº 905, de 22 de dezembro de 2008, Capítulo VIII. 



263 
 

ISSN-e 2316-9982 
 

 

A ação sintetiza o desejo de toda comunidade local, que anseia o momento da 

chancela patrimonial.137 Vislumbrando outros horizontes, a pesquisa continuará e é possível 

que no futuro próximo seja requerido o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil 

para os bonecos gigantes, com especial menção aos primogênitos, Zé Pereira e Vitalina. 

Certamente, a titulação Estadual trará mais ânimo e somará forças para pleitear a titulação 

nacional. 

Assim sendo, a manifestação cultural poderia e deveria ser reconhecida como 

patrimônio cultural imaterial, digno de ser salvaguardada pelo instituto constitucional do 

registro. Ao que parece ser mais adequado, a manifestação cultural ficaria melhor inscrita 

no livro das celebrações, “onde serão inscritos rituais e festas que marcam a vivência 

coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social; 

(art. 1º, II, do Dec. n. 3.551/2000; art. 4º, II, da Lei Estadual 16.426/2018).  

Claro está que Zé Pereira e Vitalina, primeiros bonecos gigantes do Brasil, deram 

uma grande contribuição para a construção do referencial cultural carnavalesco 

pernambucano e brasileiro, e assim, pela originalidade e pelos expressivos valores que 

carregam, devem ser oficialmente reconhecidos como Patrimônio Cultural Imaterial. O 

momento para esse reconhecimento se faz ainda mais simbólico, já que em 2019 Zé Pereira 

completa 100 anos e Vitalina 90 anos. Também é festejado os 90 anos de casamento, um 

amor de carnaval que atravessa o tempo e a vida dos inúmeros foliões. 
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O INVENTÁRIO NACIONAL DE DIVERSIDADE LINGUÍSTICA COMO 

INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL BRASILEIRO 

THE NATIONAL LINGUISTIC DIVERSITY INVENTORY AS A PROTECTION 

TOOL FOR BRAZILIAN CULTURAL HERITAGE 

 

Nicolle Jordana Ferreira Tavares138, Francisco Humberto Cunha Filho139 

 

RESUMO 

Um dos grandes impactos do imperialismo e da globalização no Brasil é a 

confluência e, até certo ponto, a homogeneidade cultural, fenômeno que acarretou e ainda 

acarreta na perda de uma série de bens culturais, principalmente de natureza imaterial. 

Sendo esse o caso das línguas brasileiras faladas por distintas comunidades ao longo do 

território nacional, sejam estas de natureza indígena, afrodescendente, crioula, de imigração 

ou de sinais, todas as línguas presentes no cotidiano de quais queres comunidades 

existentes no país, fazem parte dos bens que compõem o patrimônio cultural brasileiro. 

Dessa forma, tendo em vista a obrigação que o Estado brasileiro tem de zelar pelo 

patrimônio cultural do País, existe uma gama de políticas culturais destinadas à preservação 

do patrimônio material e imaterial. Assim, dentre tais políticas se encontra o Inventário 

Nacional de Diversidade Linguística (INDL), instrumento instituído em 2010, pelo Decreto 

Presidencial nº 7.387, que faz parte da Política de Diversidade Linguística do IPHAN. 

Destarte, é o objetivo do presente trabalho analisar a efetividade do INDL como 

política cultural para a preservação e promoção de línguas minoritárias como patrimônio 

cultural imaterial brasileiro. Para tanto, será levada a cabo uma breve análise acerca do 

instituto do inventário, bem como serão expostas as bases constitucionais para a criação do 

INDL, além disso, o Decreto nº 7.387, de 2010, será analisado juntamente com o Guia 

elaborado pelo IPHAN, que forneceu as diretrizes para a realização dos inventários que 

compõem o INDL e, por último, a funcionalidade do próprio Inventário será estudada. 

                                                 
138 Graduanda em Direito pela Universidade de Fortaleza, Fortaleza-CE e membro do Grupo de Estudo e 
Pesquisa em Direitos Culturais 
139 Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional, Universidade de Fortaleza, Fortaleza-CE, líder do 
Grupo de Estudo e Pesquisa em Direitos Culturais 
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Dito isso, haja vista que existem sete línguas brasileiras reconhecidas pelo IPHAN 

como Referência Cultural Brasileira e que, portanto, fazem parte do INDL, este estudo 

pretende investigar como foi realizado o processo para que tais línguas entrassem para o 

Inventário e de que maneira, assim como os meios pelos quais ocorre a promoção e 

proteção dessas línguas por meio do Inventário. 

Palavras-chave: Inventário Nacional de Diversidade Linguística. Patrimônio Cultural. 

Direitos Culturais. 

 

ABSTRACT 

One of the major impacts of imperialism and globalization in Brazil is the confluence 

and, to a certain extent, cultural homogeneity, a phenomenon that has led to and still results 

in the loss of a number of cultural goods, mainly of an immaterial nature. This being the 

case of the Brazilian languages spoken by different communities throughout the national 

territory, whether indigenous, African descent, Creole, immigration or signs, all languages 

present in the daily life of whatever communities exist in the country, are part of the assets 

that make up the Brazilian cultural heritage. 

Thus, considering the obligation of the Brazilian State to secure the cultural heritage 

of the country, there is a range of cultural policies aimed at preserving the tangible and 

intangible heritage. Therefore, among such policies is the National Inventory of Linguistic 

Diversity (NILD), an instrument instituted in 2010 by Presidential Decree No. 7,387, which 

is part of the National Institute of Historic and Artistic Heritage(NIHAH) Language 

Diversity Policy. 

Furthermore, the objective of this paper is to analyze the effectiveness of the NILD as 

a cultural policy for the preservation and promotion of minority languages as part of 

Brazilian intangible cultural heritage. For this purpose, a brief analysis of the inventory  

will be carried out, as well as the constitutional basis for the creation of the NILD. In 

addition, Decree No. 7,387, 2010, will be analyzed together with the Guide that was 

prepared by the NIHAH, which provided the guidelines for carrying out the inventories that 

make up the NILD and, finally, the functionality of the Inventory itself will be studied. 
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That said, given that there are seven Brazilian languages recognized by the NIHAH 

as a Brazilian Cultural Reference and, therefore, part of the NILD, this study intends to 

investigate how the process was conducted for such languages to enter the Inventory and 

how the means by which these languages are promoted and protected through the Inventory 

function. 

Key-words: National Inventory of Linguistic Diversity. Cultural Heritage. Cultural Rights. 

 

INTRODUÇÃO 

A língua é uma das características mais inerentes e que mais distinguem a 

humanidade, estando atrelada à cultura, de forma que, por vezes, são indissociáveis; assim, 

falar acerca da língua é também falar de cultura, uma vez que é por meio da língua que se 

pode compreender a cultura, bem como pode ser através da língua que ela se expressa. 

Ademais, é a partir das línguas que os indivíduos de uma mesma comunidade podem se 

reconhecer, bem como transmitir sua própria história coletiva e experiências. 

Diante disso, é preocupante a tendência mundial de diminuição da diversidade 

linguística, no sentido de que cada vez mais línguas vão sendo extintas em razão de uma 

série de movimentos históricos que tiveram por objetivo a unificação cultural e que foram 

empecilhos na manutenção da diversidade cultural; são exemplos, a colonização europeia 

das Américas e, mais atualmente, a globalização. Assim, fenômenos desse cunho vêm, ao 

longo dos anos, contribuindo para considerável impacto ao patrimônio cultural imaterial de 

países como o Brasil.  

Para que se possa perceber o impacto disso é interessante apresentar os dados do 

IPHAN que estimam que no Brasil pré-colonização, eram faladas mais de mil línguas 

indígenas, número que foi reduzido para 250. Apesar disso, ainda é possível afirmar que o 

patrimônio linguístico brasileiro é vasto e diverso, configurando o Brasil como um país 

multilíngue.  

Nesse contexto, embora o português seja reconhecido como única língua oficial, 

foram legitimados alguns direitos linguísticos à culturas minoritárias - um exemplo é a 

previsão de um ensino fundamental bilíngue dentro das comunidades indígenas-. O que 
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demonstra a especial atenção que foi dedicada pelo constituinte de 88 no que tange os 

direitos culturais e o patrimônio cultural no Brasil, que pode ser igualmente observada no 

artigo 24, inciso VII, o qual prevê a função de preservação e proteção do patrimônio 

cultural brasileiro, não só como competente à União, mas a todos os entes federados, 

ademais do inciso LXXIII do artigo 5º, que confere também à população a possibilidade de 

intervir quando acontecer algum tipo de lesão ao patrimônio cultural por ato danoso do 

Estado. 

Destarte, uma vez atestada a obrigação constitucional de zelo pelo patrimônio 

cultural, seja ele material ou imaterial, faz-se mister averiguar de que forma o Estado 

brasileiro age para cumprir tal função, sendo este o escopo do presente estudo, o qual será 

realizado de forma a analisar, de maneira mais específica, as políticas públicas empregadas 

para garantir a preservação e promoção das línguas brasileiras como patrimônio cultural 

imaterial brasileiro. 

Desse modo, o recorte que aqui será trabalhado é o das políticas públicas instituídas 

pelo Estado através da legislação cultural infraconstitucional, especificamente o Decreto nº 

7.387, de 2010, responsável pela criação do Inventário Nacional de Diversidade 

Linguística, instituto criado com o objetivo de se realizar a promoção e a salvaguarda do 

patrimônio linguístico brasileiro. Assim, o que se pretende é promover uma análise da 

funcionalidade do INDL como instrumento de preservação do patrimônio linguístico 

brasileiro e, de maneira geral, analisar o estado da efetividade destes direitos culturais 

constitucionalmente previstos no Brasil. 

 

CONTEXTO JURÍDICO DA CRIAÇÃO DO INDL 

Com o intuito de discutir o contexto que culminou na criação do Inventário Nacional 

de Diversidade Linguística, é necessário apontar as principais políticas públicas que 

versaram acerca da temática linguística no Brasil, bem como mencionar os documentos 

internacionais atinentes ao mesmo tema, para que se possa compreender a conjuntura e as 

razões pelas quais tal sistema foi criado. 

Assim, é essencial lembrar que antes da chegada do colonizador português ao solo 

brasileiro, aqui habitavam inúmeras tribos indígenas que falavam uma série de diferentes 



271 
 

ISSN-e 2316-9982 
 

 

línguas nativas, e após o início do processo de colonização, se deu a chegada forçada de 

africanos escravizados que trouxeram consigo suas línguas. Em ambos casos, a política 

adotada era no sentido de suprimir os idiomas nativos desses povos não europeus, o que em 

certa medida foi bem sucedido, tendo em vista que inúmeras línguas, principalmente 

autóctones, foram perdidas.   

Ademais, séculos depois do fim do período de colonização, igualmente as línguas que 

foram trazidas pelos imigrantes sofreram certo nível de repressão, principalmente durante a 

época do Estado Novo de Getúlio Vargas, na medida que o português se consolidava 

definitivamente como língua oficial do País e seu ensino passava a ser obrigatório em todas 

as escolas. 

Assim, assevera Oliveira (2000, online) que “ficava proibido o ensino em línguas 

estrangeiras — posteriormente, numa extensão desse princípio, apenas brasileiros poderiam 

ser proprietários de escolas — e o português se tornava língua oficial de todas as 

cerimônias públicas, ainda que não oficiais”. Medidas desse cunho eram impostas com o 

objetivo de se criar uma nova identidade nacional para o povo brasileiro, com base na 

unificação cultural do que seria brasileiro e enfraquecimento da cultura estrangeira. 

Contudo, políticas desse tipo passam a se enfraquecer na medida em que o direito 

internacional caminha para conceitos mais afeitos à liberdade cultural dos povos - aqui se 

incluindo a liberdade linguística. Assim, mudanças nessa política linguística exclusivista 

brasileira podem ser percebidas com o advento na Constituição de 1988, que, mesmo 

determinando o português como única língua oficial, prevê a liberdade linguística das 

comunidades indígenas, bem como seu direito a uma educação bilíngue, medida que em 

tempos anteriores seria impensável. 

Além disso, no texto constitucional, em seu artigo 216, é abordado o tema do 

patrimônio cultural brasileiro, sendo este definido como o conjunto de bens materiais e 

imateriais que portam algum tipo de referência à identidade, à ação e à memória dos povos 

que formam a sociedade brasileira, sendo possível aqui incluir suas formas de expressão - 

categoria em que se pode enquadrar as línguas - salientando-se igualmente que há previsão 

de que tal patrimônio cultural deve ser zelado pelo Poder Público. 
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Ademais, abordando o cenário internacional, em 1996, contando com patrocínio da 

UNESCO, foi elaborado o texto da Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, que 

possui por escopo promover a diversidade linguística e preservação de grupos linguísticos 

minoritários, faz-se mister mencionar a Convenção da UNESCO para a salvaguarda do 

Patrimônio Cultural Imaterial, cujo texto reforça o que já havia sido preestabelecido na 

Constituição Federal, conforme seu artigo 2º determina que o patrimônio cultural imaterial 

também compreende as “tradições e expressões orais, incluindo o idioma como veículo do 

patrimônio cultural imaterial” 

Diante disso, foram estabelecidas significativas mudanças no sentido de maior 

reconhecimento e proteção no que tange o tratamento legado às línguas não oficiais como 

partes do patrimônio cultural imaterial e, assim, passíveis de proteção estatal. E é nesse 

contexto, então, que se chega ao ano de 2010, em que o Decreto responsável pela 

instituição do Inventário Nacional da Diversidade Linguística é publicado. 

DOS INVENTÁRIOS 

Como já foi anteriormente observado, no parágrafo primeiro do artigo 216 da 

Constituição Federal, os inventários, estão previstos como um dos mecanismos pelos quais 

o Poder Público e a comunidade podem fomentar a proteção e promoção do patrimônio 

cultural brasileiro, juntamente de outras ferramentas legais, posto que zelar por esse 

patrimônio é um dos deveres do Estado. 

Portanto, é pertinente para o presente trabalho que se aborde o tema da definição do 

inventário, da forma como ele é estruturado e da sua pertinência quanto à preservação do 

patrimônio linguístico brasileiro. Dito isso, no portal oficial do IPHAN, na sessão acerca de 

inventários de bens culturais, os inventários são definidos como mecanismos de 

preservação de bens culturais materiais e imateriais, tendo por escopo “compor um banco 

de dados que possibilite a valorização e salvaguarda, planejamento e pesquisa, 

conhecimento de potencialidades e educação patrimonial.” 

Assim, trata-se de um acervo produzido com o intuito de gerar conhecimento 

suficiente acerca de algum bem cultural e com base em uma série de critérios que sejam 

pertinentes e previamente estruturados, cujo objetivo pode ser servir de argumento para que 

o bem inventariado entre para o rol de bens culturais nacionais. Dessa forma, em muitos 
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casos, o inventário não tem um fim em si mesmo, mas é realizado com o intuito de provar 

que determinado bem é passível de proteção, como é o caso dos inventários linguísticos 

realizados para o INDL. 

Destarte, ainda na esfera do patrimônio cultural, a depender do que se procura 

inventariar, os critérios aplicados serão referentes ao tipo de bem escolhido. Em se tratando 

de um bem imaterial, mais especificamente uma língua, são abordados parâmetros como os 

territórios em que o idioma é falado, bem como as comunidades que o utilizam e de que 

forma o fazem em seu cotidiano, além da história e cultura na qual a língua está envolta. 

Tudo isso serve para demonstrar a importância do idioma como parte integrante da vivência 

de alguma comunidade e, portanto bem cultural passível de proteção. 

 

POLÍTICA DA DIVERSIDADE LINGUÍSTICA 

A Política de Diversidade Linguística se estrutura em dois pilares, os quais sejam o 

Decreto nº 7.387/10 e do Guia de Pesquisa para o INDL (GPD), ressalta-se que a mesma 

teve seu marco inicial com a publicação do Decreto nº 7.387, em 2010, e que seus 

propósitos são (IPHAN, online) “I. Promover e valorizar a diversidade linguística 

brasileira. II. Fomentar a produção de conhecimento e documentação sobre as línguas 

faladas no Brasil. III. Contribuir para a garantia de direitos linguísticos.”  

Assim, esses dois institutos funcionam de maneira complementar, de modo que 

determinam as estruturas do INDL e produzem o conteúdo deste. Isso se dá na medida em 

que o Decreto é o responsável por instituir legalmente o Inventário e determinar os trâmites 

legais que devem ocorrer para a inclusão de uma nova língua. Enquanto o GPD, lançado 

pelo IPHAN em 2014, aporta determinações específicas acerca do modo como as línguas 

irão figurar no Inventário, apresentando, de maneira detalhada, as documentações exigidas 

para a inclusão, bem como as maneiras pelas quais os inventários linguísticos devem ser 

realizados.    

Destarte, publicado em dezembro de 2010, o Decreto Federal nº 7.387 é o 

responsável pela instituição do INDL. Trata-se de um curto dispositivo legal, com apenas 

nove artigos, que dispõe acerca dos propósitos do inventário, do formato que esse deverá 
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possuir, bem como do tratamento que as línguas inventariadas deverão receber, além das 

possíveis formas de inclusão de um novo idioma no inventário.  

Dito isso, o escopo do Inventário é apresentado em seu artigo primeiro, sendo 

determinado com um meio tanto de proteção quanto de valorização das línguas 

inventariadas, devendo tais idiomas fazer alusão “à identidade, à ação e à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”, texto que também pode ser 

encontrado no artigo 216 da Constituição Federal, atinente à definição de patrimônio 

cultural brasileiro. Além disso, essas mesmas línguas devem portar “relevância para a 

memória, a história e a identidade dos grupos que compõem a sociedade brasileira” como 

prevê o artigo 2º do referido diploma legal. 

Ademais, há de se mencionar que existe previsão de que o inventário seja 

informatizado e que seja “mantido e atualizado pelo Ministério da Cultura”, parágrafo 

único do artigo 1º, devendo ainda fornecer informações acerca da situação linguística do 

Brasil, no que concerne sua pluralidade de idiomas, o que foi estabelecido no artigo 4º. 

Outrossim, uma vez que passam a ser consideradas como “Referência Cultural 

Brasileira” e como forma de se efetivar a disposição constitucional que aufere às 

autoridades públicas o dever de zelar pelo patrimônio cultural nacional, os idiomas 

presentes no Inventário devem ser promovidos pelo Poder Público. Igualmente, estão 

responsáveis por essa promoção os entes federados, na eventualidade de um dos idiomas 

componentes do Inventário ser falado no território do ente. 

Em igual medida, faz-se mister mencionar a intenção do legislador de integrar, não 

somente o outrora existente Ministério da Cultura, ao INDL, mas também vários outros 

órgãos ministeriais, como o Ministério da Educação em uma comissão técnica cujo objetivo 

seria analisar as proposições de adição de novos idiomas ao Inventário. 

Da mesma maneira, é possível, ainda, constatar a intenção integradora do legislador 

no penúltimo artigo do Decreto, no qual há a previsão de que “órgãos e instituições 

públicas federais, estaduais, distritais e municipais, entidades da sociedade civil e de 

representações de falantes, conforme normas a serem expedidas pelo Ministério da Cultura” 

terão a prerrogativa de propor a incorporação de novas línguas à Comissão Técnica do 

INDL. 
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Além disso, para que se possa compreender a maneira como funciona o Inventário é 

necessário que se tenha conhecimento do Guia de Pesquisa e Documentação para o INDL, 

cujo objetivo é divulgar informações acerca dos formulários e roteiros de pesquisa a serem 

aplicados quando se pretende realizar um inventário linguístico, dessa forma, tais 

inventários podem figurar como motivos pelos uma língua é incluída no INDL. 

Dessa maneira, antes que uma língua passe a compor o Inventário, é preciso passar 

por um processo de inclusão que é descrito pelo GPD. Há de se notar que primordialmente 

a língua deve se encaixar em uma das cinco categorias que são de migração, indígena, afro-

descendente, crioula e de sinais, assim deve ser apresentada uma documentação que 

comprove três fatores determinantes, os quais sejam: a língua deve fazer referência à 

memória, à história e à identidade de algum dos grupos que compõem a sociedade 

brasileira; também deve estar presente no cotidiano de alguma comunidade; além de existir 

no território nacional há, pelo menos, três gerações (GUIA DE PESQUISA E 

DOCUMENTAÇÃO PARA O INDL, 2014, p. 26). 

Desse modo, a pesquisa e documentação referente ao idioma que se objetiva incluir 

no INDL deve ser previamente realizada, posto que o requisito de inclusão no Inventário 

apenas pode ser enviado à já citada Comissão Técnica do INDL se já houver conhecimento 

suficiente da língua, ou seja, o inventário linguístico deve ser feito anteriormente ao pedido 

de inclusão no INDL. Também vale ressaltar que tal solicitação de inclusão pode ser 

enviada ao órgão responsável a qualquer momento por uma pessoa jurídica que represente a 

comunidade falante da língua, ou que tenha expressa anuência da mesma. 

E, por fim, “após a recomendação favorável à inclusão da língua no INDL por parte 

da Comissão Técnica, cabe ao Ministro da Cultura conferir o título de Referência Cultural 

Brasileira à língua” (GUIA DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO PARA O INDL, 2014, 

p.28). Ressalta-se que, em razão da extinção do MinC pelo atual governo, as atribuições 

que outrora eram do Ministro da Cultura agora pertencem ao Ministério da Cidadania, 

situação que foi ratificada pelo Decreto nº 9.938, de 2019, o qual foi elaborado para 

modificar o texto do decreto original, revogando as disposições do artigo 7º e instituindo a 

Comissão Técnica do Inventário Nacional de Diversidade Linguística. 
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O INVENTÁRIO NACIONAL DA DIVERSIDADE LINGUÍSTICA   

Frente ao que já foi abordado no presente estudo, e com o aporte teórico que define o 

que é e como deve funcionar o INDL, será apresentada a seguir a sua funcionalidade em 

um plano prático. Para tanto, será exposta a maneira como o Inventário vem sendo 

trabalhado desde a sua instituição, compreendendo as línguas que foram inventariadas e 

receberam o título de referência cultural, bem como as políticas que vêm sendo aplicadas 

para a proteção e promoção de tais referências, além das formas pelas quais o Inventário 

pode ser acessado. 

Após mais de oito anos da instituição do Decreto nº 7.387/10, sete línguas receberam 

o título de Referência Cultural Brasileira e foram incluídas no INDL, reconhecidas pelo 

MinC e pelo Iphan:  Asurini,  Guarani M’bya,  Nahukuá, Matipu, Kuikuro, Kalapao, todas 

línguas indígenas, e o Talian, língua de imigração de origem italiana. 

Quando da publicação do Decreto, para que a implementação do INDL pudesse ser 

efetivada. Foram, então, abertos editais patrocinados pelo Conselho Federal Gestor do 

Fundo de Defesa dos Direitos Difusos  para a seleção de oito projetos-piloto que seriam 

realizados com línguas pertencentes a grupos distintos - de imigração, de sinais, indígenas, 

etc. -  e em conjunturas sociolinguísticas distintas, com o intuito de que se fizesse um 

prognóstico para projetos de inventários futuros. Sendo assim, todas as sete línguas 

atualmente incluídas no INDL foram inventariadas a partir desses projetos-piloto. 

Destarte, em 2010, a Universidade de Caxias do Sul concluiu o projeto-piloto do 

inventário da língua Talian, idioma originado a partir da confluência do português e de 

diferentes dialetos do norte da Itália, trazidos por imigrantes italianos que se estabeleceram 

no Sul do Brasil. Tendo sido o Talian incluído no INDL e, portanto, reconhecido como 

Referência Cultural Brasileira em setembro de 2014.  

Vale destacar que o citado inventário foi trabalhado com base em entrevistas 

realizadas em rádios locais de regiões com expressão significativa de falantes do Talian, 

bem como entrevistas com representantes municipais, além de questionários aplicados em 

escolas, assim, embora o relatório final do inventário possa ser facilmente encontrado 

online, este não está disponível do portal do INDL.   
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Na mesma ocasião que o Talian, também receberam o título de Referência Cultural 

Brasileira as línguas Guarani M’bya e Asurini do Trocará, ambas igualmente parte dos 

projetos-pilotos iniciais. Assim, o Guarani M’bya, uma das línguas da família Guarani com 

maior número de falantes no Brasil, teve seu inventário realizado pelo IPOL, que trabalhou 

com o mapeamento de algumas aldeias guarani, assim como com questionários aplicados a 

falantes da língua. Contudo, assim como no caso do Talian, o inventário do Guarani-M’bya 

não se encontra disponível na plataforma online do INDL 

Já o Asurini, idioma em risco de extinção e pertencente ao tronco-linguístico Tupi-

Guarani, foi inventariado pelo Laboratório de Línguas Indígenas da UnB. Em virtude de ser 

uma língua com um número cada vez mais reduzido de falantes, que veio perdendo força 

após o contato mais direto com o português, é importante destacar que Aquino (2010) 

afirma que com o projeto-piloto os membros da comunidade Asurini “tiveram oportunidade 

de participar ativamente do inventário do estado da arte de sua língua nativa, o que os 

estimulou a refletir durante as etapas do trabalho sobre a obsolescência de sua língua e 

cultura” fazendo com que se percebessem como principais agentes da preservação de sua 

língua e em consequência de sua cultura. Todavia, tal inventário também não se encontra 

no portal do INDL 

Outro ponto interessante a destacar é que as três línguas mencionadas tiveram seus 

títulos de Referência Cultural Brasileira concedidos concomitantemente em uma cerimônia 

realizada durante o Seminário Iberoamericano de Diversidade Linguística - evento 

significativo para a consolidação do INDL - figurando como as três primeiras línguas 

integradas ao Inventário. 

Por fim, foram reconhecidas como Referências quatro ramificações do tronco 

linguístico Karib do Alto- Xingu, as línguas Nahukuá, Matipu, Kuikuro e Kalapao, cujo 

levantamento foi feito pelo Museu Nacional e coordenado por Bruna Franchetto, uma vez 

que a comunidade do Alto-Xingu pode ser considerada como multilinguística e havendo 

considerável semelhança entre as quatro línguas mencionadas, que chegam a ser 

consideradas como diferentes dialetos de uma mesma língua por alguns estudiosos. 

Dessa maneira, dos oito projetos iniciais para o INDL, apenas quatro resultaram em 

adições ao inventário, tendo em vista que ainda está em curso a realização do Inventário 
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Nacional da Língua Brasileira de Sinais pelo IPOL e pela UFSC. Assim fazendo que oito 

anos depois da criação do instituto, apenas oito línguas sejam consideradas como 

Referências.  

Além disso, relembra-se que o artigo 5º do Decreto aqui já analisado prevê que as 

línguas componentes do inventário farão jus a projetos de valorização e promoção frente ao 

poder público, todavia desde sua instituição não houve realização de projetos desse cunho 

referentes às línguas tidas como Referência Cultural Brasileira. 

 

CONCLUSÃO 

Diante do que foi exposto na presente análise, é possível inferir que há de fato certa 

preocupação das autoridades públicas em efetivar as disposições constitucionais atinentes 

aos direitos culturais e à preservação do patrimônio cultural brasileiro. Posto que foi 

elaborada legislação infraconstitucional que segue as diretrizes constitucionais acerca dos 

métodos que devem ser aplicados para a promoção de tal preservação, haja vista a criação 

do INDL e sendo o inventário um dos meios apresentados pelo constituinte como viável 

para a manutenção do patrimônio cultural. 

Dessa forma, há de se reconhecer que o instrumento do inventário pode ser 

considerado como efetivo em se tratando da preservação de patrimônio cultural imaterial 

linguístico e, nos casos estudados, foi uma boa escolha. Isso se deu tendo em vista que por 

meio do citado instrumento, criado instituído por um decreto cuja exequibilidade é balizada 

por um guia feito pelo IPHAN, foi gerado um conjunto de pesquisas e conhecimento 

atinente às línguas inventariadas que é considerável, muito embora tais registros não sejam 

de fácil acesso no portal do INDL. 

Ademais, no que tange a prática e efetividade do INDL, dez anos após sua criação, 

afirma-se que o Inventário ainda está em um nível abaixo do que poderia estar, posto que 

apenas sete línguas portam o título de Referência Cultural Brasileira, sendo em sua maioria 

línguas indígenas, o que é previsível, de certa forma, uma vez que a maiorias das línguas 

brasileiras são de origem autóctone. Todavia, no Inventário não figura qualquer língua 

crioula ou afrodescendente e o inventário de Libras ainda não foi concluído. 
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Por fim, é possível concluir que embora exista uma tentativa em se efetivar as 

medidas previstas para a preservação do patrimônio cultural brasileiro, estas ainda não 

atingiram seu devido potencial, fazendo que bens culturais, como certas línguas brasileiras 

em risco de extinção, não recebam a devida proteção, acarretando, portanto, no prejuízo 

que pode ser irremediável ao patrimônio cultural imaterial brasileiro. 
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RESUMO:O trabalho procuraapresentar elementos de um estudo sobre a memória do 
folguedo popular denominado Bois e Reisados de Sobral-Ce,com ênfase na tradição e nas 
inovações tecnologizadas durante o período de 2005 a 2010. Esse recorte temporal marca o 
processo de institucionalização do Encontro Anual de Bois e Reisados de Sobral, apoiado 
pelo Programa do Governo Federal Monumenta e organizado pela Secretaria de Cultura e 
Turismo de Sobral-CE. A referida institucionalização representa intervenções da nova 
Política Nacional de Preservação e Educação Patrimonial,o que nos permite perceber os 
impactos da atual política de patrimonialização da imagem-memória dos Bois e Reisados 
de Sobral-CE, bem como as resistências e contribuições dessa institucionalização para a 
promoção da tradição.No terreno fértil das inovações culturais e das novas relações entre 
cultura oral, escrita e digital encontramos o  folguedo popular com suas novas 
representações, cuja mídia digital, vem afetando a estrutura dessa memória, os modos pelos 
quais percebemos e vivemos a nossa temporalidade. Para compreender tais 
aspectos,consideramos questões epistemológicas do campo da Nova História Cultural, da 
Educação e Preservação Patrimonial. Assim, a pesquisaaponta as implicações da cultura 
digital nas práticas educativas do folguedo popular,sem deixar de considerar a relevância 
do registro digital como documento histórico alargado para preservação da memória no 
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tempo presente. Nesta perspectiva, utilizamos a metodologia qualitativaparacompreender o 
universo dos significados da cultura material e imaterial. 
PALAVRAS-CHAVE:Memória. Bois e  Reisados. Tradição. InovaçõesTecnológicas. 
 
ABSTRACT: 
 
This paper presents elements of a study on the memory of popular folklore called Bois and 
Reisados de Sobral-Ce, with emphasis on tradition and technological innovations from 
2005 to 2010. This time frame marks the process of institutionalization of the Annual 
Meeting. de Bois e Reisados de Sobral, supported by the Monumenta Federal Government 
Program and organized by the Secretariat of Culture and Tourism of Sobral-CE. This 
institutionalization represents interventions of the new National Policy of Preservation and 
Heritage Education, which allows us to understand the impacts of the current policy of 
heritage image memory of the Bois and Reisados of Sobral-CE, as well as the resistances 
and contributions of this institutionalization to promotion of tradition. In the fertile ground 
of cultural innovations and the new relations between oral, written and digital culture we 
find popular revelry with its new representations, whose digital media has been affecting 
the structure of this memory, the ways in which we perceive and live our temporality. To 
understand these aspects, we consider epistemological issues in the field of New Cultural 
History, Education and Heritage Preservation. Thus, the research points to the implications 
of digital culture in the educational practices of popular holidays, while considering the 
relevance of the digital record as an extended historical document for the preservation of 
memory in the present time. In this perspective, we use the qualitative methodology to 
understand the universe of meanings of material and immaterial culture. 
KEYWORDS: Memory. Bois and Reisado. Tradition. Innovations. 

 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

“A memória é a vida, sempre carregada por 
grupos vivos e, nesse sentido, ela está em 
permanente evolução [...]”143. 

 

A Nova História Cultural por volta da década de setenta, sob a perspectiva da 

História Social privilegia estudos no âmbito culturalista da história e do imaginário social. 

Os debates em construção sobrememória, oralidade e cultura escrita acabaram favorecendo 

o alargamento das novas fontes históricas, para que novos olhares sobre o passado fossem 

lançados. Para tanto, o social passou a ser pensado através das suas representações frente à 

crise dos paradigmas historiográficos, nos quaissurgiram questionamentos sobre 

alinearidade racionalista das pesquisas desenvolvidas no campo das ciências humanas. 

                                                 
143 NORA, Pierre. Entre Memória e Historia. A problemática dos Lugares. Projeto História. São Paulo, (10), 
dez. 1993, p.9. 
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Neste sentido, “a memória e a história, especialmente quando inter-relacionadas,” (NEVES, 

p.113, 2000),no âmbito da História Cultural passou a questionar ahistóriatradicional, cujas 

fontes tomavam por base a objetividade, bem como a cientificidade investigativa. 

Segundo Carlo Ginzburg (1989),as transformações sociaise  as ciências humanas 

sentiram a necessidade de romper com as barreiras das especificidades entre campos 

disciplinares. Neste sentido,os métodos se inclinaram para observações ou indicações dos 

detalhes e dos aspectos antes considerados irrelevantes, mas que, submetidos à rigorosa 

crítica dos historiadores, transformaram-se em “indícios” reveladores de sistemas culturais 

mais atuais. A decoberta dos novos sentidos e alternativasproporcionada por esse 

deslocamento teórico-metodológico trouxe novas possibilidades de olhares 

interdisciplinares sobre um mesmo objeto. 

Desta forma, os historiadorespassaram a se preocuparcom qualquer evidência de um 

comportamento que os interessasse, bem como a considerar fontes antes inexploradas. 

Alguns estudos falam em uma crise na produção de conhecimentos. Na verdade, o que 

aconteceu foi um deslocamento de interesses, onde os pesquisadores deixaram de lado as 

grandes estruturas como objeto principal de seus estudos e passaram a privilegiar o homem 

e suas relações sociais no mundo da vida.  

Outro fator que suscitou inquietações foi a necessidade de “intercambiar 

experiências” 144 no campo cultural para produção histórica.Assim, a história cultural 

passou a ser pensada, indissociavelmente a partir da diferença pela qual todas as 

sociedades, por meio de figuras variáveis, separaram do cotidiano um domínio particular da 

atividade humana, e as dependências que inscrevem de múltiplas maneiras a tradição e as 

renovações culturais em suas condições de possibilidades no mundo real(CHARTIER, 

1994). 

Logo, a História Cultural sacudiu as discussões sobre os estudos tradicionais que 

privilegiavam as “posições e relações” versus as “ações e interações” dos grupos, dando 

margem à inclusão das novas discussões a respeito da cultura e suas significações, cuja 

investigação passou a buscar compreender suas formas de expressão, continuidades e 

permanências no deslocamento para outras sociedades, diversas da qual foi construída, na 

                                                 
144 BENJAMIN, Walter. Arte e Políticas: ensaios sobre Literatura e História da Cultura. Obras Escolhidas. 
10 ed. São Paulo: Brasiliense, 1996, v.1 p.197-198. 
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tentativa de compreender de forma específica àquela cultura, respeitando seus costumes e 

valores em ação e movimento. 

Neste contexto, buscamos nesta pesquisa aproximar-nos do folguedo popular 

denominado Bois e Reisados da cidade de Sobral-CE, privilegiando o recorte temporal de 

2005 a 2010145. Este período, representa o marco principal do processo de 

institucionalização146 do Encontro Anual de Bois e Reisados de Sobral, vinculado ao 

Programa do Governo Federal Monumenta147e organizado pela Secretaria de Cultura e 

Turismo de Sobral-Ce. Tal processo está inserido em um contexto educacional mais 

amplo,tendo como base a Política Pública Nacional de Preservação e Educação 

Patrimonial148.Este contexto, desperta inquietações acerca das diversas mudanças sofridas 

por esta manifestação no esteio temporal aquiproposto. 

A partir da análise e do cruzamento das representações deste folguedo, passamos 

afazer analogias e diferenças entre estas representações no contexto de institucionalização 

da brincadeira. Com isto, compreendemos “o modo como em diferentes lugares e 

momentos uma determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler [...]” 

(CHARTIER, 1990, p.13), sob múltiplos olharesque evocam no campo da história diversas 

modalidades defontes a serem trabalhadas a partir da confluência entreo oral e o escrito. 

Assim, os Bois e Reisados em estudo serão compreendidos à luz das novas abordagens da 

História, para que aconteça o rompimento das fronteiras temporais e territoriais do Reisado 

sobralense. 

A fulgurância da tradição deste folguedo tem na arca da memória dos seus mestres 

ebrincantes um manancial de percepções que articulam a história atual da cidade de Sobral 

com a história do Brasil de outrora, no qual se operam “os valores longínquos passado-

                                                 
145 Com destaque para os impactos das Políticas Públicas propostas pelo ministro da cultura Gilberto Gil 
(2003-2008) na manifestação cultural em estudo. Foi na gestão do referido ministro que o Brasil teve 
aprovada sua primeira política pública da cultura digital, no qual o Ministério da Cultura passou a realizar 
ações individuais ou coletivas para garantir a preservação do folguedo popular do Reisado sobralense, em 
meios digitais (documentos alargados para Le Goff), o que facilita o acesso por parte das novas gerações de 
brincantes, de pesquisadores e do grande público. 
146 O processo institucionalização dos Bois e Reisados de Sobral começou em 1999, mas foi a partir de 2005, 
com a promoção da política de conscientização acerca do Patrimônio Imaterial, representado na figura dos 
mestres da Cultura Popular Tradicional, que a organização do Encontro Anual da manifestação foi ganhando 
força e apoio por parte do Ministério da Cultura. 
147 Ver site do Programa Monumenta:http://www.monumenta.gov.br/site/?page_id=164. Acesso em janeiro de 
2014. 
148Ver FONSECA, Maria Cecília Londres.O patrimônio em processo: trajetória da política federal de 
preservação no Brasil. 2.ª ed. Rio de Janeiro: UFRJ; MinC – IPHAN, 2005.  
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próximo” (LE GOFF, 2005). Para tanto, se faz necessário lançar novos olhares sobre os 

Bois e Reisados de Sobral, a fim de (re)pensar o social através de suas estruturas mentais e 

representações, sob o ponto de vista da Nova História Cultural. 

Nessa perspectiva, a manifestação cultural em estudo desperta inquietações acerca 

das diversas mudanças e adaptações sofridas pela mesma na sociedade tecnologizada. Com 

a implementação do Projeto Bois e Reisados de Sobral,os grupos passaram a ter a sua 

identidade cultural fotografada, os dias das apresentações ganharam destaque no Boletim 

Municipal impresso, bem como no livreto da Agenda Cultural local. O cartaz digital do 

evento atualmente é publicado no grupo do facebook149 da Secretaria de Cultura e Turismo 

de Sobral-Ce, sendo o mesmo compartilhado também via e-mail por diversos membros, 

proporcionando interação cultural e uma ampla divulgação da manifestação em redes 

situadas no ciberespaço.Além disso, os depoimentos dos brincantes e as apresentações 

públicassão filmadas, constituindo um rico acervo da Memória Digital150dos Bois e 

Reisados de Sobral-CE. Podemos também encontrar informações sobre essa manifestação 

nos Relatórios da Secretaria de Cultura e Turismo de Sobral-Ce apresentados aoMinistério 

da Culturaem forma de documentos.Isso tudoaponta para a confluência entrepráticas 

educativas recentes de preservação da memória e a sobrevivência da tradição popular na 

“longa duração das estruturas mentais”. Como diz Eric Hobsbawm“muitas vezes 

‘tradições’ que parecem ou são consideradas antigas são bastante recentes, quando não são 

inventadas” (1997, p.9) pelos guardiões da memória de cada contexto histórico. 

Dentre as múltiplas possibilidades de pesquisa sobre o Reisado sobralense, 

decidimos escolher como porta de entrada dessa pesquisa, o folguedo popular marcado pelo 

processo de institucionalização. Diante disso, resolvemos analisar o surgimento dos escritos 

públicossobre a memória dos Bois e Reisados de Sobral, após a impactante intervenção do 

Poder Público. Uma trajetória em que as mudanças e as permanências do folguedo popular 

o caracterizam como objeto social, que surgeem um cenário de trocas culturais e batalhas 

de memórias, influenciando de forma decisiva o processo de construção e afirmação da 

                                                 
149 Rede Social situada no ciberespaço. Ciberespaço no sentido posto pelo pesquisador Levy (1999) que o 
considera como um novo meio de comunicação surgido da interconexão de uma rede de computadores e de 
suas memórias. Para este autor, o ciberespaço produz sua própria cultura coletiva, a cibercultura, marcada por 
um conjunto de práticas, atitudes e modos de pensar que se desenvolvem juntamente com o ciberespaço.  
150Memória Digital enquanto fonte histórica de tudo que é produzido pelo homem no tempo e no espaço, 
adquire na atualidade um novo formato denominado digital (SILVA, 2006 apud SANTANA, 2010).  
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memória dos Bois e Reisados de Sobral, no âmbito da cultura escrita e digital, tecendo 

uma‘grade’ de reflexões a partir da recepção destas fontes. 

Sabemos que o folguedo popular em estudo é testemunha de tempos distantes, 

talvez até imemoriais151. Depois ele se torna testemunha do passado ou mesmo prova de 

uma experiência vivida, a partir de intervenções que sofreu e que continua a sofrer. Por fim, 

torna-se um desejo de futuro, esperança concreta de um devir, cujo modelo originário é 

aquilo que já não é mais. Logo, o folguedo popular do tempo passado está guardado na arca 

da memória de seus mestres e brincantes, e se renova a cada geração, percebemos isso à 

medida que dele nos aproximamos, que sobre ele lançamos nossa investigação, focando 

aspectos damemória, oralidade e cultura escrita. 

 

2. OLHAR EPISTEMOLÓGICO DAS FONTES  

 

Como todo campo de investigação histórica, aquele que se propõe a olhar o mundo 

através da cultura trás consigo uma série de possibilidades. Para dar conta do debate 

histórico-cultural do qual esta pesquisa lança mão, foi necessário a utilização de um 

conjunto amplo de fontes, o que acarreta, necessariamente, uma amplitude de usos 

metodológicos, que devem não apenas estar articulados com a documentação da memória 

dos Bois e Reisados de Sobral, mas também harmônica entre si. Sendo assim, escolhemos a 

metodologia qualitativa com ênfase no estudo de caso para a nossa construção (FLICK, 

2009), (MINAYO ET AL, 2009) e (YIN, 2010). 

Nessa perspectiva, o percurso metodológico que elegemos para alcançar os 

objetivos firmados na presente proposta de investigação conta com a seleção das fontes 

teórico-bibliográfica, documental e digital. Em uma sociedade ocidental como a nossa, 

profundamente documentada, cuja avalanche documental cresce cotidianamente, não temos 

como negar a importância de se analisar também os arquivos digitais sobre os Bois e 

Reisados de Sobral (VASCONCELOS; SANTANA; FIALHO et al., 2012). Para tanto, a 

investigação é do tipo exploratório-descritivo a partir da revisão e análise de novas fontes, 

                                                 
151LucienFebvre(2000, 65) no seu estudo sobre o Rio Remo diz: “ Mas e o historiador? Ele lê, ele escuta as 
vozes retumbantes do presente que cobrem os reforçam as discordantes do passado. Corajosamente, tentando 
elevar-se acima da massa contraditória dos fatos e das interpretações, tenta discernir alguns planos gerais do 
papel, do valor, e por assim dizer, do significado do Remo nas diversas épocas do passado europeu”. 
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que para Le Goff (1994) são novos documentos, alargados para além dos textos tradicionais 

por ser produto da sociedade tecnologizada que os fabricou segundo as suas relações 

manifesta. Para tanto, tomamos como objeto de análise a coleção completa dos 

“Documentários” gravados em DVDs dos Encontros Anuais de Bois e Reisados de Sobral 

(2005 a 2010); os Relatórios Técnicos de Atividades do Projeto Bois e Reisados enviados 

anualmente para o Ministério da Cultura, o Regulamento do Projeto Bois e Reisados, bem 

como o acervo fotográfico também disponível como documento público da Secretaria de 

Cultura e Turismo de Sobral-Ce.  

A utilização de imagens na pesquisa histórica será amparada por um arcabouço 

teórico metodológico que nos possibilite uma melhor utilização das fontes, evitando que 

estas se tornem apenas ilustrações ou objetos de descrições. Para Certeau (2002) a arte 

visual é fator decisivo na produção da pesquisa historiográfica pelas possibilidades de usos 

como objeto e fonte. A utilização das fotografias ganhou destaque a partir dos 

desdobramentos da Escola dos Annales, quando passam a ser valorizadas como documento. 

Paiva (2002, p.19) considera que a imagem é uma espécie de ponte entre a realidade 

retratada e outras realidades, e outros assuntos, seja no passado, seja no presente. 

 

3. A MEMÓRIA DOS BOIS E REISADOS ENTRE A TRADIÇÃO E AS 
RENOVAÇÕES CULTURAIS 

 

Inicialmente, a pesquisa sobre a preservação da memória, as mudanças e 

permanências dos Bois e Reisados de Sobral no contexto histórico de institucionalização da 

brincadeira, ocorriam mais dúvidas do que certezas. O que deveria ser pesquisado? Os 

escritos sobre a construção do folguedo dos Bois e Reisados de Sobral-Ce, com a 

impactante institucionalização do Encontro Anual e a intervenção por parte do Poder 

Público? Os desdobramentos e as questões vinculadas ao registro oficial acerca da memória 

dos Bois e Reisados de Sobral-Ce? Os impactos da atual política de patrimonialização da 

Memória Digital dos Bois e Reisados de Sobral-Ce? As resistências e contribuições da 

institucionalização do Encontro Anual de Bois e Reisados para a promoção da tradição no 

terreno fértil das inovações culturais e das novas relações entre cultura oral, escrita e 

digital? O complexo processo histórico da origem do folguedo popular expressado através 

das novas práticas da sociedade tecnologizada? Ou como, então, a mídia tecnológica tem 
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afetado a estrutura da memória dos mestres, os modos pelos quais eles se percebem e vivem 

sua temporalidade?  

Das muitas perguntas referenciadas acima foi possível brotar uma semente. A partir 

delas conseguimos forjar uma indagação única que orientará outras perguntas, cujas 

tentativas de resposta conformará a proposta central do artigo ora apresentado. O processo 

de amadurecimento dessa produção acadêmica deu origem a seguinte pergunta norteadora 

desta pesquisa: Quais as condições históricas nas quais emergiram, ao longo de 2005 a 

2010, um registro institucional da memória dos Bois e Reisados de Sobral que implicou 

nas práticas e na significação das representações culturais da brincadeira? Nessa questão 

encontram-se presentes todas as inquietações de outrora, cabendo aí as 

problemáticasanteriormente colocadas. Tal pergunta de partida, instrumentaliza a 

problemática da pesquisa e norteianossas reflexões cujo empreendimento teórico visa 

colaborar com os estudos culturais já desenvolvidos sobre Reisados. 

A problematização da pesquisa aponta como a escrita institucional apresenta o 

folguedo popular local, mas também como o próprio folguedo oferece elementos 

tradicionais e contemporâneos para que tal escrita seja forjada. Da institucionalização do 

Encontro Anual de Bois e Reisados de Sobral, emergiram novas práticas educativas de 

preservação do folguedo popular, vinculadas aos usos da cultura escrita, imagética e digital 

que exige uma análise mais aprofundada de suas implicações na manifestação. Pois, “os 

avanços tecnológicos, mais do que qualquer momento da História, acontecem numa 

velocidade crescente, reconfigurando o palco das práticas sociais” (SANTANA  et al, 2012, 

p.220). 

Certamente não existem considerações, por mais gerais que sejam, nem leituras, 

tanto quanto se possa entendê-las, capazes de suprimir a particularidade do lugar a partir do 

qual problematizamos essa investigação; assim, do ponto de vista dos procedimentos 

metodológicos da Nova História Cultural, é muito mais que um lugar específico em que 

estamos inseridos, pois o nosso conhecimento sobre o folguedo popular local é algo que 

adquirimos por meio do exercícioinvestigativono campo empírico, da análisecrítica e 

reflexiva da história, do argumento no qual sustentamos a escolha das discussões, da 

compreensão das práticas sociais, de experiências (individuais e coletivas) e de lugares 

muito diferentes. Essa marca é indelével dentro dessa pesquisa (CERTEAU, 2000). 
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Na esteira teórica dos fundadores de uma história pautada em novos objetos, fontes 

e abordagenscompreendemos que a questão central desta pesquisa tem seu lugar no 

presente, o que não nos impede de também mergulhar no passado, para que a origem dos 

Bois e Reisados de Sobral seja conhecida a partir de suas representações e o registro atual 

da sua memória. 

 

4 A ESCRITA SOBRE O FOLGUEDO POPULAR A PARTIR DA 
INSTITUCIONALIZAÇÃO (2005-2010)  

 

É no interior dos estudos da Nova História Cultural que esse trabalho sobre a memória 

dos Bois e Reisados de Sobral se insere. Para nosso debate, é cabível pensar a História dentro 

de uma perspectiva mais ampla do que aquela que, usualmente, intentou apresentá-la como 

ciência do passado. Em vista da perspectiva de enxergar-nos como sujeitos de “um mundo 

verdadeiro das coisas de mentira”152.  

Tal perspectiva nos permite deste modo, uma maior liberdade no trato da teoria – o que 

não significa um desvinculo com o compromisso e a responsabilidade teórica, mas o 

entendimento de queos conceitos, em história, não podem ser passíveis de definição. Eles 

apenas servem para melhor configurar, tecer a urdidura do passado, já que não se pode definir 

nem esquematizar a trama histórica, porque o conceito é apenas um conector de uma série de 

eventos (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011). 

Esta pesquisa está pautada em uma multiplicidade de leituras teóricas. No entanto, ela 

não objetiva tomar conceitos do campo da Nova História Cultura como amarras, e sim como 

amplificadores das possibilidades de escrita, uma vez que, tal como aponta ReinhartKoselleck 

(2006), os conceitos possuem, eles próprio, historicidade, sendo passiveis de metamorfoses, 

conformando-se e reelaborando-se com o passar do tempo. 

A pesquisa é construída na confluência entre o empírico e o teórico. Concomitante à 

pesquisa de campo acontece a teórica, na qual realizamos um levantamento de autores que 

discutem a origem do Reisado no Brasil, assim como autores da historiografia que discutem a 

questão da tradição e suas renovações culturais na tentativa de compreender a memória dos 

Mestres dos Bois e Reisado em Sobral-Ce. Como forma de embasar teoricamente o trabalho, 

                                                 
152 PESAVENTO, Sandra Jatahy. Esse mundo verdadeiro das coisas de mentira: entre a arte e a história. 
Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n. 30, 2002, p.56-75. 
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encontramos, também, em Michel de Certeau (2002) instrumentos para pensar a relação entre 

a tradição da memória dos Bois e Reisados de Sobral e as suas renovações culturais no lugar 

social da produção de sentidos e discursos.  

Entre a tradição da imagem memória dos Bois e Reisados de Sobral e as suas 

inovações culturais encontramos a possibilidade de discutir as implicações recentes da cultura 

tecnológica nessa manifestação, tomando como marco temporal o período de 2005 a 

2010.Para iniciar tal discussão contamos com os ensinamentos de McLuhan (2007) no que diz 

respeito ao antigo auxílio da tecnologia no desenvolvimento da sociedade, a fim de analisar o 

que tem figurado como novo nas apresentações tradicionais do Reisado sobralense. O referido 

autor também acredita que as tecnologias podem ser compreendidas como extensão do corpo 

humano. 

 Neste sentido, a criação de qualquer artefato que venha aprimorar ou preservar a 

manifestação cultural do Reisado sobralense pode ser visto como uma tecnologia.Assim, os 

brincantes sempre contaram com o auxílio da tecnologia em sua manifestação cultural ao 

longo dos anos, o que não nos impede de considerar as peculiaridades tecnologizadas do 

marco temporal escolhido para um estudo mais aprofundado. A atuação do Poder Público na 

institucionalização e registro do Encontro Anual dos Bois e Reisados de Sobral está 

intrinsecamente relacionada àpatrimonialização no contexto das inovações tecnológicas 

(VASCONCELOS; SANTANA; FIALHO et al., 2012).  

 De acordo com o Relatório Técnico do Projeto Bois e Reisados153 de 2005 a 2008, os 

grupos que participam do Projeto recebem apoio financeiro através de incentivo-montagem, 

cujas ações e práticas vêm sendo nos últimos anos registradas em documentos escritos, digitais 

e audiovisuais. Uma quantidade significativa de grupos vem conseguido apoio do referido 

Projeto, mas existem outros grupos que ainda fazem suas apresentações na invisilidade da 

cidade, sem nenhum ajuda das políticas públicas, pois o limite de vagas anuais 

disponibilizadas pelo o já citado Projeto é inferior ao número de grupos de brincantes do 

município de Sobral-Ce. Esse fenômeno tem, no entanto, gerou no período de 2005 a 2010 

muita tensão entre brincantes e grupos, na medida em que começaram a surgir um sentimento 

competitivo, no qual o folguedo acaba por afastar-se das motivações culturais tradicionais.  

                                                 
153 Relatório Técnico de Atividades, Projeto Bois e Reisados de Sobral enviado ao Monumenta em 
24/10/2008. 
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Com base em Pierre Lévy (2001), acreditamos que avanços tecnológicos criados para 

manutenção ou conservação da imagem memória dos Bois e Reisados de Sobral-Ce não são 

intrinsecamente bons ou maus: ao contrário, eles envolvem uma multiplicidade de 

significações e intenções de preservação cultural às gerações futuras que não estão isentas de 

conflitos no mundo da vida.   

Para superar a supracitada problemática, a memória coletiva precisa necessariamente 

estar vinculada a um grupo social determinado. Daí, a importância dessa discussão acerca das 

mudanças vividas pela manifestação dos Bois e Reisados de Sobral frente aos desafios da 

contemporaneidade. Trata-se de uma nova realidade cultural que precisa garantir a 

continuidade das ações educativas da brincadeira, bem como a salvaguarda e disseminação da 

tradição popular sem dispensar o auxílio das novas tecnologias. De fato, “a preservação a 

longo termo se constitui grande desafio às instituições responsáveis por essa difícil tarefa. 

Dificuldades que se observa principalmente, sob o ponto de vista da destinação de recursos 

[...]” (VASCONCELOS; SANTANA; FIALHO et al., 2012, p.338). 

Diante destas dificuldades, não podemos esquecer que são os indivíduos e grupos que 

dão sentido ao mundo da brincadeira por meio das representações na confluência entre o real e 

o virtual. Quando grupos de Reisados deixam de se apresentar por falta de incentivos 

financeiros, surgiu a necessidade de se discutir os limites de determinadas políticas públicas. 

Elas, não podem “legitimar um projeto reformador ou justificar, para os próprios indivíduos 

(brincantes), as suas escolhas e condutas” (CHARTIER, 1990, p. 17). Acreditamos que dada a 

importância da tradição, ela vai se renovando, ganhando novos espaço, se multiplicando e 

exercendo influência em outras realidades históricas a partir de sua representação e do seu 

registro escrito, digital ou audiovisual. Como destaca Certeau (1995, p.9), “[...] para que haja 

verdadeiramente cultura, não basta ser autor de práticas sociais; é preciso que estas práticas 

sociais tenham significado para aqueles que a realizam”.  

Não podemos deixar de ressaltar que o conjunto de documentos e informações 

estocadas em formato digital sobre os Bois e Reisados na Secretaria de Cultura e Turismo de 

Sobral-Ce faz parte do quadro de políticas públicas de conservação, cuja estocagem da 

memória representa uma forma do desejo social ou coletivo de manutenção ou conservação de 

repertórios vividos com auxílio da tecnologia (VASCONCELOS; SANTANA; FIALHO et al., 

2012).  
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Para Chartier (1990), jamais o texto documento pode anular-se como texto, isto é, como 

um sistema construído segundo categorias, esquemas de percepção e de apreciação, regras de 

funcionamento, que remetem à suas próprias condições de produção. Para este autor, é preciso 

considerar a situação de escrita de cada texto e no caso desta pesquisa, é precisar interrogar os 

usos e destinos da escrita patrocinada, estimulada e publicada pela Secretaria de Cultura e 

Turismo de Sobral durante o esteio temporal no qual se delimita o objeto. Além do mais, não 

podemos deixar de ressaltar que o conjunto de documentos da cultura escrita e informações 

estocadas em formato digital sobre os Bois e Reisados na Secretaria de Cultura e Turismo de 

Sobral-Ce fazem parte do quadro de Políticas Públicas de conservação(VASCONCELOS; 

SANTANA; FIALHO et al., 2012).  

Na pesquisa teórica, levamostambém em consideração os autores que discutem a origem 

do Reisado no Brasil154, assim como pesquisadores que discutem a educação patrimonial, a 

tradição e suas inovações culturais na tentativa de compreender a patrimonialização da 

memória dos Bois e Reisado de Sobral-Ceno contexto da cultura escrita e da tecnologia. Neste 

sentido, operaremos a historicização das fontes escritas,digitais e audiovisuais, atentando para 

o que Chartier (1994) chamou de “estatuto social do documento”,enfatizando o conceito de 

cultura, memória e tradição popular.Sahlins(1990)defende que as pessoas, através de suas 

interpretações, de suas experiências, tendem a representar estas com base em suas concepções 

de tempo, espaço e relações sociais.  

Para o desenvolvimento dessa pesquisa adotamos o conceito de representação 

empregado por Sandra Pesavento (2004), segundo o qual representar é perceber no espaço de 

múltiplas práticas, os silenciamentos, as ausências, tornando sensível aquilo que está presente 

e que desabrocha aos nossos olhos, a partir das indagações, submetidas ao queCarlo Ginzburg 

(1991) chama de “paradigma indiciário” que possibilita o olhar “detetivesco” do pesquisador. 

Pois, a história é objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, mas 

tempo saturado de “Agoras” (BENJAMIN,1996).  

Como alerta Santana (2010), é preciso existir uma preocupação mais ampla no que diz 

respeito às metodologias adequadas para o uso de fontes digitais com fins de pesquisa.Em 

nossas fontes, conjeturaremos também os processos pelos quais as representações dos Bois e 

                                                 
154Ver BARROSO, Raimundo Oswald Cavalcante. Reis de Congo. Fortaleza-Ceará. 1996; BRANDÃO, Carlos 
Rodrigues. A Cultura na Rua. São Paulo: Papirus, 1989; MEGALE, Nilza Botelho. Folclore Brasileiro. 
Petrópolis. Editora: Vozes. 2a Ed. 2000. 
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Reisados em Sobral constroem sentidos, identidades e práticas ancoradas na tradição e nas 

suas inovações culturais. Para isso, privilegiamos os estudos de Jacques Le Goff (1994;1995) 

sobre História e Memória, bem como os que propõem uma discussão acerca das 

transformações ocorridas na história a partir dosAnnales, analisando e discutindo as fontes, e 

suas possibilidades de abordagem na pesquisa historiográfica. Nessa mesma esteira, 

contaremos com os apontamentos deCarlos Ginzburg(1989) acerca da história cultural e das 

mentalidades, numa prática de micro-história, que revela as classes subalternas e destaca a 

cultura popular.  

Utilizamos a historiografia local também como fonte teórica, na medida em que ela 

transforma a memória individual e/ou coletiva em história que se faz presente no registro da 

memória dos Bois e Reisados de Sobral-Ce. Dessa forma, trabalhamos com a obra “História 

de Sobral”(1974),de Frota queapresenta o folguedo popular em estudo desde a constituição da 

cidade ainda como “Fazenda Caiçara” até as transformações ocorridas nas primeiras décadas 

do século XX, apresentando os processos de reorganização do espaço urbano e festejos.No 

mesmo sentido, a obra “História da Cultura Sobralense”(2005) e “Cronologia 

Sobralense”(1985),de Araújo,nas quais o autor apresenta um relevante número de 

acontecimentos históricos sociais da cidade que tem relação com as manifestações culturais do 

Reisado sobralense. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os impactos da atual política de patrimonialização da imagem-memória dos Bois e 

Reisados de Sobral-CE são identificados a partir da análise da forma como a brincadeira 

passou a ser realizada, com base em Editais, cujas exigências formais contribuem para 

exclusão de grupos tradicionais que às vezes não atendem aos requisitos dos editais. Por um 

lado, a institucionalização promoveu uma maior organização das apresentações dos grupos, 

mas por outro lado trouxe à tona  processos de exclusão, gerando resistências à 

institucionalização do Encontro Anual de Bois e Reisados. 

A promoção da tradição no terreno fértil das inovações culturais e das novas 

relações entre cultura oral, escrita e digital tem possibilitado criar um grande acervos da 

memória dessa brincadeirana sociedade tecnologizada.Além do mais, não podemos negar 
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que a mídia tecnológica afeta a estrutura da memória, os modos pelos quais percebemos e 

vivemos a nossa temporalidade, mas isso não impede que a tradição se mantenha viva de 

forma atemporal.  

A historicidade das representações e práticas educativas dos Bois e Reisados de 

Sobral engendrada pelos sujeitos históricos ao longo dos tempos tem se redefinido. A 

história do tempo presente, portanto, se confunde com o advento e expansão das 

tecnologias, que vem colocando questões renovadoras e sugerindo novos objetos de análise 

(VASCONCELOS; SANTANA; FIALHO et al., 2012). 

Assim, as implicações das novas tecnologias na manifestação cultural do Reisado 

sobralense estão situadas em um lugar social, em um conjunto de práticas culturais que 

valoriza a historicidade da tradição não apenas nas motivações inconscientes dos 

brincantes, mas, sobretudo pela possibilidade de repassar às gerações futuras práticas 

culturais inovadoras com auxílio da tecnologia.  

Para Bosi (1994) resgatar essas lembranças através do valor da tradição é voltar o 

olhar para o passado com as percepções de um tempo presente que está situado num 

contexto tecnológico. Enfim, “é preciso compreender o conhecimento como patrimônio 

humano em suas diferentes fontes e meios de mediação e representações, como parte de um 

futuro necessário, por meio do qual a cultura e a condição humana se 

presentificam”.(VASCONCELOS; SANTANA; FIALHO et al., 2012, p.345). 
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REVOGAÇÃO DE TOMBAMENTO: O CASO DO CASARÃO DA FIGURINHA 
CULTURAL HERITAGE UNPROTECTION: THE CASE OF “CASARÃO DA 

FIGURINHA” 
 

Thiago Serpa Erthal155 
 
Resumo: Esse artigo tem por objetivo fazer um estudo de caso de decisão exarada pela 
segunda turma do Superior Tribunal de Justiça que confirmou a condenação do ex-prefeito 
do Município de Oliveira, no Estado de Minas Gerais, por ato de improbidade 
administrativa. Na oportunidade, o então prefeito determinara a revogação do tombamento 
instituído sobre uma edificação conhecida como Casarão da Figurinha, contrariando 
parecer do órgão técnico. A fim de empreender tal análise, serão apresentadas algumas 
premissas acerca desse instrumento da política pública cultural e o referencial teórico 
utilizado, qual seja, a teoria dos conceitos jurídicos indeterminados, notadamente para 
indicar a diferença entre vinculação dos atos administrativos, discricionariedade técnica e 
discricionariedade administrativa. A partir disso, buscar-se-á delimitar os requisitos em 
abstrato que viabilizam juridicamente o cancelamento do tombamento para então se 
proceder a um exame mais detalhado do caso concreto. Por fim, o estudo tem também a 
finalidade de verificar se o acórdão proferido pelo tribunal superior pode ser considerado 
como jurisprudência, a ser seguida pelos demais órgãos judicantes, ou se as circunstâncias 
que orientaram tal julgamento são específicas e não podem ser tomadas como regra geral. 
Mesmo desconsiderando questões de natureza processual, ainda assim se chegou à 
conclusão de que o julgado em referência não pode ser utilizado como paradigma do 
entendimento do STJ. 
 
Palavras-chave: Tombamento. Revogação. Requisitos. Discricionariedade. 
 
Abstract: This article aims to make a case study of a decision issued by the second class of 
the Superior Court of Justice that confirmed the condemnation of the former mayor of the 
Municipality of Oliveira, in the State of Minas Gerais, for an act of administrative 
misconduct. At the time, the mayor had determined the repeal of the cultural heritage 
protection instituted on a building known as “Casarão da Figurinha”, contrary to the 
opinion of the technical body. In order to undertake such analysis, some premises will be 
presented about this instrument of cultural public policy and the theoretical framework 
used, the theory of undetermined legal concepts, notably to indicate the difference between 
binding administrative acts, technical discretion and administrative discretion. From this, 
we will seek to delimit the requirements in the abstract that make the cancellation of the 
protection and then proceed to a more detailed examination of the concrete case. Finally, 
the study also has the purpose of verifying whether the judgment given by the higher court 
can be considered as jurisprudence to be followed by the other judging bodies, or if the 
circumstances that guided such a judgment are specific and cannot be taken as a general 
rule. Even disregarding procedural questions, it was still concluded that the judgment in 
question cannot be used as a paradigm for that understanding. 
 
Keywords: Cultural heritage protection. Repeal. Requirements. Discretion. 

                                                 
155Doutorando em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Procurador Federal. 
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INTRODUÇÃO 
Este artigo tem por objetivo fazer um estudo de caso acerca da decisão exarada pela 

segunda turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) por ocasião do julgamento do recurso 

especial (REsp) nº 1.656.889/MG. Cuidou-se, na oportunidade, sobre a prática ou não de 

ato de improbidade administrativa praticado pelo ex-Prefeito do Município de Oliveira, no 

Estado de Minas Gerais, consistente na revogação do tombamento do bem imóvel 

conhecido como Casarão da Figurinha. 

A importância de se investigar com maior profundidade tal caso decorre da 

inexistência de outros julgados do STJ acerca do tema. Assim, é pertinente examiná-lo para 

se compreender o adequado alcance da decisão, sem diminuir sua importância ou exacerbá-

la além daquilo que foi efetivamente tratado pelo Tribunal. 

Conforme se apontará, referido acórdão não representa um posicionamento 

institucional, nem mesmo da turma julgadora, sobre controvérsias jurídicas sensíveis à 

política pública de proteção do patrimônio cultural. O fracionário entendeu que o exame 

das questões jurídicas latentes demandaria análise do conjunto fático-probatório, deixando 

importantes definições para outra oportunidade. 

Isso não reduz a importância do estudo ora proposto. Se por um lado não há um 

julgamento de mérito a se examinar, por outro o caso concreto traz indagações a serem 

suscitadas e investigadas pela doutrina. Esse trabalho tem por finalidade, então, ser o ponto 

de partida para induzir diversas pesquisas possíveis. 

Para tanto, os dois primeiros capítulos se prestarão a fazer apontamentos teóricos 

acerca do instituto do tombamento, sua potencial revogação e sobre os limites dessa revisão 

administrativa. No terceiro, essas premissas teóricas serão utilizadas para o estudo de caso 

proposto. Por fim, serão exaradas algumas conclusões a respeito dessas breves linhas. 

Em termos metodológicos, os dois capítulos teóricos foram feitos a partir de revisão 

bibliográfica. Já o estudo de caso se baseou exclusivamente na leitura integral dos autos 

judiciais, eis que não seria coerente analisar o acórdão do STJ à luz de esclarecimentos 

fáticos dos quais o Tribunal à época não dispunha. Por isso, evitou-se qualquer fonte 

externa de informação. 
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Finalmente, duas ressalvas hão de ser feitas. A primeira, de caráter terminológico, é 

que as expressões “cancelamento do tombamento”, “revogação do tombamento” e 

“destombamento” foram utilizadas como sinônimos, eis que não foram encontradas fontes 

de pesquisa que de alguma forma as diferenciasse. Pelo contrário, a revisão bibliográfica 

indicou sua utilização indiscriminada. 

Além disso, neste artigo não se propôs analisar se a parte dispositiva da decisão 

judicial foi justa ou injusta. Há diversas questões processuais, outras ligadas aos requisitos 

da lei de improbidade administrativa, que poderiam ser questionadas, afetando 

significativamente o resultado final do processo. Tais controvérsias não serão abordadas. A 

proposta aqui é outra, qual seja, examinar como as circunstâncias desse caso concreto 

podem (ou poderiam) contribuir para a delimitação do instituto do destombamento. 

 

A REVOGAÇÃO DO TOMBAMENTO COMO INSTRUMENTO DE 
EXECUÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA PATRIMONIAL 

Antes de adentrar efetivamente ao estudo de caso acima proposto, é imperioso 

compreender o que se entende por revogação do tombamento, instituto pouco utilizado na 

prática cotidiana, menos ainda delimitado em seu conceito, requisitos e efeitos. Daí ser 

imprescindível apontar premissas teóricas que talvez em outros trabalhos fossem 

supérfluas. 

O tombamento é o principal instrumento a cargo do Poder Público para a execução da 

política pública do patrimônio cultural, não raras vezes se confundindo com a própria 

política pública em si. Sobre essa distinção, Sônia Rabello de Castro (1991, p. 5) aponta 

que preservação é o conceito genérico, no qual se pode compreender toda e qualquer ação 

do Estado que vise a conservar a memória de fatos ou valores culturais de uma nação. Do 

ponto de vista normativo e também das atividades administrativas, existem várias 

possibilidades de formas legais de preservação. Portanto, preservação é termo de acepção 

ampla, não se restringindo a uma única lei, ou forma de preservação específica. 

No que pese essa diferenciação, fato é que tanto a política pública de proteção do 

patrimônio cultural quanto seu principal instrumento de execução (o tombamento) têm a 

mesma origem histórica e normativa. Ainda em 1936, o então ministro Gustavo Capanema 
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criou informalmente na estrutura do Ministério da Educação e Saúde (MES) o Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN)156.No mesmo ano, também delegou a 

Mário de Andrade a tarefa de elaborar um anteprojeto de lei que disciplinasse a criação e 

gestão do patrimônio cultural brasileiro. 

O anteprojeto apresentado pelo intelectual modernista foi considerado pela doutrina 

especializada extremamente avançado para seu tempo, antecipando preceitos que somente 

viriam a ser consolidados décadas depois (FONSECA, 2005, p. 99). Coube a Rodrigo Melo 

Franco de Andrade, então diretor do SPHAN, a negociação de um diploma legal 

intermediário, que atendesse as expectativas da elite intelectual e do Governo para criação 

dessa política pública, de espectro mais moderado.  

Nesse contexto e apenas 20 dias depois de outorgada a Constituição de 1937, foi 

publicado o Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, que marcou o início formal 

dessa atividade estatal e introduziu no ordenamento jurídico a contestada figura do 

tombamento. Referido diploma trouxe a possibilidade de o SPHAN, de ofício ou a 

requerimento de qualquer interessado, determinar a inscrição de bens móveis e imóveis 

vinculados a fatos memoráveis da história do Brasil oudetentores de excepcional valor 

arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico157 em um dos quatro livros do tombo 

criados158. Mais do que isso, apontou em seus arts. 11 a 21 diversos efeitos a incidir 

diretamentesobre o direito de propriedade. 

A inovação normativa foi substancial e conflituosa.Afinal, reconhecia-se ao SPHAN 

a prerrogativa de impor, com base no princípio da função social, obrigações aos 

proprietários ou mesmo outros órgãos públicos sem qualquer tipo de contraprestação. Isso, 

                                                 
156O SPHAN foi formalmente incorporado à estrutura do MES através da Lei nº 378, de 13 de janeiro de 
1937. Posteriormente, sua denominação e estrutura foram diversas vezes alteradas, até se consolidar no atual 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 
157 A vinculação do valor cultural dos bens à monumentalidade foi substituída pela referência à identidade, à 
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, tal como se percebe no art. 216 da 
Constituição Federal de 1988. 
158DL nº 25/37, Art. 4º O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional possuirá quatro Livros do 
Tombo, nos quais serão inscritas as obras a que se refere o art. 1º desta lei, a saber: 1) no Livro do Tombo 
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, as coisas pertencentes às categorias de arte arqueológica, 
etnográfica, ameríndia e popular, e bem assim as mencionadas no § 2º do citado art. 1º; 2) no Livro do Tombo 
Histórico, as coisas de interêsse histórico e as obras de arte histórica; 3) no Livro do Tombo das Belas Artes, 
as coisas de arte erudita, nacional ou estrangeira; e 4) no Livro do Tombo das Artes Aplicadas, as obras que 
se incluírem na categoria das artes aplicadas, nacionais ou estrangeiras. 
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em um período histórico em que os direitos fundamentais de segunda dimensão ainda 

estavam se consolidando159, demandou amplo processo de convencimento social e 

institucional, em especial nos tribunais pátrios. 

Nos primeiros anos de vigência do DL nº 25/37, Rodrigo Melo Franco de Andrade – 

que além de diretor do SPHAN era também advogado –travou incessantes batalhas judiciais 

para consolidar juridicamente o instrumento recém-criado (FONSECA, 2005, p. 105).Tais 

contendas somente arrefeceram em 1942, com o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal 

do leading case do Arco do Teles160, oportunidade em que se reconheceu expressamente a 

função social da propriedade tombada como fundamento para imposição desses deveres ao 

proprietário, independentemente de desapropriação ou pagamento de indenização. 

Atualmente, não há dúvida acerca da constitucionalidade do tombamento, que – tal 

como já afirmado acima – é amplamente reconhecido como o principal instrumento da 

política pública de proteção do patrimônio cultural. A questão aqui colocada é outra. 

Consiste em verificarse a revisão desse ato também pode ser considerada como um instituto 

dessa política e, caso positivo, compreender os requisitos e a extensão da medida. 

Em termos conceituais, parece que se pode falar de um gênero – aqui chamado de 

revisão – dentro do qual diversas situações se enquadram. A revisão é, portanto, qualquer 

ato superveniente que retira do plano da validade ou da eficácia o acautelamento antes 

constituído, seja com efeitos prospectivos ou retrospectivos. Nessa esteira, ao menos três 

espécies devem ser consideradas: invalidação, revogação por omissão do Estado e 

revogação por interesse público. 

A primeira hipótese não é uma revisão exclusiva do tombamento. Cuida-se de um 

poder-dever do Estado – seja através do Poder Executivo ou Judiciário – de anular ou 

declarar a nulidade de um ato administrativo viciado em sua origem161. Assim como 

                                                 
159Sobre o surgimento e consolidação dos direitos fundamentais de segunda dimensão, cf., entre outros, 
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais.5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2005. 
160STF, AC nº 7.377, relator Ministro Castro Nunes, julgada em 17/06/1942. Para uma análise mais detalhada, 
cf. SOUZA FILHO, Carlos Federico Marés de. Bens Culturais e sua Proteção Jurídica. 3 ed. Curitiba: 
Juruá, 2005, pp. 94-9. 
161 Sobre a possibilidade de a Administração exercer poder de autotutela, cf. os arts. 53 a 55 da Lei nº 
9.784/1999 e súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 
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qualquer ato administrativo, também o tombamento deve obedecer a requisitos formais e 

materiais que limitam a atuação estatal, sob pena de ser retirado do ordenamento jurídico. 

As outras duas espécies, ao contrário, são particulares para o tombamento, eis que 

previstas em normas específicas que lhes dão substrato: o art. 19, § 2º, do DL nº 25/37 e o 

artigo único do Decreto-lei nº 3.866, de 29 de novembro de 1941.Vale a leitura de ambos 

os preceitos: 

DL nº 25/37, Art. 19. O proprietário de coisa tombada, que não dispuzer de 
recursos para proceder às obras de conservação e reparação que a mesma 
requerer, levará ao conhecimento do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional a necessidade das mencionadas obras, sob pena de multa 
correspondente ao dobro da importância em que fôr avaliado o dano sofrido pela 
mesma coisa. 

§ 1º Recebida a comunicação, e consideradas necessárias as obras, o diretor do 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional mandará executá-las, a 
expensas da União, devendo as mesmas ser iniciadas dentro do prazo de seis 
mezes, ou providenciará para que seja feita a desapropriação da coisa. 

§ 2º À falta de qualquer das providências previstas no parágrafo anterior, poderá 
o proprietário requerer que seja cancelado o tombamento da coisa. 

§ 3º Uma vez que verifique haver urgência na realização de obras e conservação 
ou reparação em qualquer coisa tombada, poderá o Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional tomar a iniciativa de projetá-las e executá-las, a 
expensas da União, independentemente da comunicação a que alude êste artigo, 
por parte do proprietário. 

 

DL nº 3.866/41, Artigo único. O Presidente da República, atendendo a motivos 
de interesse público, poderá determinar, de ofício ou em grau de recurso, 
interposto pôr qualquer legítimo interessado, seja cancelado o tombamento de 
bens pertencentes à União, aos Estados, aos municípios ou a pessoas naturais ou 
jurídicas de direito privado, feito no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, de acordo com o decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. 

Quanto à primeira, a possibilidade de o proprietário hipossuficiente requerer a 

revogação do tombamento ante a inércia estatal em executar obras necessárias de 

conservação e reparação é uma ficção jurídica, não havendo precedente que permita uma 

análise descritiva do instituto. 

Em termos prescritivos, dificilmente se reconheceria atualmente que tal norma foi 

recepcionada pela Constituição Federal. A proteção do patrimônio cultural brasileiro 

recebeu proeminência jurídica com a promulgação da Carta cidadã, havendo alternativas de 

gestão dos bens acautelados além da simples execução direta prevista no art. 19, § 1º, do 

DL nº 25/37. 
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Pode-se, por exemplo, criar linhas de crédito, constituir fundos patrimoniais, 

conceder isenções fiscais, formatar parcerias público-privadas, ou seja, há uma série de 

alternativas de gestão do patrimônio cultural que devem ser consideradas à simples 

revogação do tombamento. O ponto não será aprofundado, constando aqui simplesmente 

para referência acadêmica, já que é a hipótese seguinte que se aplica ao estudo de caso 

proposto. 

Com efeito, nos termos do DL nº 3.866/41, o Presidente da República, atendendo a 

motivos de interesse público, pode determinar, de ofício ou em grau de recurso, seja 

cancelado o tombamento de determinado bem. A medida não é usual, mas também não 

chega a ser uma abstração como aquela constante no art. 19 § 2º, do DL nº 25/37. 

Sobre o tema, Marcia Chuva (2009, p. 147) explica que: 

No ano da implantação desse decreto-lei, 1941, a Capital Federal vivia um 
momento crucial, quando estavam sendo feitas as obras de abertura da avenida 
Presidente Vargas. Na reta das demolições, encontravam-se alguns bens 
tombados, sob a guarda do Sphan, tais como o Campo de Santana (atual praça da 
República), que foi destombado e reduzido para passar a avenida. Encontrava-se, 
também, a igreja de São Pedro dos Clérigos, tombada em 1938, que teve seu 
tombamento cancelado, em 1943, também apoiado nesse decreto-lei, para que 
pudesse ser derrubada. Apesar de o Sphan ter apresentado um projeto alternativo 
ao da prefeitura para o traçado da nova avenida, não obteve êxito. [...] Por outro 
lado, ficou patente que seu poder de barganha era relativo, num caso em que 
poderosos interesses econômicos e políticos estavam em jogo. 

A ideia de que o DL nº 3.866/41 foi editado para viabilizar a construção da Av. 

Presidente Vargas no Rio de Janeiro é comumente aceita162, mas o contexto político-social 

de exceção em que a norma foi produzida não diminui sua importância. Com efeito, a 

possibilidade de revogação do tombamento é o reconhecimento de que a política do 

patrimônio cultural é dinâmica, influenciando e sendo influenciada pelas transformações 

sociais cotidianas. 

A aceitação desse caráter mutável é pouco contestada na seara do patrimônio 

imaterial, conforme se infere do art. 7º do Decreto nº 3.551/2000, que prevê a reavaliação 

                                                 
162 Nesse sentido, RODRIGUES, José Eduardo Ramos. O caso do canhão “El Cristiano”. In: RODRIGUES, 
José Eduardo Ramos; MIRANDA, Marcos Paulo de Souza. Estudos de direito do patrimônio cultural. 
Belo Horizonte: Fórum, 2012, pp. 262-3. Em sentido contrário, o único texto encontrado foi TELLES, Mário 
Ferreira Pragmácio; COSTA, Rodrigo Vieira; e SALES, Jessica Fontenele. O revés da proteção: 
apontamentos sobre o instituto do cancelamento de tombamento e suas implicações nas políticas de 
preservação do patrimônio cultural. In: V Seminário Internacional – Políticas Culturais, 2014, Rio de Janeiro. 
Anais eletrônicos. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 2014, pp. 3-4. 
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decenal do registro163. Já no campo do patrimônio material, há uma resistência bastante 

firme que vê no destombamento uma abertura para especulação imobiliária e 

agigantamento de outros interesses poderosos, nem sempre transparentes164. 

A contenda, como acima apontado, é tormentosa. Há quem defenda a 

inconstitucionalidade absoluta do DL nº 3.866/41 (RODRIGUES, 2012, p. 262). Outros 

vão propor uma reinterpretação material do instituto à luz do art. 216 da Constituição 

Federal (TELLES, COSTA e SALLES, 2014, p. 6). Existe também quem proponha uma 

releitura formal, à luz do art. 225, § 1º, inciso III, da CF, de maneira que a revogação do 

tombamento somente poderia ser feita através de lei (MIRANDA, 2016). 

Todas essas argumentações são juridicamente coerentes, mas também passíveis de 

críticas. Para o que aqui interessa, tendo em vista que essas alegações não foram suscitadas 

no caso concreto em estudo, partir-se-á da premissa de que o DL nº 3.866/41 é 

constitucional e plenamente aplicável. O ponto nodal, a seguir explorado, é saber os limites 

de atuação do chefe do Poder Executivo. 

 

REVOGAÇÃO DO TOMBAMENTO: ATO VINCULADO OU 
DISCRICIONÁRIO? 
 

Destarte, partindo da premissa de que o artigo único do DL nº 3.866/41 é uma norma 

válida e eficaz, tem-se que o Presidente da República, atendendo a motivos de interesse 

público, pode determinar, de ofício ou em grau de recurso, a revogação do tombamento. 

Mas, afinal, quais são os limites para que essa prerrogativa seja exercida? Esse ato é 

discricionário ou vinculado? 

                                                 
163 Art. 7º O IPHAN fará a reavaliação dos bens culturais registrados, pelo menos a cada dez anos, e a 
encaminhará ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural para decidir sobre a revalidação do título de 
“Patrimônio Cultural do Brasil”. Parágrafo único. Negada a revalidação, será mantido apenas o registro, como 
referência cultural de seu tempo. 
164 A própria dicotomia entre material e imaterial vem sendo progressivamente superada. Para 
aprofundamento sobre tal tendência, remete-se o leitor, dentre outros, ao seguinte texto: MENESES, Ulpiano 
Toledo Bezerra de. O campo do Patrimônio Cultural: uma revisão de premissas. In: IPHAN. I Fórum 
Nacional do Patrimônio Cultural: Sistema Nacional de Patrimônio Cultural: desafios, estratégias e 
experiências para uma nova gestão, Ouro Preto/MG, 2009. Brasília: IPHAN, 2012. 
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A dúvida perpassa por se compreender a natureza do próprio tombamento, havendo 

posicionamento doutrinário nos mais diversos sentidos165.Entretanto, nos últimos anos,a 

própria antinomia inflexível entre atos vinculados e discricionários vem sendo posta em 

xeque. Nesse sentido, Andreas Krell (2013, p. 19) argui que vinculação e discricionariedade 

são extremos inalcançáveis, dois pontos hipotéticos que determinam os limites de uma 

linha de gradação dos atos concretos, alguns mais vinculados outros mais discricionários. 

Os atos administrativos seriam graduados de acordo com a determinação 
linguística dos conceitos jurídicos utilizados nas normas vigentes e aplicáveis à hipótese. 
Quanto menos subjetivismo a norma viabilizar, maior será o grau de vinculação do 
administrador, ao passo que expressões que admitam diversas interpretações conduziriam a 
uma mais acentuada discricionariedade administrativa. 

Assim, há conceitos que são objetivamente compreendidos, tais como a idade das 
pessoas, distância entre prédios e tamanho de imóveis. Esses no máximo dependerão de 
simples verificação aritmética, não passível de gerar interpretação divergente, salvo erro do 
sujeito. Porém, muito mais comuns são os conceitos legais que possuem natureza empírica 
e descritiva, ou seja, aqueles determináveis a partir da observação de objetos cotidianos. 

Eles são fundamentalmente perceptíveis pelos sentidos, ou seja, são dotados de 
forte imperativo linguístico, revelado com base no senso comum ou, eventualmente, em 
conhecimento científico. Novamente, o papel do intérprete é mais de revelador da norma, e 
menos de produtor interpretativo da mesma.Parece que nesse grau de (in)determinação se 
enquadraria, em parte, a chamada discricionariedade técnica. 

Assim, considerando que os conceitos jurídicos indeterminados seriam 
determináveis, possibilitar-se-ia uma ampla atuação jurisdicional, cabendo ao poder 
judiciário analisar se a atuação do administrador está de acordo ou não com a lei. Dessa 
forma, termos como “preço justo”, “doença grave” e “impacto ambiental” não confeririam 
discricionariedade aos órgãos executivos, mas apenas lhe incumbiriam o ônus de revelar a 
melhor interpretação possível, dentre diversas alternativas. 

Por fim, além dos conceitos objetivamente compreendidos e daqueles que 
possuem natureza empírica e descritiva, há também as normas valorativas, ou seja, aquelas 
tipicamente abertas, cujo significado depende obrigatoriamente de complementação 
subjetiva a partir de valores próprios ao intérprete. Esse é o campo adequado da 
discricionariedade administrativa e aquele que traz maior gama de problemas, desde a 
possibilidade de intervenção judicial até a liberdade do administrador de rever seus atos. 

Isso porque tais conceitos não apenas são indeterminados, mas o método a partir 
do qual a norma se produz é distinto daqueles anteriormente vistos. Não mais se fala em 
complementação do texto por mera percepção empírica ou técnica. Há necessidade de 
valoração dos mesmos, tomando por base fundamentos subjetivos que, em regra, não são 
unanimemente intuitivos. 

Assim, a norma aplicável ao caso concreto se cria a partir do cotejo do texto legal, 
que contém expressões conceitualmente abertas, e os valores inerentes ao 
intérprete/executor do comando. E, nesse processo, expressões como “bem comum”, “boa 

                                                 
165Resumindo a controvérsia, cf. SOUZA FILHO, op. cit., pp. 87-90. 
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fé”, “probidade”, “função social” e “pobreza” abrem ao administrador diversas condutas 
possíveis, todas igualmente razoáveis, cabendo-lhe optar por uma delas. 

Nesse campo tipicamente discricionário, deve-se reconhecer legítima a decisão, 
ainda que não seja a preferida do juiz, do membro do Ministério Público ou de qualquer 
cidadão, por um simples motivo: até que se demonstre o contrário, o Presidente da 
República é o representante do povo, eleito democraticamente, e exerce atividade por esse 
delegada. Assim, dentre as distintas opções discricionárias razoáveis, aquela por ele 
emanada deve prevalecer. 

O ponto crucial é compreender, à luz dessas premissas teóricas, se o conceito jurídico 

indeterminado “interesse público”, constante no artigo único do DL nº 3.866/41, é 

determinável por percepção técnico-empírica ou mediante valoração subjetiva do intérprete. 

No primeiro caso, ainda que não se possa falar propriamente em vinculação, o campo de 

atuação do chefe do Poder Executivo será bastante mais restrito do que no segundo. 

Essa resposta, porém, não pode ser dada em abstrato. Somente as circunstâncias do 

caso concreto permitirão delimitar o espectro de atuação do gestor. Há casos em que a 

decisão do Presidente da República será vinculada às manifestações técnicas exaradas166, 

em especial se não houver nenhum interesse público que se lhe contraponha. Existem 

outros em que caberá à dita autoridade o exercício de ponderação de interesses, como por 

exemplo a destruição controlada de um sítio arqueológico para construção de uma usina de 

geração de eletricidade. 

Em qualquer hipótese, e isso se pode afirmar de maneira genérica, o ato 

administrativo deverá ser praticado fundamentadamente, cabendo observância aos 

princípios constitucionais pertinentes, notadamente sesubmetendo ao crivo da razoabilidade 

e proporcionalidade.A revogação do tombamento não é simplesmente um ato de 

vontadepessoal, mas sim um ato de gestão da coisa pública, a ser praticado à luz de seus 

requisitos formais e materiais. 

 

O CASO DO CASARÃO DA FIGURINHA 
Fixadas tais premissas teóricas, cumpre – agora sim – examinar o caso concreto. 

Passa-se a narrar os fatos que interessam ao estudo. 

                                                 
166Em âmbito federal, cabe ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural proferir tais manifestações, órgão 
colegiado vinculado administrativamente ao IPHAN, mas tecnicamente autônomo, composto por agentes 
estatais e representantes de diversos setores da sociedade civil. 
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O STJ julgou, no dia 20/04/2017, o REsp nº 1.656.889/MG, interposto pelo ex-

Prefeito do Município de Oliveira para impugnar o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais (TJMG) que, reformando a sentença de piso, julgara procedente os pedidos 

formulados pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) para condená-lo nas penas 

previstas no art. 10 da Lei nº 8.429/1992. 

Em breve síntese, o Município de Oliveira tombara o imóvel conhecido como 

Casarão da Figurinha através do Decreto nº 2.431, de 16 de março de 2006. Posteriormente, 

mediante o Decreto nº 2.853, de 18 de março de 2010, o então Prefeito – per si, sem 

manifestação de qualquer órgão técnico – retirou a proteção antes atribuída ao bem. 

Em decorrência, o MPMG ajuizou duas ações: a ação civil pública (ACP) nº 

0035876-23.2010.8.13.0456, em que buscava evitar a demolição do imóvel; e a ação de 

improbidade administrativa (AIA) nº 0072762-21.2010.8.13.0456, na qual buscava a 

responsabilização pessoal do ex-Prefeito. Apesar de tratarem exatamente da mesma 

contenda, o resultado de uma e outra foi absolutamente diferente. 

Com relação à primeira demanda, o TJMG concluiu que o tombamento do Casarão da 

Figurinha era nulo, eis que não havia obedecido o trâmite do DL nº 25/37, notadamente no 

que tange ao direito de contraditório do proprietário. Em razão disso, os pedidos foram 

julgados improcedentes e se permitiu a demolição da edificação167. 

No que se refere à AIA, o TJMG deu provimento à apelação interposta pelo MPMG 

para condenar o ex-prefeito do Município de Oliveira. Foram apresentados os seguintes 

argumentos: (i) a proteção do patrimônio cultural é atividade de competência comum dos 

entes federados; (ii) o tombamento, como instrumento dessa política pública, pressupõe 

observância do processo administrativo previsto no DL nº 25/37, notadamente 

manifestação do órgão técnico; (iii)por simetria, o destombamento também requer prévio 

exame do órgão técnico; (iv) o prefeito não dispõe de discricionariedade para determinar 

per si a revogação do tombamento. 

                                                 
167Em verdade, a demolição se deu antes do julgamento de mérito, enquanto ainda vigia decisão liminar que a 
obstava. Contudo, com a decisão definitiva em sentido inverso, essa questão perde importância, ainda que se 
pudesse falar em alguma sanção processual pelo descumprimento da tutela de urgência. 
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O Tribunal considerou, então, que a revogação do tombamento levada a efeito pelo 

Decreto nº 2.853/2010 não observou esses requisitos e, ante a demolição do bem, condenou 

o ex-Prefeito por ato de improbidade administrativa. Em sede de embargos de declaração, 

não reconheceu pertinênciapara o caso no julgamento da ACP nº 0035876-

23.2010.8.13.0456, que declarara a invalidade do ato originário.Interposto recurso especial, 

o STJ a ele negou provimento. 

Apesar do que possa parecer, o STJ não abordou efetivamente as questões jurídicas 

que lhe foram submetidas. Não consta do voto do Min. Herman Benjamin que o 

destombamento pressupusessemanifestação prévia do órgão técnico ou mesmo que a 

decisão do chefe do Poder Executivo seria a ela vinculada. O Tribunal simplesmente 

reafirmou as conclusões exaradas pelo TJMG, apontando que eventual reforma do 

julgamento demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede 

recurso especial. 

A conclusão a que chegaram os eminentes ministros é discutível. Conforme se 

apontará abaixo, há diversas premissas jurídicas adotadas pelo TJMG que poderiam ter sido 

examinadas pelo STJ, seja para manter o julgado a quo ou para reformá-lo. Perdeu-se uma 

oportunidade de delinear melhor o instituto da revogação do tombamento, em especial seu 

conceito e requisitos. Veja-se, então, cada uma das premissas jurídicas que poderiam ter 

sido examinadas. 

Em primeiro lugar, não há dúvida de que a proteção do patrimônio cultural é política 

pública de competência também dos entes municipais (art. 23, III, da CF).Por outro lado, 

viu-se acima que o tombamento é tão-somente um instrumento dessa política, disciplinado 

em nível federal pelo DL nº 25/37.Então, será que a regulamentação sobre o tombamento 

federal poderia ser simplesmente transposta para a esfera municipal? 

Esse é um primeiro ponto que poderia ter sido examinado pelo STJ, eis que o TJMG 

indiscriminadamente aplicou ao caso concreto as disposições do DL nº 25/37, sem qualquer 

fundamentação sobre a aptidão de lei federal para disciplinar o instrumento municipal.Há 

diversos institutos dessa mesma política cujos requisitos e efeitos são distintos em cada 
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esfera da federação168, sem que isso implique em inconstitucionalidade de quaisquer das 

normas. 

Se o raciocínio vale para o tombamento, com ainda mais razão para o 

destombamento, eis que o DL nº 3.866/41 é norma que excepciona a regra geral da simetria 

de formas169. Dessa maneira, o STJ poderia ter examinado se, nos tombamentos estaduais e 

municipais, à falta de regramento geral e abstrato, aplica-se subsidiariamente as normas 

federais pertinentes. 

Essa definição ajudaria sobremaneira no exame do segundo fundamento manejado 

pelo TJMG. Com efeito, sabe-se que em nível federal os tombamentos administrativos se 

implementam sempre a partir de parecer favorável do Conselho Consultivo do Patrimônio 

Cultural, homologado pelo Ministro da Cultura170. Essa regra nem sempre é seguida pelos 

Estados e Municípios, que em sua maioria admitem o tombamento por simples decreto 

editado pelo chefe do Poder Executivo. 

Em termos formais, não parece juridicamente coerente que a exigência de 

manifestação da instância técnica seja casuística, a depender da finalidade do ato a ser 

praticado.Ou se exigetal etapa para tombar e destombar determinado bem, ou se reconhece 

que os Governadores e Prefeitos possuem a priorie per sital competência, ainda que 

obedecidos requisitos materiais, em especial de fundamentação. 

O último ponto é exatamente a síntese dos três anteriores. Especificada em que 

medida os Municípios devem seguir as regras federais para execução da política pública 

patrimonial, definido se os requisitos e procedimentos do DL nº 25/37 e DL nº 3.866/41 se 

aplicam subsidiariamente em âmbito municipal e se os prefeitos podem per si revogar o 

tombamento já implementado, resta investigar quais os limites materiais de atuação do 

chefe do Poder Executivo. 

                                                 
168Basta pensar, por exemplo, nas legislações que concedem isenção fiscal para fomentar atividades culturais. 
Há diferenças tanto entre as normas federais, estaduais e municipais (vertical) como também na comparação 
entre Estados e Municípios (horizontal). 
169O raciocínio é feito em abstrato, já que no caso concreto tanto o tombamento como o destombamento do 
Casarão da Figurinha foram realizados por decreto municipal. 
170Lei nº 6.292/1975, Art. 1º O tombamento de bens no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), previsto no Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, dependerá de homologação do Ministro 
de Estado da Educação de Cultura, após parecer do respectivo Conselho Consultivo. Com as modificações 
implementadas pela Medida Provisória nº 870/2019, convertida na Lei nº 13.844, de 2019, ainda não está 
claro se a homologação ficará a cargo do Ministro da Cidadania ou do Secretário Especial de Cultura.  
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Conforme arguido no capítulo anterior, a simples afirmação de que a revogação do 

tombamento é ato vinculado ou discricionário não tem mais cabimento dentro de uma 

teoria que proponhaessa análise à luz das circunstâncias do caso concreto e da 

fundamentação expendida. Nesse sentido, o ato praticado sem prévia manifestação técnica 

ou em desacordo com ela seria juridicamente possível, mas o ônus argumentativo 

aumentaria consideravelmente. 

O que não parece razoável é consignarem abstrato que o Prefeito jamais poderia agir 

per si ou de forma contrária à instância técnica. E, ao contrário do precedente exarado pelo 

TJMG, não se pode afirmar que o STJ tenha assim decidido.O julgamento do REsp 

1.656.889/MGnão representou um posicionamento do Tribunal superior a respeito dessas 

questões jurídicas, tendo a corte se limitado a apontar que esse exame demandaria análise 

do conjunto fático-probatório, o que não seria cabível dentro dos limites estritos do recurso. 

 

CONCLUSÕES 
Assim, retomando o raciocínio feito acima, pode-se concluir que o tombamento é o 

principal instrumento da política pública de proteção do patrimônio cultural, mas com ela 

não se confunde. Da mesma forma, sua revisão também pode ser tomada como uma 

ferramenta dessa atividade estatal, caracterizando-se como gênero no qual se incluem pelo 

menos a anulação e duas espécies de revogação. 

A revogação por interesse público tem expressa previsão legal no DL nº 3.866/41 e se 

mostra adequada à dinamicidade dessa política pública, não havendo inconstitucionalidade 

em abstrato da norma, no que pese haver posicionamento doutrinário arguindo o contrário. 

A partir disso – é dizer, da constitucionalidade do instrumento –, torna-se imperioso indicar 

os requisitos e procedimento pelo qual o ato deve (ou não) ser concretizado. 

Dentre esses pressupostos, a teoria dos conceitos jurídicos indeterminados parece 

apropriada para explicar que o destombamento não é ato nem vinculado nem discricionário. 

Segundo esse referencial teórico, existem graus de indeterminação que se dão pela 

densidade linguística da norma jurídica. Somente as circunstâncias em concreto e a 

fundamentação do ato praticado é que permitirão examinar a sua juridicidade. 
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Nesse ponto, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o caso do 

Casarão da Figurinha (REsp 1.656.889/MG), deixou passar uma oportunidade para abordar 

diversos aspectos jurídicos pertinentes para a compreensão e delimitação do instituto, 

dentre eles a questão da vinculação do gestor ao parecer técnico. Na oportunidade, o 

tribunal se limitou a ratificar – mediante simples referência à sua súmula 7 – o acórdão 

exarado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sem aprofundamento. 
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A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO COMO POSSIBILIDADE DE UMA 
CRESCENTE DEMOCRATIZAÇÃO 

 
THE INFORMATION SOCIETY AS A POSSIBILITY OF GROWING 

DEMOCRATIZATION 
Fernanda Schwertner171 

Luiz Gonzaga Silva Adolfo172 
 

RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo analisar a participação política dos 
cidadãos na Sociedade da Informação e a possibilidade de adoção da democracia direta 
mediante a utilização da Internet.Diante disso, por meio do método dedutivo, procurou-se 
responder a seguinte indagação:de que forma a Sociedade da Informação, por meio da 
Internet, pode contribuir para que ocorram mudanças nas estruturas políticas e uma 
crescente democratização? Para tanto foram acionadas as técnicas da documentação 
indireta, por meio de doutrina, como livros, revistas especializadas sobre o assunto, que 
permitiram dar suporte ao texto e à sua possível conclusão. O estudo foi dividido em três 
etapas, na primeira, conceituou-se a Internet e a Sociedade da Informação, bem como se 
verificou a ascensão da tecnologia da informação e comunicação - TICs na sociedade e na 
democracia.Na segunda, foram analisados os impactos positivos e negativos que a Internet 
causou na política contemporânea. Por fim, foi realizada uma revisitação do conceito de 
democracia, abordando-se a participação política e a legitimidade democrática, bem como 
demonstrado as alterações ocorridas com a ascensão das tecnologias de informação e 
comunicação – TICs, em especial, a Internet. Concluiu-se, que o processo de participação 
política e democrática sofreu uma mudança após o advento da Sociedade da Informação. 
Esta mudança ocorreu nos meios de participar na esfera pública, por exemplo, por meio da 
utilização de aplicativos, redes sociais, blogs, entre outros meios.  
Palavras-chave: Democracia; Internet; Informação; Política; Sociedade da Informação. 
 
ABSTRACT: The present work aimed to analyze the political participation of citizens in 
the Information Society and the possibility of adopting direct democracy through the use of 
the Internet. Given this, through the deductive method, the following question was sought: 
How can the Information Society, through the Internet, contribute to changes in political 
structures and a growing democratization? To this end, indirect documentation techniques 
were used through doctrine, such as books, specialized journals on the subject, which 
supported the text and its possible conclusion. The study was divided into three stages, the 
first conceptualizing the Internet and the Information Society, as well as the rise of 
                                                 
171Mestranda do Programa de Pós Graduação em Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC – 
Santa Cruz do Sul – RS). Bolsista BIPPS – Edital 2019. Área de Concentração em Constitucionalismo 
Contemporâneo, Bacharel em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC – Santa Cruz do Sul – 
RS). Especialista em Direito e Processo do Trabalho Universidade de Caxias do Sul (UCS – Caxias do Sul – 
RS). Membro do grupo de pesquisa (CNPq) “Direitos Fundamentais na Sociedade da Informação”, sob a 
coordenação do Prof. Dr. Luiz Gonzaga Silva Adolfo. E-mail< feschwertner@hotmail.com>.   
172Pós-doutor em Direito pela Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2018).  Mestrado (2000) 
e Doutorado (2006) em Direito pela Unisinos. Professor do curso de Direito e do Programa de Pós-Graduação 
em Direito (Mestrado) da Unisc. Professor do curso de Direito da Ulbra, campus Gravataí. Membro da 
Associação Portuguesa de Direito Intelectual (APDI), da Associação Brasileira de Direito Autoral (ABDA) e 
da Comissão Especial de Propriedade Intelectual da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RS).E-
mail<adolfo@unisc.br> 
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information and communication technology - ICTs in society and democracy. In the 
second, the positive and negative impacts that the Internet has had on contemporary politics 
were analyzed. Finally, a review of the concept of democracy was conducted, addressing 
political participation and democratic legitimacy, as well as demonstrating the changes that 
occurred with the rise of information and communication technologies - ICTs, especially 
the Internet. It was concluded that the process of political and democratic participation 
underwent a change after the advent of the Information Society. This change occurred in 
the means of participating in the public sphere, for example through the use of apps, social 
networks, blogs, among other means. 

Keywords: Democracy; Internet; Information; Politics; Information Society 

 

INTRODUÇÃO 

A sociedade contemporânea tem sido descrita como uma Sociedade da Informação 

pela importância que a informação tem avocado com as novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC), principalmente a partir da expansão da Internet, que vem despertando 

mudanças de várias ordens nas relações sociais, políticas, econômicas, culturais e 

filosóficas. Pode-se afirmarque a Internet é um marco civilizatório na vida da sociedade, a 

vida antes e depois da Internet, pois ela tem criado expectativas elevadas de mudanças, 

algumas até revolucionárias.  

Com o avanço da Internet, a sociedade descobriu uma nova forma de se relacionar, 

comunicar e trocar informações. Das cartas aos e-mails, a facilidade e a rapidez na troca de 

mensagens foi, aos poucos, se tornando um hábito comum a todos. Contemporaneamente, 

muito embora não se possa dizer que este acesso seja universal, uma parcela significativa 

dos brasileiros, faz uso frequente dos espaços virtuais.  

Nesse sentido, o surgimento das tecnologias de informação e comunicação e a 

ampliação dos usos da Internet nos últimos anos trouxe novas modificações à vida social e 

política das sociedades contemporâneas (BENTIVEGNA, 2006; HJAVARD, 2012; 

THOMPSON, 1998). A revolução nos meios de comunicação apresenta novas questões 

para a compreensão do campo político, seja em suas instituições e processos, como para a 

análise do fazer político por meio dos cidadãos, ou nas perspectivas participativas e 

comportamentais. 
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Dos vários impactos causados pela Internet, o que mais interessa neste artigo é o da 

área política, mais especificamente entender como a Internet pode provocar mudanças nas 

estruturas políticas no sentido de promover uma crescente democratização.  

2. Sociedade da Informação, Internet e alcance da informação 

O contexto teórico que embasa as influências do novo meio de comunicação e de 

difusão de informação, a Internet, abrange as ideias dos pensadores que foram 

profundamente influenciados pelo momento histórico no qual viviam considerando-se, 

especialmente, a Segunda Guerra Mundial, os efeitos da Guerra Fria sobre as sociedades e 

economia, bem como a hegemonia dos Estados Unidos (CAPOBIANCO, 2010). 

 A partir da Segunda Guerra mundial, instaura-se um novo paradigma de ordem 

técnica que modifica as estruturas políticas, sociais e econômicas em razão das guerras 

constituírem normalmente um celeiro fértil de ideias e inovações tecnológicas. As teorias 

foram profundamente influenciadas pelo impacto causado pelas guerras e os pesquisadores, 

principalmente dedicaram-se à elaboração de novos paradigmas que substituíssem os 

antigos e ao mesmo tempo contemplassem ideais humanitários (CAPOBIANCO, 2010). 

De modo geral, as teorias contemplam o advento da Internet, pois o que se verificaé o 

avanço tecnológico, ainda que com as devidas proporções entre as diferentes nações, 

considerando-se, principalmente cada situação política, social e econômica 

(CAPOBIANCO, 2010).  

Odesenvolvimento tecnológico e científico, acelerado por ocasião da Segunda 

Guerra, auxiliou a integração das potencialidades de recursos que resultaram na Internet, 

uma estrutura global que interliga os computadores e outros equipamentos para possibilitar 

o registro, produção, transmissão e recepção de informações e a comunicação entre 

indivíduos independentemente da posição geográfica. O termo é usado tanto para definir a 

infraestrutura (redes públicas de TCP/IP e outras redes de grande abrangência) como o uso 

público (WWW, e-mail, espaços virtuais que permitem a comunicação) (CAPOBIANCO, 

2010).  

Ainda, pode-se dizer que a Internet trata-se de um grande conjunto de redes de 

computadores interligados pelo mundo inteiro. A ligação ocorre de forma integrada 

possibilitando a conectividade independente do tipo de máquina que seja utilizada, e para 
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manter essa multi-compatibilidade utiliza-se de um conjunto de protocolos e serviços em 

comum, o que facilita aos usuários conectados usufruir de serviços de informação de 

alcance mundial (EDUVIRGES; SANTOS, 2013).  

Nesse sentido, a Internet para Campello, Cendón e Kremer (2000, p.276) “é uma rede 

global de computadores ou, mais exatamente, uma rede que interconecta outras redes 

locais, regionais e internacionais”.  

A Internet possibilita o fluxo de mensagens independente de territórios geográficos, 

de tempo, das diferenças culturais e de interesses, sejam eles políticos ou culturais, 

econômicos, globais, nacionais ou locais. Possibilita modificar o sistema convencional de 

tratamento da informação, antes atividade concentrada nos agentes profissionais vinculados 

à mídia tradicional, ao viabilizar que agentes sociais produzam e transmitam informação, 

sem fronteiras. Qualquer pessoa pode processar e difundir conteúdos por meio de um 

jornalzinho online, por exemplo. (PERUZZO, 2005). 

Atualmente, a Internet é uma grande fonte de informação global, porque ela transmite 

informações de várias partes do mundo, notícias reais de vários assuntos, durante vinte 

quatro horas por dia, é algo que não tem barreiras, empecilhos para ter acesso, essa é sua 

grande atração. “Para muita gente, o grande atrativo da Internet é justamente o fato de ela 

não ter dono. De não ser controlada por ninguém. De ser uma “anarquia cooperativa”, 

como gostam definir os teóricos”. (CAVALCANTI, 1996, p.72) 

Entre as formas de comunicação por meio da Internet, das quais constituem não só 

maneiras de interação, mas de disseminação de informações, existem o correio eletrônico -

e-mails trata-se de uma forma de comunicação muito utilizada, no qual cada pessoa pode 

ter o seu, e enviar mensagens a quem desejar; as listas de discussões, são páginas que 

dispõem de fóruns para divulgar opiniões e debater sobre os mais variados temas; o 

facebook e oinstagram, os quais são redes sociais, locais onde as pessoas podem trocar 

ideias e preocupações, podem mostrar suas fotos e vídeos.    

A ascensão da Internet possibilita utilizar a expressão Sociedade da Informação, que 

segundo Kelly Prudêncio “designa geralmente um ambiente de relações sociais mediados 

por sistemas de informação cujo suporte tecnológico são as redes de computadores [...] na 
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qual a informação está disponível [...] a qualquer pessoa em qualquer lugar a qualquer 

tempo” (2006, p. 17).  

Ademais, pode-se afirmar que na Sociedade da Informação, tudo que está sendo 

produzido está sendo publicado na Internet, é uma maneira encontrada de publicar 

rapidamente informações técnicas-científicas, com a finalidade de democratizar a 

informação. A comunicação entre pessoas, empresas, instituição de ensino também se 

beneficiaram com a Internet, devido à facilidade de comunicação que não encontra 

obstáculos (EDUVIRGES; SANTOS, 2013). 

A respeito deste contexto, Manuel Castells explica que “o nosso mundo está em 

processo de transformação estrutural desde há duas décadas”, e segue mencionando que “é 

um processo multidimensional, mas está associado à emergência de um novo paradigma 

tecnológico, baseado nas tecnologias de comunicação e informação, que começaram a 

tomar forma nos anos 60 e que se difundiram de forma desigual por todo o mundo.“ 

(CASTELLS, 2005, p. 17) 

Com o advento das tecnologias de informação e comunicação, as TCIs, com especial 

atenção para a Internet, à informação passou a se democratizar e politizar. Por meio da 

internet a informação circula de maneira veloz, é acessível a um maior número de pessoas, 

interliga uma quantidade maior de indivíduos em um curto espaço de tempo, é de fácil 

acesso e manuseio, não está centralizada nas mãos de uma ou poucas pessoas e qualquer 

cidadão pode carregar informações, fatos, dados e notícias. 

Pode-se afirmar que com a Internet a informação se democratiza e politiza, 

possibilitando que qualquer pessoa possa gerar informação e compartilhá-la, debater ideias 

e opiniões, defender direitos, expressar sua liberdade de expressão e críticas, exercer a 

cidadania, conscientizar sobre assuntos sociais, participar da vida pública e na tomada de 

decisões. A web é, nas palavras de Lévy, “um espaço de comunicação inclusivo, 

transparente e universal, que dá margem à renovação profunda das condições da vida 

pública no sentido de uma liberdade e de uma responsabilidade maior dos cidadãos” (2003, 

p. 367).  

Consoante John Palfrey e UrsGasser “a internet proporciona ferramentas que 

capacitam as pessoas [...] a ter um maior nível de participação direta e pessoal no processo 
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formal da política [...] e a serem mais ativos na vida cívica” (2011, 288). Dessa forma, 

percebe-se que a cidadania está intimamente ligada à participação do indivíduo no espaço 

público, pois os pontos centrais para uma compreensão ampla da democracia são de acordo 

com Sen “a participação política, o diálogo e a interação pública” (2011, p. 366).  

Vê-se um futuro democrático na Internet para a sociedade, pois essa tecnologia tem a 

liberdade de acesso a informações, e bem informados o cidadãos se conscientizam e passam 

a guiar suas ações diárias na busca da efetividade da democracia e de seus direitos. 

No próximo ponto, verificarão os impactos positivos e negativos provocados pela 

Internet na política contemporânea. 

3. Impactos provocados pela Internet na políticacontemporânea 

A propagação e processamento de informações foi algo desenvolvido ao longo dos 

avanços tecnológicos, iniciando com a imprensa de Gutenberg até a Internet, passando pelo 

forte predomínio do rádio e da televisão durante o século XX. No final do século XX e 

início do século XXI, os computadores,os notebooks e mais recentemente 

os tablets e smartphones revolucionaram a forma de difusão de informações, dada a 

praticidade decorrente da diminuição de custo, tamanho e peso com relação às antigas 

tecnologias. Somados ao avanço da Internet e das mídias sociais, estes 

aparelhostecnológicos acabaram por reduzir distâncias e o processamento e a propagação 

de informações deixaram de ser algo local para se tornarem mundial. Alteram-se com isso 

não só as relações sociais, deixando de ser a presença física, mas também a velocidade com 

que se conhece e deve-se agir diante de informações rápidas e abundantes. 

Com relação aos impactos provocados pela internet na política existem duas 

categorias, os positivos e os negativos. Os impactos positivos tratam-se da 

“[d]escentralização, interatividade, multimidialidade, transnacionalidade e 

transculturalidade" e os negativos referem-se ao "isolamento e alienação, comercialização 

sem tréguas dos espaços público e privado, e o surgimento de novas formas de 

colonialismo digital e diferenças sociais de classe" (DOMINGUES, 1999, p. 117). 

Dentre os impactos positivos, menciona-se que aInternet possibilitaria uma 

transformação drástica da democracia representativa em democracia plebiscitária, com 

visível aumento da participação dos cidadãos nas decisões dos governos possibilitado pelo 
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voto eletrônico. A Internet permitiria "radicalizar a democracia, criando um novo espaço 

público construído em torno de uma sociedade civil que se organizará a margem do Estado" 

(SORJ, 2003, p. 57). A Internet possuiria ainda um importante papel ao quebrar com o 

poder da mídia, que estrutura a vida política contemporânea promovendo o relacionamento 

direto entre os políticos e os cidadãos (PINHO, 2011), bem como o seu uso por "jornalistas 

rebeldes, ativistas políticos e pessoas de todo tipo como um canal para difundir informação 

e rumores políticos" (CASTELLS, 2003, p. 129). 

Ainda, vislumbra-se na Internet "um potencial criativo, libertário, emancipatório, de 

trocas de conteúdo" (MANEV, 2009, p. 33). O renascimento e a evolução do capitalismo 

criaram especializações, e com as TICs, a partir dos anos 1960, ocorre alteração desse 

processo , tendo em vista que o uso da rede acaba unificando o que era construído 

separadamente, juntando a ciência, a tecnologia e a arte (AMADEU, 2009). Uma das 

características da rede é libertar: liberta "o texto do suporte papel, liberta a música do 

suporte vinil, liberta a imagem do suporte ali da película" (AMADEU, 2009, p. 68). As 

redes também apresentam outra situação que se tratam das comunidades que são 

desterritorializadas, as pessoas não estão cara a cara, são grupos formados a partir da 

Internet que possuem laços fortes (PINHO, 2011).  Essa seria outra forma de fazer política 

extremamente animadora, por ser "uma rede onde a inteligência está na periferia, e não no 

centro" (AMADEU, 2009, p. 75) e por não ter uma empresa que mande nela, mas sendo 

"algo que está na mão das pessoas, são elas que construíram" (AMADEU, 2009, p. 77). 

Constata-se que a ideia de revolução, democratização, não faz referência à 

atividade política convencional. A Internet abre uma atividade política à parte dos meios 

convencionais, os partidos políticos (PINHO, 2011). Ainda, a Internet abre novos canais e 

espaços de participação à população, sendo que a participação, o acesso à informação e 

também a possibilidade de comunicação são pontos cruciais da teoria democrática.  

Nota-se que a palavra "revolução" tem sido utilizada de uma forma mais livre, sem 

rigor conceitual. A cultura digital "significa uma revolução em termos de hábitos 

cotidianos" ao quebrar a sociedade industrial transformando-a em uma "explosão", a 

sociedade em rede (COELHO, 2009, p. 121; PINHO, 2011). O que se pode concluir 

dasargumentações expostas acima é a expectativa de uma grande mudança,cogitando-se a 
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existência de uma ‘sociedade sem dono’, o que demandaria uma nova forma de fazer 

política, e não apenas uma mudança focada na política tradicional. A mudança na política, 

na forma de fazer política, viria de outras áreas, fundamentalmente a partir da disseminação 

da informação e do conhecimento, em direção à política (PINHO, 2011). 

Neste sentido, o autor André Lemos afirma que as tecnologias que temos 

atualmente à disposição "permitem a transformação comunicativa, política, social e cultural 

efetivamente" (2009, p. 136) devido a se poder "transitar informação, bens simbólicos, não 

materiais, de uma maneira inédita na historia da humanidade" (LEMOS, 2009, p. 136). O 

computador e a Internet geram algo que é radical: "A possibilidade de produção coletiva, 

colaborativa e distributiva da informação" (LEMOS, 2009, p. 137). Diante destas 

afirmações, pode-se confirmar a ideia de que estamos vivendo uma revolução da 

informação e da possibilidade da produção coletiva e independente da informação (PINHO, 

2011). 

Tudo isso leva a altíssimas expectativas com a Internet ao se considerar que "pela 

primeira vez as pessoas estão efetivamente podendo produzir ou tentar buscar sentido nas 

suas vidas a partir desses dispositivos" (LEMOS, 2009, p. 140). O autor André Lemos 

identifica, no entanto, um "grande desafio" nesse contexto que é "fazer com que as pessoas 

produzam coisas colaborativamente" e também de "maneira distributiva" (LEMOS, 2009, 

p. 140), o que colide com o fato de estarmos "acostumados durante muitos séculos" a ser 

espectadores passivos dos meios de comunicação, sendo o "máximo da inclusão" a 

possibilidade de ser um "espectador crítico" (LEMOS, 2009). Com as novas tecnologias e a 

interatividade, torna-se possível, agora, não só criticar o jornal e o programa de TV, como 

pode a pessoa "fazer seu próprio jornal", bem como música, vídeo, filme. É possível 

perceber que a política no meio digital se desapega da política convencional baseada em 

partidos políticos agrupando outros tipos de militantes, mais baseados em grupos ou 

atividades individuais que se distanciam das ações típicas dos partidos políticos. 

Porém, o autor deixa claro que não se vive nenhuma "panaceia participativa" 

(LEMOS, 2009, p. 141), que "a mera participação e colaboração vai resolver todos os 

problemas" (LEMOS, 2009, p. 142). Retoma o escritorque o impacto positivo está 
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empodermos "emitir livremente, nos conectar aos outros, nós conseguimos reconfigurar a 

cultura, a sociedade, a política" (LEMOS, 2009).  

Concordando André Parente refere que "o digital mudou completamente e 

subverteu todas as ordens - do econômico ao político, ao artístico (estético, no caso), à 

própria relação entre as pessoas" (2009, p. 165). A Internet trouxe uma "transformação 

radical" na forma como as pessoas passaram a produzir, por exemplo, a indústria passou a 

possibilitar ao consumidor montar o seu próprio carro, bem como surgiua possibilidade de 

cada um fazer a sua programação (filmes, documentários, programas) baixada do 

computador (PINHO, 2011).  

A informação também pode ser vista como ampliação das possibilidades de 

escolha, representando uma "liberdade de escolha", e disso resulta o aparecimento de uma 

nova geração "muito mais crítica" (SANTANA, p. 199), o que pode ser entendido com 

maior informação política para a decisão. O autor André Stolarski observa que "existe uma 

transferência nítida de parte importante da vida das pessoas para o âmbito das redes", 

transferência essa marcada por "uma dialética muito complexa", onde "multidões são postas 

em movimento" (STOLARSKI, 2009, p. 217), identificando a capacidade de a Internet 

poder "desmontar a estrutura tradicional da grande imprensa, das editoras enfim" 

(STOLARSKI, 2009, p. 18). Esse movimento poderia, então, ser entendido como um 

ataque ao grande capital, o que se constitui em uma atividade política propriamente dita 

(PINHO, 2011). Considera o escritor que existe "uma boa democratização" de acesso aos 

meios digitais, de modo que "todo mundo pode ser designer" (STOLARSKI, 2009, p. 226), 

e, estando "as ferramentas mais acessíveis" e não estando mais o conhecimento "na mão de 

especialistas", as pessoas conseguem produzir (STOLARSKI, 2009, p. 226). Observa-se, 

novamente, a Internet como um espaço de manifestação da autonomia e da possibilidade de 

confrontar o capital, o que, por um lado, pode ser visto como político, mas também não 

podendo ser enxergado como algo revolucionário, pois o capital pode não só conviver com 

essas novas formas de produção de conhecimento, como também vir a se apropriar delas 

(PINHO, 2011).  

Com a "conectividade que se gera", uma pessoa pode voltar a ser "um agente de 

cultura", o que representa "um deslocamento radical" (DOWBOR, 2009, p. 57), pois 
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"quanto mais se generaliza o conhecimento [...], mais toda humanidade enriquece" 

(DOWBOR, 2009, p. 57). Nesta situação, a generalização do conhecimento pode ser vista 

como uma atividade política (PINHO, 2011). O "conhecimento se enriquece em processos 

interativos de pesquisa" (DOWBOR, 2009) e leva ao "deslocamento do paradigma da 

competição para o paradigma da colaboração" (DOWBOR, 2009, p. 64). Ainda que jamais 

a competição desapareça, "a prática colaborativa pode ser dominante" (DOWBOR, 2009, p. 

64), a evolução para a sociedade do conhecimento "não garante, mas abre sim a 

possibilidade de sociedade muito mais democrática" (DOWBOR, 2009, p.64). 

Quanto aos impactos negativos, destaca-se que a nova sociabilidade virtual destrói 

as bases da interação que possibilita a construção do espaço público e aumenta a 

capacidade de controle da população pelo Estado (SORJ, 2003). O problema fundamental 

está no fato da Internet terminar com as relações face a face, que seria a única fonte de 

comunicação capaz de gerar grupos sólidos e estáveis, bem como a única base possível de 

sustentação de uma vida publica e de ação política constante. Não ocorrendo mais este tipo 

de interação, o controle do Estado e das empresas sobre os cidadãos cresce (SORJ, 2003). 

De acordo com outro pessimista, "as interações na rede são somente um pálido substitutivo 

das interações cara a cara, isto é, das verdadeiras interações" (SARTORI, 2001, p. 40). O 

interagir "é um contato empobrecido que afinal nos deixa sempre sozinhos diante de um 

teclado", ainda que, relativizando, "as potencialidades da internet são quase que infinitas, 

tanto no mal quanto no bem" (SARTORI, 2001, p. 42). Como positiva pode ser vista a 

obtenção de informações e conhecimentos, contudo "a maioria dos usuários da internet não 

é deste tipo e, na minha previsão, nem vai ser" (SARTORI, 2001), mas "analfabetos 

culturais que matarão o tempo na internet, um tempo vazio na companhia de "almas 

gêmeas" esportivas, eróticas, ou entretidos em pequenos hobbies" (SARTORI, 2001, p. 43). 

Nesse ponto foram analisados os impactos positivos e negativos causados pela 

internet na política, sendo mostradas as visões otimistas e pessimistas a respeito do assunto. 

Agora passaremos a verificar como a internet pode provocar mudanças nas estruturas 

políticas para que ocorra uma crescente democratização.  

4. Alterações na estrutura política e crescente democratização 
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O Estado Democrático, seja social ou liberal, possui seu alicerce no princípio da 

soberania popular, necessita da participação popular efetiva, não apenas por meio de 

instituições representativas, pois estas constituem apenas um estágio da evolução do Estado 

Democrático, mas não revelam seu desenvolvimento integral. No cenário brasileiro, a 

Constituição Federal de 1988 traz a palavra ‘democrática’ como um qualificativo do 

Estado, disseminando, assim, os valores da democracia sobre a totalidade de elementos que 

conformam o Estado brasileiro. (SILVA, 2005)  

A democracia pode ser compreendida como um meio de realização de valores 

intrínsecos à convivência humana. Por se tratar de um elemento histórico, seu conteúdo é 

alterado com o passar do tempo, porém não se modifica o fato de repousar na vontade 

popular (ZIEMANN; REIS, 2017). Como explica José Afonso da Silva (2005, p. 126) “sob 

esse aspecto, a democracia não é um mero conceito político abstrato e estático, mas é um 

processo de afirmação do povo e de garantia dos direitos fundamentais que o povo vai 

conquistando do decorrer da história”. 

Nessa análise, pode-se dizer que a democracia teve em seu nascedouro a 

perspectiva da eliminação definitiva do ‘poder invisível’, ou seja, as ações do governo 

deveriam ser sempre públicas, visíveis. Aquilo que não é publicizado deveria ocultar algo 

de errado, por exemplo, o servidor público que pretende se apropriar do dinheiro público, 

mas certamente não o dirá em alto e bom som. Os atos do Poder Público devem ser 

conhecidos pelos cidadãos, inclusive para que estes possam controlá-los. (BOBBIO, 2000) 

A democracia deveria significar a efetiva participação do cidadão nas decisões e 

destinos do Estado, seja por meio da formação das instituições representativas, seja por 

meio do controle da atividade estatal. Afirma-se que o cidadão é o verdadeiro titular do 

poder, mesmo que este seja exercido por meio de representantes eleitos. Os representantes 

deveriam se submeter á vontade popular, bem como submeter-se à fiscalização de sua 

atividade. A democracia deve ser uma forma de viver em sociedade e não apenas um 

sistema de governo (LANER, 2018).  

Democracia significa uma forma de organização política que reconhece cada 

sujeito como membro da comunidade, possuindo o direito de participar da direção e da 

gestão dos assuntos públicos. Assim, pode-se dizer que se trata de um regime do governo 
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no qual o poder de tomar importantes decisões políticas está com os cidadãos, pois são 

componentes da sociedade, os quais possuem a capacidade de discutir, refletir, pensar e 

encontrar soluções para seus próprios problemas (LANER, 2018).  

Ainda, pode-se afirmar que o termo democracia reporta a um sistema político 

fundado nos princípios da liberdade e da igualdade de todos os homens, com o propósito de 

garantir que a condução da vida social se realize na conformidade de decisões afinadas com 

tais valores, tomadas pelo conjunto de seus membros, diretamente ou por meio de 

representantes seus, livremente eleitos pelos cidadãos, os quais são tidos como os 

outorgantes e titulares da soberania. O Estado Democrático de Direito estrutura-se em 

instituições políticas, devendo os princípios acima citados expressar-se no funcionamento 

(LANER, 2018).   

Refere-se que a democracia representativa no Brasil está limitada aos formalismos e 

serviu no decorrer da história para legitimar ações e procedimentos das elites dominantes, 

com raras exceções. Destaca-se que os cidadãos não fiscalizam as ações de seus 

representantes eleitos, bem como os brasileiros não possuem a cultura política democrática. 

A cultura política brasileira legitimou historicamente o autoritarismo presente nas 

instituições políticas e na própria sociedade, e ainda prevalece, atualmente, no país um 

conjunto de atitudes políticas em que os valores autoritários estão presentes (LANER, 

2018). 

Neste contexto, necessário a radicalização da democracia, em que um ingrediente 

indispensável é uma grande participação da sociedade civil no processo político. Para isso, 

é preciso criar mecanismos capazes de reunir os ideais coletivos emanados da vontade 

popular, com o intuito de superar os mecanismos excludentes do sistema vigente. É de 

extrema importância criar condições e oportunidades de participação que garantam o 

alcance equitativo do processo democrático (LANER, 2018).  

A participação política possibilitada pelas TIC – Tecnologias da Informação e 

Comunicaçãotêm sido consideradas como uma das promessas da Internet. A participação 

entendida no contexto da contemporaneidade, onde se tem detectado um abandono ou 

desvalorização da política. "A política está em crise tanto por força de uma situação 

objetiva, estrutural, quanto por força da ativação de projetos ideológicos bem específicos e 
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da dissolução, ainda que relativa, das utopias fundamentais da modernidade" (NOGUEIRA, 

2001, p. 18).  

Na sociedade contemporânea, a "combinação de informática, internet, grandes 

redes de comunicação, mídia, televisão e indústria de entretenimento ajuda decisivamente a 

deslocar a política, convertendo-a num espetáculo dentre outros, banalizando-a, tirando-lhe 

eixo e substância (NOGUEIRA, 2001, p. 18). O cidadão perde seus referenciais e fica 

"confuso, entediado com o roteiro e empanturrado de informações que não consegue 

decifrar, foge da política" (NOGUEIRA, 2001, p. 22). Para aqueles que acreditam na 

participação política dos setores mais populares, as expectativas não são animadoras. "Os 

mais pobres, permanentemente insatisfeitos com o que têm e com o que recebem dos 

governos, do Estado ou da comunidade, não encontram motivos para se interessar pelo jogo 

político ou para ser leais às instituições políticas" (NOGUEIRA, 2001, p. 22). 

Neste contexto, pode-se constatar também que a presença dasmídias sociais altera 

substancialmente o papel do cidadão no processo democrático. Denota-se que há décadas 

atrás apenas poucos eleitores tinham possibilidade de ter sua opinião ouvida, via de regra 

mediante publicação em jornal ou raras aparições para pequenos públicos.  Atualmente, 

com a expansão da Internet e das mídias sociais, todos possuem um palco para proferir suas 

opiniões por meio dos sites, blogs e, especialmente, os perfis em redes sociais.  

Neste interim ainda, há algo ainda mais expressivo no que tange à relação entre 

tecnologia e democracia, a possibilidade de organização de grupos e eventos de viés 

político com facilidade e velocidade. Afinal, mediante simples participação na rede, é 

possível organizar eventos de natureza política como protestos, marchas em velocidade e 

tamanho nunca antes pensados. Como sabemos, esta possibilidade decorrente de novas 

tecnologias afetou significativamente a organização de protestos em todo o mundo. 

Segundo Manuel Castells, em seu livro ‘Redes de indignação e esperança - 

Movimentos sociais na era da internet’, os movimentos sociais conectados em rede 

espalharam-se primeiramente nos países árabes e foram combatidos com brutal violência 

pelas ditaduras da região, houve vitórias, concessões, massacres e guerras civis. A Tunísia, 

país que originou os protestos da Primavera Árabe - movimento importante que ocorreu no 

Oriente Médio, envolvendo países como Egito, Iêmen, entre outros - obteve como resultado 
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em 2010, o final da ditadura de Zine el-Abdine Ben Ali, no poder desde 1987. Após as 

conquistas dos tunisianos, os egípcios seguiram o mesmo caminho e foram às urnas após a 

saída de Hosni Mubarak. 

Conforme já referido, em todo o mundo, as mídias sociais estão permitindo que as 

pessoas tenham uma voz nos governos para discutir questões, se organizar ao redor de suas 

causas e cobrar de seus líderes políticos.  

Nesse sentido, pode-se afirmar que existe uma nova esfera pública oportunizada pelo 

advento da Internet, esfera esta que abre espaço para o aprimoramento do debate que já 

acontece de forma presencial, por exemplo, por meio dos plebiscitos ou das eleições. A 

construção do espaço público online presume a existência dos elementos como a inclusão, 

transparência e universalidade. Inclusão partindo-se da premissa de que o ciberespaço é 

inclusivo na medida em que proporciona a livre manifestação do pensamento. Transparente 

na medida possuindo acesso a informações antes inacessíveis, os internautas se tornem 

cidadãos politicamente mais ativos, conscientes e bem informados do que aqueles que não 

“frequentam” o espaço público virtual. E universal em virtude de que a internet é um 

sistema de comunicação interativo e sem fronteiras, sejam elas territoriais, linguísticas ou 

temporais. Assim, constata-se que há um desafio implícito, qual seja o de tornar efetivos 

estes elementos, notadamente a universalidade, considerando as dificuldades enfrentadas 

por pessoas em situações econômicas desfavoráveis. (OLIVEIRA; RODEGHERI, 2013)  

De acordo com Pérez Luño (2014), entre os acontecimentos mais relevantes 

atualmente, no que tange ao desenvolvimento das sociedades democráticas, estão os novos 

movimentos sociais. Estes movimentos têm se articulado por meio dos meios 

disponibilizados pelas novas tecnologias (NT) ou pelas tecnologias da informação e da 

comunicação (TIC). 

Diante disso, verifica-se que a informação é um poderoso instrumento para o 

exercício da democracia, da cidadania e de conscientização. A Internet é um espaço 

propício para o debate, o diálogo, a interação, o confronto de ideias, o acesso a 

informações, a reivindicação e defesa de direitos, para o exercício da cidadania e da 

liberdade de expressão e para a participação pública na tomada de decisões.  
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Neste sentido, a web poderia criar ‘arenas’ de debates públicos espontâneos e 

autogovernados, de modo que os usos políticos da Internet seriam um efeito de mídia, ou 

seja, a interação com a tecnologia levaria os cidadãos a perceberem que a Internet amplia o 

acesso à informação política, sendo que, com isso, eles passariam a se envolver mais nos 

assuntos públicos, interagindo com novas perspectivas para a deliberação pública, sendo 

este aspecto revolucionário para a maneira comoé feita a política (MARGETTS, 2013; 

MOSSBERGER, 2009; NORRIS, 2001). 

A acessibilidade criada pela Internet, à facilidade da interceptação de informações e 

de divulgação de conteúdo na rede possibilitou aos cidadãos tornarem-se pessoas mais bem 

informadas, ponderadas, mais capazes de entender o contexto político e de decidir a partir 

dele.  

Diante disso, percebe-se que a informação é um poderoso instrumento para o 

exercício da democracia, da cidadania e de conscientização. A Internet é um espaço 

propício para o debate, o diálogo, a interação, o confronto de ideias, o acesso a 

informações, a reivindicação e defesa de direitos, para o exercício da cidadania, da 

liberdade de expressão e para a participação pública na tomada de decisões que afetem a 

sociedade, a humanidade (GRANZOTTO; ALVES; ROCHA, 2017). 

Esta seria a denominada democracia da comunicação, a qual em sendo aceita traria 

consigo a democracia direta, algo que até então não foi aceito por nenhum Estado ao longo 

da história. (CASTELLS, 2005) Destaca-se o receio dos Estados está com relação à 

possibilidade de perda de controle do acesso às informações. 

CONCLUSÃO 

A Sociedade da Informação criou um novo paradigma para diversos âmbitos das 

relações humanas, antes as pessoas se relacionavam de uma forma, atualmente de outra, 

antes trocavam cartas, telefonemas, hoje é pelo Whatsapp, Facebook e outras ferramentas 

similares. Assim, necessário também repensar o sistema em toda a sua amplitude, como por 

exemplo, na democracia direta.  

Com o advento da Internet a informação se democratiza, pois qualquer um pode ter 

acesso às informações, compartilhá-las e inseri-las na rede. O espaço virtual é um 

instrumento democrático e ideal para os movimentos. Os cidadãos, por meio da rede 
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mundial de computadores, organizam-se em um ambiente, como Facebook, twitter, blog, 

com a intenção de propagar suas ideias através de uma militância ativa e atuante (ativismo 

digital) tanto na web como nos ambientes públicos tradicionais.  

A Internet é um espaço propício para o debate, o diálogo, a interação, o confronto 

de ideias, o acesso a informações, a reivindicação e defesa de direitos, para o exercício da 

cidadania, da liberdade de expressão e para a participação pública na tomada de decisões 

que afetem a sociedade.  

Dessa forma, a Sociedade da Informação, por meio da Internet, possibilitou 

alterações nas estruturas políticas despertando a consciência democrática, a vontade de que 

a ideia de democracia se torne uma realidade prática, se concretize, ocorrendo uma 

crescente democratização.  
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A PARTICIPAÇÃO DOS CAPOEIRISTAS CEARENSES NAS POLÍTICAS 
CULTURAIS PARA A CAPOEIRA 

 
THE PARTICIPATION OF CAPOEIRISTAS CEARENSES IN CULTURAL 

POLICIES FOR CAPOEIRA 
 

José Olímpio Ferreira Neto173 
Francisco Humberto Cunha Filho174 

RESUMO 
A Capoeira é uma manifestação cultural brasileira que tem dois bens registrados como 
Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artísitico Nacional 
(IPHAN), a saber, o Ofício dos Mestres de Capoeira e a Roda de Capoeira. Este último bem 
também foi reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). O presente artigo tem o 
escopo de averiguar a existência da participação dos capoeiristas cearenses nas políticas 
culturais para capoeira. Esse trabalho de natureza qualitativa foi realizado a partir de uma 
pesquisa documental e de anotações de campo oriunda da inserção do autor no âmbito 
capoeirístico. Esse material foi analisado a partir do estudo de conceitos atinentes aos 
Direitos Culturais e às Políticas Culturais baseados na leitura de autores tais como: Cunha 
Filho (2000, 2013, 2015); Barbalho (2016); Barbosa (2015); Oliveira e Leal (2009); Vieira 
(2012), entre outros. Observa-se que os capoeiristas cearenses participam paulatinamente 
desse processo de reconhecimento da capoeira, os espaços de discussão foram crescendo no 
decorrer do desenvolvimento de ações oriundas do registro, tais como apoio e fomento. No 
entanto, faz-se necessário trabalhar metodologias que possam ampliar essa participação, 
inclusive para o interior do estado. 
 
Palavras-chave: Capoeira. Participação Popular. Política Cultural. 
 
ABSTACT 
Capoeira is a kind of Brazilian cultural recognized as a Cultural Heritage of Brazil by 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artísitico Nacional (IPHAN) and it has also been 
recognized as a Cultural Heritage of Humanity by the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO). This article aims to investigate the 
participation of capoeiristas cearenses in cultural policies for capoeira. This qualitative 
research is based on my expirience as a capoeirista and a study about conceptss from 
authors as: Cunha Filho (2000, 2013, 2015); Barbalho (2016); Barbosa (2015); Oliveira and 
Leal (2009); Vieira (2012) etc, beyond of docments analysis. It is observed that capoeiristas 
cearenses gradually participate in this process of recognition of capoeira, the spaces for 
discussion have been growing during the development of actions from the “registro”, such 
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as support and promotion. However, it is necessary to work on methodologies that can 
expand this participation. 
 
Keys-words: Capoeira. Popular Participation. Cultural Policy. 
 
Introdução 

A escrita desse artigo é movida pelo aniversário, em 2018, de 10 anos de registro da 

Roda de Capoeira e do Ofício dos Mestres de Capoeira como Patrimônio Cultural do 

Brasil. Inscritos, respectivamente, no Livro de Registro das Formas de Expressão e no 

Livro de Registro dos Saberes. O Decreto nº 3.551 de 04 de agosto de 2000, a estrutura 

normativa que regulamenta o registro, instrumento de salvaguarda previsto na Constituição 

Federal do Brasil de 1988, indica, em seu artigo 7º, que o IPHAN deverá fazer a 

reavaliação dos bens culturais registrados, pelo menos a cada dez anos, decidindo, assim, 

sobre a revalidação do título de Patrimônio Cultural do Brasil (BRASIL, 2000). Esse 

momento de revalidação é uma oportunidade para pensar sobre o processo e fazer 

avaliações. Uma dessas avaliações diz respeito à participação dos capoeiristas nesse 

percurso. Pergunta-se, então: qual a participação dos capoeiristas cearenses nas políticas 

culturais para capoeira? 

O registro, instrumento destinado à proteção do patrimônio cultural de natureza 

imaterial, engloba três fases distintas, a saber: identificação, reconhecimento e, por fim, 

fomento e apoio. Num momento pré-registro, ocorre a identificação do bem que pode ser 

desenvolvida por meio do inventário, outro instrumento de proteção do patrimônio cultural, 

também previsto constitucionalmente. Na fase seguinte, ocorre o reconhecimento, realizado 

por meio do instituto do registro. Por fim, na fase pós-registro, deve haver o apoio e 

fomento. Em todas essas fases, a participação popular é imprescindível como assevera o 

artigo 216, § 1º, da Constituição Federal de 1988, in litteris: “O poder público, com a 

colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro” 

(BRASIL, 1988). Tal texto reflete, conforme Cunha Filho (2000), o princípio da 

participação popular, onde não só os articuladores culturais (detentores), mas agentes 

estatais e comunidade em geral podem e devem participar das decisões de políticas para 

preservação do bem tutelado. 
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O objetivo geral desse artigo é averiguar a existência da participação dos capoeiristas 

cearenses nas políticas culturais para capoeira. Para alcançar esse objetivo, foi realizada 

uma pesquisa de natureza qualitativa com suporte em material bibliográfico e documental, 

pois possibilita o contato do pesquisador com um número significativo de informações. 

Lakatos & Marconi (1991) orientam à possibilidade do uso de vários tipos de fontes 

publicadas que são pertinentes ao tema. Pode-se indicar entre elas, publicações avulsas, 

revistas, livros, jornais, monografias, artigos acadêmicos além de meios de mídia e 

audiovisuais. Ao lado da pesquisa bibliográfica e documental, é preciso ressaltar, ainda, o 

caráter etnográfico desse trabalho, tendo em vista que seu signatário é capoeirista militante 

da seara cultural e pesquisador dos direitos culturais. Participou de diversos eventos, como 

ouvinte, palestrante e articulador cultural, sobre o registro da capoeira como patrimônio 

cultural. O texto abordará o desenvolvimento histórico da capoeira, conceituação das 

categorias pertinentes à discussão e, por fim, as relações das ideias desenvolvidas com o 

registro em sua contextualização hodierna no Ceará. 

1 Considerações sobre o desenvolvimento da capoeira 

A origem da capoeira é remota e controversa, duas teorias são apontadas como 

possíveis justificadoras de suas origens, a saber: a teoria urbana e a teoria rural. A primeira 

sustenta que ela surgiu nas senzalas e foi desenvolvida como uma luta disfarçada em dança, 

sobretudo, no recôncavo baiano. Era uma das primeiras manifestações de resistência e 

rebeldia, no século XVII (SILVA, 2007). A outra, a teoria urbana, tem na ilustração de 

Rugendas (1802-1858), de 1835, Danse de la guerre, sua representação. Indica que no Rio 

de Janeiro, os negros praticavam uma espécie de jogo com movimentos de pernas e braços, 

demonstração de agilidade, destreza e força. 

Pensando em ambas teorias, destaca-se o fato de que, conforme Rego (1968), o 

capoeira, desde o seu aparecimento, foi considerado um marginal, assim, enquadrado pela 

sociedade e pela lei vigente, sendo punido por sua prática. Seja no ambiente urbano ou no 

rural, o espírito revolucionário ou de resistência latente no negro-escravo-africano seria 

reprimido por gerações. Uma das formas de repressão, já no período pós-escravocrata, foi 

sua tipificação no Código Penal da República dos Estados Unidos do Brasil de 1890, 
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instituído pelo Decreto nº 847, de 11 de outubro de 1890, que deu tratamento específico no 

Capítulo XIII, intitulado Dos vadios e Capoeiras. 

Passados 118 anos de criminalização, em 2008, a Capoeira é reconhecida como 

Patrimônio Cultural do Brasil. A Roda de Capoeira e o Ofício dos Mestres de Capoeira 

foram registrados pelo IPHAN, autarquia atualmente vinculada ao Ministério da Cidadania, 

respectivamente, nos livros de registros das Formas de Expressão e dos Saberes, previstos 

no artigo 1º, do Decreto nº 3.551/2000. Alguns anos depois, em 2014, como fluxo do 

reconhecimento de âmbito nacional, a Capoeira recebe o reconhecimento, em âmbito 

internacional, quando a Roda de Capoeira é elevada a Patrimônio Cultural da Humanidade 

pela UNESCO, agência especializada das Organização das Nações Unidas (ONU). 

Diante desse reconhecimento, Oliveira e Leal (2009, p. 44) advertem que pouco 

espaço midiático foi dado para a discussão sobre sua história. Os autores indicam que: “A 

história da capoeira foi marcada por perseguições policiais, prisões, racismo e outras 

formas de controle social que os agentes dessa prática cultural experimentaram em sua 

relação com o Estado brasileiro”. Dessa forma, entende-se necessário discutir os elementos 

que caracterizam e contribuem para a formação da capoeira como um símbolo da 

identidade cultural brasileira, justificando, assim, seu reconhecimento como patrimônio 

cultural. 

A capoeira, conforme Oliveira e Leal (2009), poderia ter sido registrada como 

patrimônio cultural imaterial brasileiro, desde 1936, período em que surge o anteprojeto de 

Mário de Andrade no antigo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(SPHAN). O que não aconteceu à época, pois seria tratado como um paradoxo, o fato de a 

capoeira figurar como Arte Popular, no rol dos bens entendidos como patrimônio cultural 

brasileiro e, ao mesmo tempo, ser considerada crime pelo Código Penal vigente. Sendo 

assim, teria que aguardar algumas décadas para obter novo status. Além disso, existia a 

ideia de que o entendimento de patrimônio cultural não albergava o largo espectro que 

abarca atualmente, era restrita, tão somente, à contemplação dos bens que cultuavam as 

referências da cultura ocidental em sua dimensão material, representação da política Pedra 

e Cal. 
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Oliveira e Leal (2009), continuam dizendo que a partir da segunda metade do século 

XIX, os debates e projetos racialistas e racistas se acirram, em busca de uma eugenia 

voltada para o embranquecimento da população brasileira, quando se pode destacar 

campanhas em favor da migração europeia e a repressão às práticas culturais de matriz 

africana. Nessa perspectiva, a capoeira seria uma ameaça, pois representava um foco de 

resistência a esse projeto. 

A História Tradicional, nos últimos anos, cedeu espaço para problematizações 

trazidas pela Nova História, os discursos limitados aos grupos dominantes abrem as portas 

para as minorias sociais que também se inserem como parte do processo histórico. 

A historiografia da capoeira no Brasil nos possibilita entender que os capoeiras 
não eram simplesmente “marginais” ou massa de manobra dos interesses da eleite 
política brasileira. A sua presença em movimentos significativos de nossa 
história, seu envolvimento em motins, revoltas, instituições políticas e militares, 
deve ser ressaltada (OLIVEIRA; LEAL 2009, p. 68). 

Isso quer dizer que os capoeiras não podem ser entendidos, limitadamente, apenas 

como “marginais” que prestavam serviços de capangagem e arruaceiros, é preciso 

extrapolar essa percepção e observar que foram sujeitos participantes do processo histórico 

brasileiro. 

Os significados atribuídos à capoeira, através de diferentes discursos, variaram 
bastante ao longo de sua história. Durante a maior parte do século XIX até as três 
primeiras décadas do século XX, a capoeira sempre esteve associada ao mundo 
do crime. Poucas vezes ela foi compreendia como uma prática, contudo, iria 
experimentar uma outra significação a partir da década de 1930. Passaria de 
crime previsto no Código Penal para uma luta considerada genuinamente 
brasileira (OLIVEIRA; LEAL, 2009, p. 48). 

Essa nova significação atribuída à capoeira é fruto de esforço de intelectuais 

brasileiros que inovam os estudos sobre o negro no Brasil, tais como Edson Carneiro e 

Gilberto Freyre. Aliados a essas pesquisas, essa arte de matriz africana é resgatada como 

fonte de inspiração em trabalhos de literatura, fotografia, pintura, figurando nos trabalhos 

de Jorge Amado, Pierre Verger e Carybè (OLIVEIRA; LEAL, 2009; REGO, 1968). Tais 

inciativas não contemplavam apenas a capoeira, mas também manifestações que 

representavam a experiência africana no Brasil. 
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Conforme Oliveira e Leal (2009), a capoeira sempre viveu momentos que alternavam 

entre a tolerância relativa e a perseguição rigorosa, convivendo inclusive em paradoxos. Os 

capoeiras tiveram seus momentos de valorização nos últimos anos da Monarquia, devido 

sua participação na Guerra do Paraguai, onde a capoeiragem, no Rio de Janeiro, chegou a 

ser associada ao partido conservador. 

Em oposição a tal criminalização, de 1890 até 1937, surgiram, como alternativas 
funcionais para a capoeira: a sua valorização simbólica no âmbito da 
reafricanização dos costumes, a partir da década de 1940 na Bahia; a 
esportivização da prática, experimentada inicialmente nos anos 1960, com a 
migração de mestres baianos para São Paulo e Rio de Janeiro e oficializada em 
1972 por portaria do Ministério da Educação e Cultura (MEC); e, recentemente, a 
sua patrimonialização, cujos resultados ainda estão sob a avaliação [...] 
(OLIVEIRA; LEAL, 2009, p. 49). 

Contrapondo-se ao status anterior, a partir da década de 1930, na Bahia, surgem 

movimentos de institucionalização da manifestação cultural afro-brasileira, deixa de ser um 

código indecifrável, aprendida apenas na relação entre discípulo e mestre, para ser um 

instrumento educacional composto por metodologia, com um formato que mais tarde 

poderia ser comercializada em escala mundial. Surge, nesse período, a Capoeira Regional, 

associada a figura de Manoel dos Reis Machado (1900-1974), o Mestre Bimba e, logo em 

seguida, surge, em resposta a essa leitura, a Capoeira Angola, que tem como principal 

mentor, Vicente Ferreira Pastinha (1889-1981), o Mestre Pastinha. Ambos, conforme a 

história oral, aprenderam a capoeira com africanos, este com Benedito, aquele com 

Bentinho. Para Vieira e Assunção (1998) ambas são fruto de uma adequação ou 

modernização da capoeira diante no contexto que se apresentou na época. 

Vieira (1998, p.16) afirma que “Sem dúvida, a capoeira, a partir de Mestre Bimba, 

passa por um intenso processo de legitimação junto às camadas sociais médias e 

superiores”. É com ele que começa um processo de aceitação por parte da sociedade, 

caminhando para assumir um status de esporte, sendo reconhecida, oficialmente, em 26 de 

dezembro de 1972, pela Confederação Brasileira de Pugilismo, entrando em vigor em 1º de 

janeiro de 1973 (CAMPOS, 2001, p. 46). Do outro lado, estavam os angoleiros, que 

acusavam o Mestre Bimba de embranquecer a Capoeira e que têm em Mestre Pastinha seu 

expoente máximo, guardião da tradição africana. Em outro giro, a Capoeira 

Contemporânea, conhecida também, segundo Vieira e Assunção (1998),  como Angonal ou 
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Atual, extrapola a dicotomia Angola e Regional, com movimentos que albergam elementos 

das duas formas, apontando para outros horizontes, seus praticantes intitulam-se apenas 

como capoeiristas.  

Oliveira e Leal (2009) advertem que essa constante reinvenção “[...] é um discurso 

elaborado por um determinado grupo social que pretende assumir o controle político de 

alguma manifestação cultural”. Reinventam a história para legitimar seu poder frente a 

outros grupos inseridos na mesma atividade cultural. Observa-se que o embate de forças 

coexiste, ora tencionando para um lado, ora para outro. O fato é que as mudanças trazem 

consequências que podem desencadear uma dinâmica sem controle, acéfala em relação aos 

rumos que se pretende seguir. Por isso, a necessidade de espaços de diálogos, formais ou 

não, para o entendimento recíproco e tomada de rumos que multipliquem as possibilidades. 

2 Os Direitos Culturais e a tutela do patrimônio cultural 

Cunha Filho (2013, grifo nosso), em entrevista cedida à A Casa, define o que são os 

direitos culturais nas seguintes palavras:  

Direitos culturais são direitos relacionados à cultura. Observando as estruturas 
legais já existentes e tentando identificar um núcleo para os direitos culturais que 
possa ser comparado aos direitos já tradicionais, como o direito civil, o direito 
penal etc., chegamos à conclusão de que os direitos culturais são os direitos 
relacionados a três grandes áreas: arte, memória coletiva e fluxo dos saberes, 
sobretudo saberes informais. 

A expressão Direitos Culturais aparece pela primeira vez em um texto constitucional 

brasileiro na Constituição Federal de 1988, in litteris: “O Estado garantirá a todos o pleno 

exercício dos direitos culturais […]” (BRASIL, 1988, grifo nosso). Cunha Filho (2015) 

entende que o Estado tem múltiplos papéis na missão de garantir o pleno exercício dos 

direitos culturais, garantindo liberdades, entregando bens e serviços ou, ainda, estimulando 

a produção destes; os direitos culturais são acompanhados de deveres e responsabilidade 

não apenas do Estado, mas também dos múltiplos atores sociais envolvidos; é preciso 

entender as categorias que englobam os direitos culturais, pois esses direitos são dinâmicos, 

estabelecer um rol, limita sua compreensão; e, ainda, além de conhecer a dinâmica de 

constituição dos direitos culturais, é fundamental a ciência do instrumental que pode 

assegurar sua efetivação. No intuito de evidenciar as relações entre os direitos culturais com 

o “direito à cultura” e o “direito da cultura”, Cunha Filho (2015) afirma que o direito à 
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cultura remete aos aspectos da convivência humana, constitui proteção contra mudanças 

abruptas e ilegítimas, trata-se de uma das principais manifestações dos direitos culturais, 

por seu turno, o direito da cultura:  

[...] permite vislumbrar ‘o’ direito que rege relações específicas e tangíveis, a 
partir de elementos palpáveis do universo cultural observado. Pontier, Ricci e 
Bourdon sustentam que o desenvolvimento de políticas públicas específicas 
forjou a criação do referido direito, que passou a ser evidentemente necessário, 
por pelo menos três motivos: (1) tornou-se imperioso regulamentar os serviços 
públicos da cultura, que começaram a ser ofertados; (2) a ação estatal criou o 
respectivo poder de polícia cultural, exercível sob disciplina e controle; e (3) o 
impulso das políticas gerou maiores fluxos e mais relações culturais, das quais 
decorreu natural crescimento quantitativo e qualitativo de litígios culturais, que 
passaram a exigir parâmetros para solução (CUNHA FILHO, 2015, p. 29-30). 

Para proteção e preservação dos bens culturais, há instrumentos que possibilitam a 

luta pela efetivação de direitos e materialização de políticas. As formas de preservação do 

patrimônio cultural brasileiro estão previstas  na Constituição Federal de 1988, são as 

formas judiciais e as formas administrativas. Como formas judiciais, apresentam-se a Ação 

Civil Pública, prevista no artigo 129, III, da CF/88 e regulamentado pela Lei nº 7.347/1985, 

e a Ação Popular, prevista no artigo 5º, da CF/88 e regulamentado pela Lei nº 4.717/1965, 

ambas as formas não serão abordadas neste trabalho. Quanto às formas administrativas de 

preservação, seus instrumentos estão previstos no artigo 216, § 1º, da Carta Magna, a saber: 

inventários, registros, vigilância, tombamento, desapropriação e, prevê ainda, outras formas 

de acautelamento e preservação. É importante frisar que esses institutos jurídicos, 

instrumentalizados pelo Estado, contarão com a ajuda da comunidade para promover e 

realizar a proteção do patrimônio cultural (BRASIL, 1988). 

No ordenamento jurídico brasileiro, o tombamento é instituto jurídico destinado a 

proteger o patrimônio cultural de natureza material, tem sua regulamentação no Decreto-

Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Trata-se de um instrumento anterior a Constituição 

Federal de 1988, mas recepcionado, ao menos parcialmente, por esta. Foi o instrumento de 

representação da política pedra e cal. O registro, por sua vez, ampliou o entendimento de 

patrimônio cultural e deu oportunidade para as manifestações culturais oriundas de outros 

grupos étnicos que formam o Brasil. É regulamentado pelo Decreto nº 3.551, de 04 de 

agosto de 2000 visa a proteção dos bens culturais de natureza imaterial, e é, conforme 

Cunha Filho (2000, p. 125): “[...] uma perenização simbólica dos bens culturais. Esta 
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perenização dá-se por diferentes meios os quais possibilitam às futuras gerações o 

conhecimento dos diversos estágios porque passou o bem cultural”. 

A desapropriação é outro instituto jurídico previsto no texto constitucional. Trata-se 

de um ato do poder público pelo qual o domínio privado é transferido para o domínio 

público, com justificativa na necessidade, utilidade pública ou interesse social. Segundo 

Cunha Filho e Telles (2007, p. 153) a desapropriação é utilizada em casos excepcionais, 

tendo em vista que: “[…] o tombamento quase sempre satisfaz a necessidade de se proteger 

um bem cultural enquanto patrimônio, sem indenização, mantendo, ainda, o domínio da 

coisa ao particular, preservando o interesse público”. 

Em relação ao inventário, Cunha Filho e Telles (2007, p.154) afirmam que: “[…] 

consiste no estudo e pesquisa detalhado de um bem cultural, visando averiguar se este 

possui valor cultural a ser albergado pelo Estado, tendo como sua função básica a 

identificação e gestão de bens de interesse cultural”. Também é um instrumento previsto no 

texto constitucional e, geralmente, é utilizado como metodologia com a finalidade de 

“conhecer para preservar”.  

Entre os instrumentos do rol constitucional, a vigilância é o menos abordado pela 

doutrina. Devendo, a participação popular, permear toda a estrutura dos órgãos que compõe 

o corpo dos direitos culturais. Essa vigilância não pode ficar só nas mãos do Estado, pois 

corre o risco de se materializar apenas por conveniência estatal. 

3 Sobre a cidadania cultural e a participação popular 

Cidadania é um dos fundamentos da república brasileira, cuja aparição gráfica é 

plasmada no artigo 1º, II, da CF/88. Segundo Cunha Filho (2010, p. 178): “Cidadania, na 

Constituição brasileira, é mais que um direito ou um conjunto deles; é mais que um 

princípio ou toda uma estrutura principiológica; é um dos fundamentos de nossa República 

[...]”. Cidadania é um conceito amplia a titularidade de direitos políticos, está ligado à 

participação, confunde-se com esta, trata-se de um direito de participar das decisões. Em 

suma, existe, entre cidadania e participação, uma simbiose. Cunha Filho (2010) diz, a partir 

da leitura do texto constitucional, que o exercício da cidadania pode se materializar pelos 

seguintes meios: participação indireta (por representação) ou por participação direta 

(democracia direta), conforme o artigo 1º, da CF/88, indica ainda, a partir do artigo 14, a 
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participação semidireta, que mescla ambas anteriores. Além dessas possibilidades formais, 

lembra que há a participação informal, resultado da criatividade do povo, podendo 

acontecer em consonância com o que é praticado formalmente ou em oposição à legislação. 

Essa participação pode acontecer em três níveis participativos, conforme é concebido no 

ordenamento jurídico, são eles: 

1. participação não vinculante, caracteriza-se pela abertura à interferência social, 
mas que deixa ao talante da autoridade considerá-la ou não (exemplo: protesto 
contra uma decisão do órgão público de cultura); 

2. participação vinculante, aquela sem a qual a atuação da autoridade pública é 
ilegítima, mas não implicando necessária aceitação (exemplo: tombamento de um 
bem sem o parecer de um conselho legalmente instituído); 

3. participação vinculante e autônoma, “percebida quando há uma verdadeira 
reserva de poderes para o exercício em separado daquele Estado. Este só interfere 
em caso extremo, para fazer valer princípios ditados pelo constituinte ou as 
normas a todos impostas” (exemplo: deliberação de sindicato de artistas e 
empregadores de artistas sobre a convenção coletiva da categoria) (CUNHA 
FILHO, 2010, p. 182, grifo nosso). 

Esses conceitos se articulam entre si e são necessários para o desenvolvimento da 

compreensão da participação no campo cultural. A partir da leitura de Teixeira Coelho, 

Cunha Filho (2010, p. 183) aponta que: 

Ter a cidadania como um “Fundamento da República Brasileira” corresponde à 
compreensão de que ela é inerente a toda e qualquer atividade estatal (saúde, 
educação, cultura, meio ambiente), sendo, em princípio, dispensável qualquer 
adjetivação, a não ser para identificar o setor específico sobre o qual se atua ou, 
ainda, para destacar eventuais peculiaridades do seu exercício, em tal setor. 

Em relação ao universo das políticas culturais, ao pensar no encontro entre o 

substantivo “cidadania” e o adjetivo “cultural”, no intuito de formar a expressão “cidadania 

cultural”, obtém-se um conceito que é carecedor de precisão, pois é utilizado sob diversas 

perspectivas (CUNHA FILHO, 2010). Conclui-se, então, em suma, que a “cidadania” 

abrange em essência a ideia de participação na vida política do país e “cidadania cultural” 

remete a uma especificação deste fundamento para o setor da cultura. Conforme Cunha 

Filho (2010) a forma mais significativa de participação consiste em definir, em abstrato, e 

fiscalizar, em concreto, a formação da vontade do Estado, ou seja, em intervir na criação de 

leis e, ainda, conferir e velar por seu cumprimento. 
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Cunha Filho (2010), traz algumas conclusões e reflexões, observou-se que há 

possibilidades de exercício da cidadania cultural, no entanto, não estão mencionadas, 

expressamente, em leis específicas ao setor, o que pode servir aos diversos interesses. A 

constituição de órgãos colegiados, como “conselhos” ou “comissões” são a maneira mais 

tradicional de incentivar a participação da comunidade cultural nas políticas públicas. 

Trata-se de uma maneira formal, previsto constitucionalmente, para garantir a participação 

da sociedade na definição de políticas públicas de cultura, no entanto, vários são os 

problemas que enfrentam. Em relação ao tema cidadania, o autor aponta a “fragilidade 

institucional” e a “incompreensão do foco político”. Em relação ao primeiro problema, 

fragilidade institucional, observa-se a omissão em relação à forma de como irá ocorrer a 

“colaboração da comunidade”, isso acarreta na má administração dos interesses públicos, 

pois oferece poder aos seus integrantes e discricionariedade para tomada de decisões 

baseadas em interesses políticos que deveriam ser compartilhados coletivamente. O 

segundo problema diz respeito à incompreensão do foco político, pois o que acontece é o 

desvirtuamento de sua função, passando a realizar tarefas administrativas, ao invés de 

definir normas e fiscalizar seu cumprimento, dessa forma perde sua potencialidade na 

representação popular. Mesmo com um cenário inundado de falhas, pode-se dizer que há 

caminhos para o exercício da cidadania cultural, no entanto é preciso mover forças para 

preparar a estrada a fim de que possa ser percorrida. Há um quadro conflituoso, fruto da 

falta de entendimento entre os articuladores da cultura e os agentes estatais que entrava o 

desenvolvimento das políticas culturais para o setor.  

Então, é possível entender que de um lado, há grupos que se fecham em guetos e de 

outro, profissionais que burocratizam, em demasia, representados por articuladores da 

cultura e os agentes do Estado, mas estendem-se para além desses. O diálogo é fundamental 

para o esclarecimento e encontro de pontos de convergência. Seria ideal leis mais fáceis de 

serem entendidas acompanhadas de burocracias em níveis mínimos e alternativos. 

4 Definindo Política Cultural 

Em seus estudos, Barbalho (2016) sinaliza uma definição para Política Cultural a 

partir de teóricos da área. Couto e Arantes (2006) indicam que a palavra política, em língua 



345 
 

ISSN-e 2316-9982 
 

 

inglesa, apresenta uma riqueza semântica que não se encontra nas línguas latinas, 

apontando três formas: politics, policy e polity. Dessa forma, indicam que: 

[...] pode-se definir polity como a “estrutura paramétrica estável da política”, algo 
como o regime político brasileiro; policy, por sua vez, se refere às políticas 
públicas propriamente ditas, às decisões governamentais; por fim, politics é a 
esfera do “jogo político”, da dinâmica, das disputas de sentido, de valores, de 
ideias, de projetos políticos, sendo que são as disputas, as controvérsias da 
politics que alimentam a policy (COUTO e ARANTES, 2006, p. 46-47, grifo do 
autor). 

Barbalho (2016) continua, a partir de Bolán (2006), indicando policy como Política e 

politcs como políticas para, então, chegar no termo cultural policy, ou seja, Política 

Cultural, oriunda das ações governamentais, uma política governamental, intervenção 

pública, como ocorre em outros setores, tais como o da saúde e da educação. É preciso, 

ainda, “[...] levar em consideração as disputas que se dão no interior do campo político e do 

campo cultural, e na área de interseção desses dois campos em suas relativas autonomias” 

(BARBALHO, 2016, p. 42). 

Ao se referir à Política Cultural, não se pode pressupor que desde sempre houve uma 

relação administrativa organizada e centralizada por parte do governo sobre a cultura, mas, 

sobretudo, há interesses e tensões entre o poder político e o campo da cultura e da arte. As 

disputas político-culturais, cultural politics, estão numa dimensão anterior à Política 

Cultural, cultural policy, que é uma política de governo que visa valorização da cultura. 

Para definir “o quê”, “quem”, “como” e “para quê” de uma Política Cultural, é preciso 

verificar a dependência em relação às “[...] estruturas de poder e das relações sociais que 

vigoram em determinado momento em um espaço específico, seja um município, seja uma 

nação” (BARBALHO, 2016, p. 45). 

Conforme Barbalho (2016), Bolán (2006) identifica modos de intervenção estatal na 

seara cultural, a saber: a ação normativa, preponderantemente do Estado, pois compreende 

a constituição da legislação e da regulamentação cultural, ressaltando o papel do cidadão 

para que o processo possa obter legitimidade e adesão; intervenção indireta nos setores que, 

por serem frágeis, requerem ações do Estado com o escopo de promover e fomentar 

iniciativas de artistas e intelectuais para fortalecê-los; a gestão direta de instituições 

culturais, onde o Estado toma para si a responsabilidade sobre determinados bens e serviços 
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culturais diante de sua inviabilidade, na maioria das vezes, no setor privado, tais como as 

orquestras, corpo de baile, museus, centros culturais entre outros, trazendo, assim, um 

“sentido compensatório”. São nos embates estabelecidos no campo das políticas culturais 

(cultural politics) que a noção de direito à cultura se amplia, culminando no entendimento 

de que todos precisam ter o acesso igual aos seus bens e serviços. 

Observa-se, então que os embates no campo cultural são necessários para o 

estabelecimento de políticas que atendam às necessidades específicas e contextualizadas da 

sociedade. O diálogo entre o Estado e a comunidade articuladora ou fruidora dos bens 

culturais é necessário para materialização dos direitos culturais. Barbosa (2015) adverte 

que: 

Sempre podemos encontrar algo de intencional nas políticas. As políticas 
patrimoniais são seletivas: ao fazer escolhas num conjunto vasto de objetos, 
edificações, repertórios simbólicos, narrativas, imagens etc., realizam o ato 
mágico de adicionar, subtrair, multiplicar, enfim, de produzir significados, 
legitimar ou excluir grupos, camadas e classes sociais. Portanto, o patrimônio 
cultural não é prévio ao processo histórico de produção política, jurídica e social 
(BARBOSA, 2015, p. 73). 

A questão política também atravessa o patrimônio cultural. Essas ações 

governamentais não podem ser vistas como um favor do Estado, pois são resultados de um 

jogo de tensões, de embates entre forças. Portanto, é preciso haver uma articulação entre 

direitos e políticas públicas. “As políticas públicas pressupõem a presença de suportes 

normativos variados. Planos, leis, decretos, portarias, orçamentos, regras de níveis variados 

compõem-na” (BARBOSA, 2015, p. 73). A existência de leis não implica, 

necessariamente, no seu cumprimento automático pelo agente estatal. Muitas vezes, é 

preciso que haja pressão social por parte dos interessados. 

5 A capoeira e as políticas culturais 

No início dos anos 1980, a capoeira se torna um campo de reflexão acadêmica, não é 

vista mais, apenas, como um tema exótico. Nesse período, começam a produção de 

pesquisas de mestrado e doutorado, no Brasil e no exterior, em várias áreas dos saberes, que 

se converteram em livros consumidos pelo mundo a fora, popularizando o debate que 

envolve a arte afro-brasileira (VIEIRA, 2012). Além disso, os grupos de praticantes vêm se 

organizando e promovendo estudos, debates, encontros, pesquisas que possibilitam o fluxo 

dos saberes.  
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Dessa forma, o praticante passa a não se contentar apenas com estórias, busca 

conhecer sua história. Se a capoeira, dos anos 1980, rompe com seu aparente exotismo da 

década de 1970, nos anos 1990, com a produção de revistas especializadas e o crescimento 

da Internet, tomou novo fôlego; a difusão do conhecimento que envolvia essa atividade 

atingiu grandes proporções. As informações e a comercialização de produtos aumentaram 

trazendo uma apropriação e identificação com um modo de ser (VIEIRA, 2012). 

Esses estudos possibilitaram um capoeirista com base e mais fortalecido para 

participar e decidir os rumos que as políticas para a capoeira se direcionam. O registro da 

capoeira como Patrimônio Cultural do Brasil, em 2008, e, posteriormente, a sua inscrição 

como Patrimônio Cultural da Humanidade, em 2014, foram frutos, pelo menos, 

parcialmente, da luta dos capoeiristas por seus direitos culturais. De acordo com Vieira 

(2012), o registro dos bens da capoeira representa o ápice de seu desenvolvimento frente à 

sociedade. Por mais desconfiado que seja o capoeirista, vendo traços de oportunismo na 

ação governamental, é preciso coadunar com o fato de que nunca houve tantas ações do 

poder público no sentido de elevar essa arte ao status em que atualmente se encontra. 

Desde o início da república, a postura do Estado brasileiro em relação à capoeira 
tem oscilado entre a repressão e o desprezo. Apenas muito recentemente, a 
capoeira tornou-se objeto de ações específicas no âmbito governamental. Em 
meados da década de 2000, tiveram início medidas com o propósito de 
reconhecer a importância do patrimônio cultural representado na capoeira no 
conjunto de suas tradições (VIEIRA, 2012, p. 11). 

Para atender essa agenda, o Estado deu início a ações oriundas do processo de 

registro dos bens que compõem o universo da capoeira. Assim, conforme Vieira (2012, 

p.11): 

Iniciou-se um ciclo de medidas governamentais constituindo um primeiro esforço 
de constituição de políticas públicas para a capoeira, em que se destacam 
propostas como as duas edições do Projeto Capoeira Viva (2007 e 2008), a 
constituição do Grupo de Trabalho Pró-Capoeira (2009), a realização dos 
Encontros Pró-Capoeira (2010), a publicação, pelo Ministério das Relações 
Exteriores, de um primeiro volume destinado à divulgação da capoeira no 
exterior e a implantação do Prêmio Viva Meu Mestre (2011). 

Observou-se que, recentemente, a partir da década de 1980, o Estado rompeu com a 

tendência de patrimonializar apenas os bens que representam a política Pedra e Cal, e 

assim, a cultura popular também ganhou espaço. Com o artigo 216, CF/88, ocorreu a 

ampliação do entendimento de patrimônio cultural. Mesmo com a ampliação no texto 

constitucional, seus efeitos práticos, em relação aos bens imateriais, só tomaram forma com 
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a edição do Decreto nº 3.551/2000 que institui o Registro de Bens Culturais de Natureza 

Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro e cria o Programa Nacional do 

Patrimônio Imaterial (PNPI). 

Com a edição do mencionado decreto, começam a surgir a formulação de políticas 

públicas para a identificação, efetivação do registro e de ações de salvaguarda dos bens 

culturais dessa natureza. A ideia de autenticidade precisa de reflexão no contexto da 

capoeira. No contexto das políticas públicas de patrimônio cultural imaterial, é necessário 

relativizar a noção de autenticidade ou pureza, pois retratam formas de poder que estão 

aquém do que comporta a capoeira. Sua manifestação se coaduna com a realidade social em 

que sua prática se manifesta, pois as dinâmicas experimentadas são diversas. 

Quando pensamos em medidas de salvaguarda relacionadas à capoeira, não 
estamos considerando o risco de extinção dessa manifestação cultural que se 
encontra efetivamente difundida e integrada a outras instâncias culturais na 
sociedade brasileira. Estamos, isto sim, diante do desafio de preservar a 
ancestralidade e, sobretudo, a diversidade cultural que caracteriza suas tradições. 
A espetacularização e, principalmente, a esportivização exarcebada podem, de 
fato, representar risco para as tradições culturais da capoeiragem (VIEIRA, 2012, 
p. 24). 

As ações de preservação da capoeira não dizem respeito ao risco de extinção, mas 

estão voltadas para a preservação de sua diversidade. Sendo assim, espaços de divergência 

e de negociação precisam ser estimulados. As ações do poder público devem convocar a 

ampla discussão desses antagonismos, para que se construa ambientes de divergência e de 

busca de consenso, a fim de que possam se voltar para a construção coletiva que albergue a 

todos em suas diferenças. 

Os capoeiristas, então, precisam estimular e vivenciar a pluralidade e fortalecer a 

cultura de tolerância. Enquanto isso, o poder público, por meio de seus agentes deve 

proporcionar o campo para que esses atores possam expressar suas diferenças e que seus 

representantes possam acompanhar, no intuito de assegurar a qualidade das intervenções 

governamentais, em todas as fases do ciclo das políticas públicas, desde o planejamento até 

a avaliação. As ações podem ser várias, entre elas, a criação de mecanismos para o registro 

de experiências, saberes e fazeres de um grupo social, a seleção de bens materiais e 

imateriais a serem tombados ou registrados, além de instituição de datas comemorativas, 

organização de museus, educação etc. 
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6 O protagonismo dos capoeiristas cearenses 

O reconhecimento da capoeira ocorreu com várias fases, utilizou-se mais de um 

instrumento de proteção do patrimônio cultural. O inventário teve o papel de identificar, o 

registro trouxe, efetivamente, o reconhecimento e, por fim,várias ações ocorreram para o 

apoio e fomento dos bens culturais representantes da capoeira. Essas ações ocorreram em 

todos os Estados da Federação Brasileira, entre eles, o Ceará, por óbvio. 

6.1 Ações Pré-Registro 

Em 19 de agosto de 2004, Gilberto Gil (2004), quando ainda era o Ministro da 

Cultura, proferiu um discurso em Genebra, na homenagem a Sergio Vieira de Mello, 

brasileiro morto em Bagdá, um dos maiores militantes e defensores da paz mundial, 

embaixador da Organização das Nações Unidas (ONU). Com ele, morreram também outras 

22 pessoas, sendo que 19 funcionários da ONU, todos em nome da paz. Anunciou, naquele 

momento, as bases de um futuro Programa Brasileiro e Mundial da Capoeira, um trabalho 

que iria reconhecer essa arte como uma das mais nobres manifestações culturais. Sendo 

assim, o Ministério da Cultura do governo do então Presidente Lula passaria a reconhecer 

essa prática como um ícone da representatividade do Brasil perante os demais povos. 

Capoeira é uma manifestação cultural de natureza libertária, luta contra a intolerância, 

ou seja, ao mesmo tempo que resiste às opressões impostas, colabora para uma cultura de 

tolerância. Por essa razão, foram convidados para a ONU, capoeiristas que atuam em várias 

partes do globo. A capoeira já é uma manifestação cultural praticada em vários países, 

espalhada por todos os continentes, sendo um grande difusor do idioma português e conta 

com o aval de instituições educacionais que referendam trabalhos de iniciativas dos 

capoeiristas brasileiros (GIL, 2004).  

O Ministro Gilberto Gil (2004) apontou, ainda, que estava: “Entre as outras medidas 

[...] a criação de um programa a ser implementado em escolas de todo o Brasil pelo nosso 

Ministério da Educação - considerando, assim, a capoeira como prática cultural e artística, e 

não apenas tão somente como prática desportiva”. Além disso, falou do apoio diplomático 

aos capoeiras que hoje vivem no exterior, que podem ser considerados verdadeiros 

embaixadores da Cultura Brasileira; da efetivação do reconhecimento do notório saber dos 



350 
 

ISSN-e 2316-9982 
 

 

mestres; e, por fim, do lançamento de editais para o fomento de projetos que usem a 

capoeira como instrumento de cidadania e inclusão social. 

Além do Dossiê Inventário para Salvaguarda da Capoeira, em 2006, com o 

Programa Capoeira Viva, uma parceria entre o Ministério da Cultura (Minc) e a empresa 

Petrobrás, foi publicado edital que apresentava linhas de fomento para grupos e mestres nas 

áreas de pesquisa, formação de acervo e ações socioculturais. Outras ações como a 

presença de vaga para capoeira em editais de incentivo a documentários (DOC TV) e os 

Pontos de Cultura. Para o registro da capoeira, houve pressão política por iniciativa de 

parcela dos capoeiristas. Associada a essa pressão, a política de valorização das minorias, 

do governo vigente à época, contribuiu para o feito. A participação popular nesse processo 

existiu, no entanto, é preciso refletir sobre como se deu, tendo em vista que em locais, 

como Fortaleza, capital do Ceará, onde há um grande número de capoeiristas que 

contribuem no cenário local, nacional e internacional, não foram consultados de forma 

significativa. Como instrumento de pressão social para o registro, foram apresentados 

abaixo-assinados contendo o aval de capoeiristas que totalizam cerca de 100 assinaturas e 

não contemplam todos os estados da federação. 

6.2 Registro 

No dia 15 de julho de 2008, a Capoeira foi reconhecida como Patrimônio Cultural 

Brasileiro e registrada como Bem Cultural de Natureza Imaterial, como já citado; a Roda de 

Capoeira e o Ofício dos Mestres de Capoeira receberam esses título. Segundo Oliveira e 

Leal (2009, p. 44): 

O registro possibilita o desenvolvimento de medidas governamentais de suporte à 
comunidade da capoeira, a exemplo de um plano de previdência social para os 
velhos mestres da capoeiragem; programas de incentivo para o desenvolvimento 
de política pelos próprios grupos de capoeiras com o auxílio do Estado. Além 
disso, há do ponto de vista de uma política estrutural para capoeira, a intenção do 
IPHAN […] de criar um Centro Nacional de Referência da Capoeira. 

Apesar do aparente status, nem todos os capoeiristas se regozijam com o registro da 

capoeira como bem cultural nacional. A capoeira, mesmo antes de qualquer debate 

acadêmico sobre reparo às minorias, já encampava uma ação afirmativa da identidade 

brasileira. Oliveira e Leal (2009, p. 55) advertem que é preciso ficar atento, pois: 
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Tal ato seria uma manobra política de grande envergadura para os novos 
delineamentos socioculturais da capoeira no Brasil e não simplesmente um 
registro oficial daquilo que ela já consolidou pela sua própria experiência, ou 
seja, sua evidência como patrimônio da cultura brasileira. Entretanto, 
considerando os projetos anteriores de políticas públicas do governo voltadas 
para a capoeira (criminalização, folclorização e esportivização), cabe dizer que os 
capoeiras precisam estar atentos frente às consequências políticas do 
reconhecimentos da sua arte-luta como patrimônio da cultura brasileira 
(OLIVEIRA; LEAL, 2009, p. 55). 

A participação dos mestres e capoeiristas para que os resultados oriundos dos 

diálogos entre representantes do Estado e da cultura popular possam ter legitimidade 

precisa ser enfatizada para materializar ideais democráticos, além destes, é preciso também 

a presença de outros integrantes da sociedade, professores, pesquisadores, admiradores para 

que sejam efetivamente materializados ideais democráticos. Essa relação existente entre 

Cultura e Estado precisa ser superada, os diálogos produzirem resultados para todos os 

lados, inclusive para além da visão dessa suposta dicotomia. 

A partir do reconhecimento nacional, pensou-se ampliar ao âmbito internacional. A 

Roda de Capoeira foi inscrita na Lista representativa do patrimônio cultural imaterial da 

humanidade, fruto de ações pós-registro. Foi elaborado um documento de adesão coletiva 

intitulado Abaixo-assinado Campanha de apoio à Candidatura da Roda de Capoeira à 

Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, para o qual obteve-

se a anuência de 955 capoeiristas, de grupos diversos, de várias partes do mundo entre eles, 

cearenses. 

6.3 Ações Pós-Registro 

Uma ação importante de apoio e fomento a ser destacada foi o Edital Viva Meu 

Mestre. Dois cearenses foram contemplados com esse prêmio, são eles, o Mestre Zé Renato 

e o Mestre Jair. Neste edital, a maioria dos escolhidos foi de baianos, residentes na própria 

Bahia ou em outros estados, tais como São Paulo e Rio de Janeiro. Outra ação de destaque 

foram os Encontros Pró-Capoeira, ocorreram três, localizados em regiões estratégicas para 

reunir capoeiristas de vários estados. 

A capoeira, desde o início da gestão do Ministro Gilberto Gil, foi eleita uma das 
prioridades políticas voltadas para as culturas populares. A luta brasileira, após 
séculos de repressão, tornara-se símbolo da resistência das camadas populares e 
da diversidade cultural brasileira. Após uma série de iniciativas, desde meados de 
2006, implementou-se o programa Capoeira Viva e institui-se o Grupo de 
Trabalho Pró-Capoeira. A capoeira, então, veio a ser registrada como patrimônio 
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cultural imaterial do Brasil em 2008. As pesquisas que precederam o registro 
foram realizadas no Rio de Janeiro, em Salvador e no Recife, cidades 
consideradas 'matrizes da capoeira brasileira'. Dessa forma, buscou-se registrar os 
saberes relacionados à capoeira em sua totalidade, na forma de suas múltiplas 
escolas tradicionais (Angola e Regional) e em suas múltiplas expressões no 
cenário contemporâneo (VIEIRA, 2012, p. 29-30, grifo nosso). 

Em 2016, oito anos após o reconhecimento da capoeira como patrimônio cultural, 

aconteceu o I Seminário para a Salvaguarda da Roda e do Ofício de Mestre de Capoeira 

do Estado do Ceará, momento que foi promovido pelo IPHAN e cujo objetivo principal foi 

dar continuidade ao processo de elaboração de um plano de salvaguarda para a Roda de 

Capoeira e para o Ofício dos Mestres (FERREIRA NETO, 2016). O evento não contou com 

o bom quórum, ficando com o número de inscritos bem aquém ao esperado. Mesmo com 

esse cenário comprometedor para o amplo debate, o evento aconteceu e contou com a 

presença de capoeiristas, técnicos do IPHAN, representantes de algumas instituições como 

universidades e secretarias de cultura, em sua maioria, também capoeiristas. 

Inicialmente, foram abertas 100 inscrições para o seminário, com prioridade para 
os mestres, no entanto, essas vagas não foram preenchidas, mesmo o número de 
mestres sendo muito superior a quantidade de vagas ofertadas. Havia a previsão 
de abertura de inscrição para outros interessados, garantindo dessa forma uma 
participação mais ampla, mas mesmo assim, a adesão não foi como o esperado. A 
quantidade não foi representativa, deixando muitas formas de pensar a capoeira 
de fora desse momento. Tal fato leva a algumas indagações sobre a divulgação do 
evento e sobre um possível posicionamento dos capoeiristas em relação a uma 
ação de iniciativa institucional, porém fruto de um longo processo de diálogo 
(FERREIRA NETO, 2016). 

É preciso destacar que o primeiro contato significativo, pós-registro, entre o IPHAN 

Ceará e os capoeiristas do estado ocorreu em 2013, somente aproximadamente cinco após o 

registro, com a aproximação da Rede de Desenvolvimento Econômico e Sustentável da 

Capoeira do Ceará, movimento que reunia, no momento, mais de 10 grupos de capoeira do 

estado com o objetivo de gerar renda para sua sustentabilidade. Esse movimento 

coordenado por capoeiristas do estado promoveu um encontro no Centro Cultural Dragão 

do Mar de Arte e Cultura para que pudesse ser dialogado o desenvolvimento de ações 

oriundas do registro, foi também quando se iniciou uma pesquisa com os mestres atuantes 

no cenário local, que tinha como articuladora Rosalete Lima, consultora da UNESCO. No 

ano seguinte, foi promovido um evento em comemoração ao reconhecimento mundial da 

Roda de Capoeira que reuniu diversos capoeiristas. Outros momentos foram seguidos com 

reuniões e palestras, sendo intensificado no segundo semestre de 2015 e no ano de 2016 
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para pensar na organização do I Seminário para a Salvaguarda da Roda e do Ofício de 

Mestre de Capoeira do Estado do Ceará. 

Durante esse processo, vieram à tona, conflitos e tensões adormecidas. A falta de 

entendimento e esclarecimento de algumas questões entre os próprios articuladores da 

manifestação cultural e entre esses e os agentes estatais comprometeram o desenvolvimento 

dos trabalhos. Ainda assim, conseguiu-se chegar a um momento de discussão, no qual, 

apesar do número de participantes aquém do esperado, contou com debates fundamentados 

em vivências de mestres experientes e saberes acadêmicos. Foram quatro turnos de 

trabalhos; os eixos para orientar as discussões foram quatro, a saber: Mobilização Social e 

Alcance da Política; Gestão Participativa no Processo de Salvaguarda; Difusão e 

Valorização; e, por fim, Produção e Reprodução Cultural. A dinâmica consistiu em dividir 

os participantes em dois grupos, onde cada um ficou com dois eixos. As propostas 

apresentadas versavam sobre a realidade da Capoeira, algumas ideias são gerais, é comum 

ao que acontece em todo o Brasil, como a criação de Centro de Referências ou realização 

de Seminários para capacitação; outras mais pontuais, peculiares a nossa realidade, como o 

resgate de rodas tradicionais ou acervo de memória; e outras ainda bastantes criativas, 

como a do uso de aplicativos para localização de rodas (FERREIRA NETO, 2016). 

Em 2014, com o reconhecimento mundial da Roda de Capoeira, aconteceu, em 

Fortaleza, um evento, em comemoração a esse reconhecimento, que reuniu vários 

capoeiristas, no qual houve falas de orientação sobre o significado do registro. Rosalete 

Lima, falou sobre o desenvolvimento da pesquisa de mapeamento; Mestre Armandinho, 

representante da Capoeira Angola, falou sobre a importância do registro para os 

capoeiristas; Mestre Zé Renato, o pioneiro da capoeira no Ceará, em sua forma 

institucionalizada (hoje, reconhecido como um Tesouro Vivo juntamente com o Meste 

Paulão do Ceará), falou de sua trajetória; e Olímpio Ferreira, signatário desse trabalho, 

capoeirista e acadêmico, pesquisador dos direitos culturais, falou sobre a luta dos 

capoeiristas pelos direitos culturais. O evento foi uma oportunidade de situar os capoeiristas 

em relação ao significado do reconhecimento da capoeira como um bem cultural. Dada a 

narrativa acima, é preciso aperfeiçoar os mecanismos de participação do capoeiristas. 
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Mesmo com as deficiências inerentes a esse processo, é preciso insistir no exercício 

da cidadania cultural dos capoeiristas, estimulando, por exemplo a participação como 

proponente em editais ou na decisão de ações nas políticas culturais para capoeira. A 

organização de coletivos representativos que possam dialogar em órgãos públicos e cobrar 

ações nessa seara também são relevantes para a comunidade. Conforme Vieira (2012, 

p.51): 

Por meio da participação e do fortalecimento do debate, o capoeirista vai 
percebendo que, apesar de ser importante frisar o aspecto da resistência que 
marca a história da capoeira, isso não significa que não se deva buscar formas de 
participação e colaboração com os órgãos governamentais interessados em 
construir uma política para a nossa arte-luta. Ao contrário, atuar na definição dos 
rumos das políticas é, nesse momento, essencial. 

Apesar do momento ser promissor, os desdobramentos desse reconhecimento, com 

instituição de políticas de apoio e fomento, só ganharão novo fôlego, se o capoeirista lutar 

pela efetivação de seus direitos, para isso é preciso a mobilização e a tolerância aos 

diferentes, preparar-se para o debate, para a construção de espaços de diálogos que possam 

ajudar a construir essas ações governamentais. É preciso, ainda, harmonizar os diversos 

interesses a partir da existência de um diálogo plural. Não se legitimam escolhas sem a 

escuta da diversidade, pois tal legitimação acarretaria em violência em relação aos outros 

olhares.  

Considerações Finais 

O presente artigo teve o escopo de averiguar a existência da participação dos 

capoeiristas cearenses nas políticas culturais para capoeira em âmbito nacional e 

internacional. A participação dos mestres e capoeiristas é indispensável para que os 

resultados oriundos dos diálogos entre representantes do Estado e da cultura popular 

possam ter legitimidade, gerando ações para sua proteção e fomento. A relação existente 

entre Cultura e Estado precisa ser aprimorada, os diálogos produzem resultados para todos 

os lados, inclusive para além da visão dessa suposta dicotomia. Ao Estado, cabe gerenciar 

os meios de divulgação e informação para que todos tenham efetiva participação ou, ao 

menos, oportunidade de participação, cabendo ao articulador a decisão de estar ou não 

presente no processo. Observa-se que os capoeiristas cearenses participam paulatinamente 

desse processo de reconhecimento da capoeira, os espaços de discussão foram crescendo no 

decorrer do desenvolvimento de ações oriundas do registro. No entanto, faz-se necessário 
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trabalhar metodologias que possam ampliar essa participação, inclusive para o interior do 

estado. 
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UM BREVE OLHAR SOBRE OS DIREITOS CULTURAIS NAS CONSTITUIÇÕES 
BRASILEIRAS  
 

Francisco Glauco Gomes Bastos175 
Cesar Augusto de Souza Gomes176 

AntonioValdeniro dos Santos Pinho177 
 
RESUMO 
Este artigo, produzido por pesquisadores neófitos no campo do Direito, busca realizar uma 
pequena imersão na História dos Direitos Culturais nas Constituições brasileiras. Trata-se 
de uma pesquisa bibliográfica e documental, a partir das diversas acepções da palavra 
cultura e sua presença em nossas constituições. Deve-se ressaltar que as relações sociais e 
os jogos de poder são essenciais para a compreensão do estatuto de direitos culturais. As 
nossas constituições, sempre marcadas pela ingerência direta dos chefes do Poder 
Executivo, têm a tendência de reproduzir os interesses das classes dominantes, bem como 
sua concepção de cultura e, por conseguinte, de direitos culturais. Aliás, o próprio termo 
direitos culturais fora cunhado a partir da publicação da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, em 1948. No Brasil, somente a Constituição Cidadã de 1988, em vigência, faz 
alusão aos direitos culturais. Suas antecessoras, quando muito, citavam o termo cultura. 
Algumas sequer o mencionavam, como a primeira Constituição republicana de 1891. 
Procuramos, ainda, relacionar as concepções de cultura aos regimes políticos vigentes 
durante a elaboração de cada uma das Constituições.Para este artigo foram utilizados como 
referencial teórico, além dos textos constitucionais e alguns sites da internet, os escritos de 
Bastos, Cunha Filho, Souza, entre outros. Espera-se que este trabalho possa contribuir para 
os estudos acerca dos direitos culturais. 
Palavras-chave: Direitos Fundamentais. Direitos Culturais. Constituições brasileiras. 
 
RÉSUMÉ 
Cet article, rédigé par des chercheurs néophytes dans le domaine du droit, cherche à faire 
une petite immersion dans l’Histoire des droits culturels dans les constitutions brésiliennes. 
Il s'agit d'une recherche bibliographique et documentaire basée sur les différentes 
significations du mot culture et de sa présence dans nos constitutions. Il convient de 
souligner que les relations sociales et les jeux de pouvoir sont essentiels pour comprendre le 
statut des droits culturels. Nos constitutions, toujours marquées par l’ingérence directe des 
chefs du pouvoir exécutif, ont tendance à reproduire les intérêts des classes dirigeantes, 
ainsi que leur conception de la culture et donc des droits culturels. En effet, le terme «droits 
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pela Universidade Estadual do Ceará (1998). É especialista em Gestão e Avaliação da Educação Pública, pela 
Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF e Mestre em Letras - área de concentração em Literatura 
Comparada - pela Universidade Federal do Ceará - UFC. Atualmente é professor do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE - campus de Caucaia. Lidera o LIREMCULT – Grupo de 
Estudos e Pesquisa em Literatura, Regionalismo e Memória Cultural do IFCE- campus de Morada Nova. É 
também estudante de Direito do Centro Universitário Estácio-CampusCentro. 
176Possui graduação em Administração pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1995). Atualmente é 
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culturels» lui-même a été inventé après la publication de la Déclaration universelle des 
droits de l'homme en 1948. Au Brésil, seule la Constitution du citoyen de 1988 fait en 
réalité référence aux droits culturels. Au mieux, ses prédécesseurs ont cité le terme culture. 
Certains l'ont même mentionnée, comme la première constitution républicaine de 1891. 
Nous avons également cherché à relier les conceptions de la culture aux régimes politiques 
en vigueur lors de l'élaboration de chacune des constitutions. Pour cet article ont été utilisés 
comme référence théorique, en plus des textes constitutionnels et de certains sites Web, les 
écrits de Bastos, Cunha Filho, Souza, entre autres. On espère que ces travaux pourront 
contribuer aux études sur les droits culturels. 
Mots-clés: Droits fondamentaux. Droits culturels. Constitutions brésiliennes. 
 
INTRODUÇÃO 
Para se falar em Direitos Culturais nas Constituições brasileiras, torna-se necessário, de 
início, observar o termo cultura e sua recorrência em nossas Cartas Magnas. 
Rosalvo Florentino de Souza178, em sua obra A educação e a cultura nas Constituições 
brasileiras, busca nos mostrar um panorama evolutivo das correntes de pensamento que 
pautaram nossa educação e, por extensão, nossa cultura. 
De início, Rosalvo Florentino fundamenta-se em uma afirmação de Sílvio Romero, o qual, 
em sua obra intitulada História da Literatura Brasileira, argumenta que há muito já se 
tornou um fato firmado na História a ideia de que a formação da literatura de um povo é 
influenciada diretamente pelo seu estado de riqueza ou de extrema pobreza. Para Rosalvo 
Florentino tal afirmação pode ser estendida à cultura. É importante destacar que cultura, em 
longo período de nossa História, nas suas mais diversas manifestações, nas palavras de 
Fernando de Azevedo, 
 

[...] sendo a expressão intelectual de um povo, não só reflete as ideias dominantes 
em cada uma das fases de sua evolução histórica e na civilização de cuja vida ele 

                                                 
178De acordo com uma breve biografia, disponibilizada no Instituto de Estudos Educacionais “SudMennucci”, 
Rosalvo Florentino de Souza, filho de José Florentino de Souza e Adelina Neves de Souza, nasceu em Caetité 
(BA), em 1911, e faleceu em São Paulo, em 1996. Foi professor, jornalista e advogado. Licenciou-se em 
Educação Física pela Escola Superior de Educação Física da Universidade de São Paulo, em 1939; e em 
Geografia e História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 1949. Bacharelou-se em 
Jornalismo pela Faculdade de Jornalismo Cásper Líbero, em São Paulo, em 1951.  
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Estaduais de Dois Córregos, em 1951; de Brotas, em 1952; do Colégio Estadual Padre Manoel da Nóbrega, 
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participa, como mergulha no domínio obscuro e fecundo em que se elabora a 
consciência nacional. 

 
A ideia de cultura a que, por muito tempo se referiu a nossa Carta Magna, restringe-se à 
cultura letrada, ou seja, o pensamento que prevalecera, nas teorias que tratavam da nossa 
História, sempre tinha um caráter excludente das manifestações mais populares, visto que 
essas eram consideradas como primitivas em oposição às manifestações das classes 
dominantes, consideradas como modernas. 
Esse antagonismo influenciou diretamente a feitura de nossas Constituições, as quais, com 
parca exceção a Constituição Cidadã de 1988, sempre receberam uma influência decisiva 
dos chefes do Poder Executivo, seja no Império, seja na República. Essa ingerência dos 
dirigentes do país era a responsável por definir a noção de cultura a ser manifestada na 
Carta Magna. Isso quando a palavra cultura era mencionada. 
Só para se ter uma ideia, na Constituição outorgada de 1824, a primeira do país, a palavra 
cultura aparece apenas uma vez, mesmo assim em seu sentido etimológico de cultivo. Seus 
Atos Adicionais sequer citam ovocábulo. Na Constituição Republicana de 1891, o que se 
encontra é a palavra agricultura.  
É na Constituição de 1934, na República Nova, que a palavra cultura surge no sentido mais 
amplo de 
 

todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a 
moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano não 
somente em família, como também por fazer parte de uma sociedade da qual é 
membro. 

 
Tanto a Constituição de 1934 quanto a de 1937, ambas tiveram como Chefe do Poder 
Executivo Getúlio Vargas, abordam as duas acepções da palavra, porém Cultura, no 
sentido mais amplo de conjunto de crenças e manifestações de um povo, ainda é um termo 
ligado à Educação, sem autonomia. 
Já a Constituição de 1946, promulgada após a redemocratização com o fim do Estado 
Novo, traz de forma mais explícita uma preocupação com a Cultura, ao rezar, em seu artigo 
174, que é dever do Estado amparar a cultura. No Parágrafo único desse artigo se prevê, por 
via legal, a criação de institutos de pesquisas, de maneira preferencial, junto às instituições 
de ensino superior. Há, aqui, ainda que de maneira incipiente, uma sinalização de política 
pública voltada para a cultura, embora se deva ressaltar que o termo política pública, nesse 
contexto, possa representar, do ponto de vista histórico, um anacronismo. 
A Constituição de 1967, por sua vez, em seu artigo 172, mantém o texto do artigo 174 da 
Constituição de 1946. Em seu Parágrafo único, no entanto,reza que  
 

Ficam sob a proteção especial do Poder Público os documentos, as obras e os 
locais de valor histórico ou artístico, os monumentos e as paisagens naturais 
notáveis, bemcomo as jazidas arqueológicas.  

 
Isso faz com que haja na Carta Magna de 1967, por um lado, certa preocupação com a 
preservação de nossos bens culturais; por outro lado, não se pode esquecer que se trata de 
uma Constituição autoproclamada promulgada, visto que o Congresso Nacional dizia ter 
recebido poderes constituintes do movimento militar de 1964, o que, na verdade, tira das 
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mãos da sociedade civil, através dos institutos de pesquisa, o controle dos bens culturais, 
mantendo-os sob a ingerência direta do Poder Público, o que os torna passíveis de censura e 
conceitos extremamente subjetivos do que vema ser considerado bem cultural. 
É somente a Constituição Cidadã de 1988 que, de fato, abordará a Cultura de uma forma 
ampla, dedicando-lhe uma seção específica no texto constitucional. Até então Constituição 
brasileira alguma houvera tratado, ou mesmo citado, a expressão Direitos Culturais. 
Enquanto os demais textos constitucionais trazem mirradas citações da palavra cultura, na 
Carta Magna de 1988, pode-se encontrar, entre termos derivados e demais acepções, mais 
de sessentavezes a palavra cultura. 
 
1 OS DIREITOS CULTURAIS NO TEXTO CONSTITUCIONAL 
 A presença dos Direitos Culturais de forma efetiva em uma Constituição brasileira, 
como se pôde perceber, é algo bastante recente em nossa história, estando restrita à Carta 
de 1988, a chamada Constituição Cidadã. 
Antes disso, só com muita imaginação no processo interpretativo para se conseguir 
vislumbrar algo em seus textos que reconheça, proteja ou incentive as manifestações, os 
símbolos e as tradições genuínas dos grupos humanos que concorreram para a formação de 
nossa nação. Lembremos que, no momento histórico em que se deram as primeiras 
constituições brasileiras, particularmente as duas primeiras do país após a independência, 
1824 e 1891, ainda havia a negação das culturas negra e indígena, pois elas causavam 
constrangimento a nossas elites, uma vez que, vistas como não civilizadas por diferirem do 
padrão europeu de entender cultura, nos envergonhariam perante o mundo moderno. Nesse 
ambiente, o que se estabeleceu no país, no tocante à cultura dos grupos marginalizados, foi 
a intenção de anular, de descaracterizar, de reprimir suas práticas e manifestações culturais. 
Como exemplo, a simples prática da capoeira foi criminalizada no Código Penal de 1890: 
 

Código Penal da República dos Estados Unidos do Brasil 

(Decreto número 847, de 11 de outubro de 1890) 

Capítulo XIII -- Dos vadios e capoeiras 

Art. 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade e destreza 
corporalconhecida pela denominação Capoeiragem (...) Pena de prisão celular de 
dois a seis meses. 

Art. 403. No caso de reincidência será aplicada aocapoeira, no grau máximo, a 
penado art. 400.Com a pena de um a três anos. 

 
Como indicação da pouca atenção dada à cultura em nossas constituições anteriores, a 
presença da palavra cultura e suas variantes na Carta de 1988 se dá mais de sessenta vezes. 
Em todas as pretéritas, somadas, isso acontece dezoito vezes aproximadamente, aí também 
considerada a Emenda Constitucional nº 1 de 1969, a qual ficou conhecida como a 
Constituição de 1969, por ter trazido grandes modificações à Constituição de 1967.  
Na Constituição do Império (1824), a palavra cultura aparece apenas uma vez, 
contudoutilizada no sentido de cultivo de produto agrícola, no Artigo 179, inciso XXIV:  
 

Nenhum genero de trabalho, de cultura, industria, ou commerciopóde ser 
prohibido, uma vez que não se opponha aos costumes publicos, à segurança, e 
saúde dos Cidadãos.  
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A Constituição de 1891, a primeira da República, não chega a fazer referência à cultura 
uma única vez. Em 1934, a Constituição, em seu artigo 148, traz pela primeira vez a 
previsão,em uma Constituição brasileira, do dever da União, dos estados e dos municípios 
de favorecer o desenvolvimento da cultura.Limita-se a isso, mas já foi um avanço. Em 
1937, a Constituição do Estado Novo, também conhecida como “polaca”, retroage e não 
replica no seu texto a previsão do dever estatal quanto ao favorecimento do 
desenvolvimento da cultura, conforme havia na carta de 1934. A Constituição de 1946, no 
seu artigo 174, estabelece que o amparo à cultura é dever do Estado. A Carta de 1967 e sua 
Emenda de 1969 não trazem inovações.  
Vemos, então, que,nas constituições anteriores à Carta de 1988, as citações são raras e 
superficiais e não contêm nenhuma alusão aos direitos culturais. A Constituição de 1988 
traz uma mudança de paradigma no tratamento que os textos constitucionais davam à 
cultura e aos assuntos a ela conexos. Dos artigos 215 a 216-A os Direitos Culturais 
encontram-se contemplados e neles se estabelece taxativamente que o Estado deve garantir 
a todos os cidadãos o exercício pleno dos direitos culturais, a proteção das manifestações 
culturais populares de todos os grupos que participaram ou participam da formação da 
nossa nação. 
A Constituição de 1988 estabelece, ainda, que serão realizadas ações que objetivem a 
defesa, a valorização, a produção, a difusão e o acesso aos bens culturais considerando toda 
nossa diversidade étnica. Estão protegidos os bens culturais materiais e imateriais, entre os 
quais: as formas de se expressar e de viver, as criações, as tecnologias, os documentos, os 
monumentos e sítios impregnados pela identidade ou pela memória dos diversos grupos 
culturais que contribuem para a formação de nossa sociedade. 
A Constituição Cidadã criou também o Sistema Nacional de Cultura, de caráter 
colaborativo, do qual participam os entes federativos (União, estados e municípios) e 
entidades da sociedade civil, para possibilitar o exercício dos direitos culturais com 
promoção do desenvolvimento social e econômico. Trata-se da gestão de processos 
culturais visando ao desenvolvimento humano por intermédio da cultura.  
Ao prever o Estado como garantidor dos direitos culturais, protegendo, resgatando, 
valorizando as atividades e manifestações culturais que conduzem ao fortalecimento da 
dignidade do cidadão e das populações tradicionais, cria o Princípio da Cidadania Cultural, 
o qual é caracterizado pela pluralidade não hierarquizada e por ser de alcance universal. 
Tais direitos são considerados como de segunda geração, uma vez que se obriga o Estado a 
adotar uma postura positiva, ou seja, uma obrigação de fazer.  
Na legislação infraconstitucional seguinte a 1988, destaca-se pelo aspecto de vanguarda o 
Decreto nº 3.551/2000, o qual regulamenta o patrimônio cultural imaterial no Brasil: 
 

DECRETO Nº 3.551, DE 4 DE AGOSTO DE 2000. 

 

Institui o Registro de Bens Culturais de 
Natureza Imaterial que constituem 
patrimônio cultural brasileiro, cria o 
Programa Nacional do Patrimônio 
Imaterial e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
84, inciso IV, e tendo em vista o disposto no art. 14 da Lei no 9.649, de 27 de 
maio de 1998, 
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DECRETA: 

Art. 1º Fica instituído o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que 
constituem patrimônio cultural brasileiro. 

§ 1º Esse registro se fará em um dos seguintes livros: 

I - Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e modos de 
fazer enraizados no cotidiano das comunidades; 

II - Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas que 
marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de 
outras práticas da vida social; 

III - Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas 
manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; 

IV - Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras, 
santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas 
culturais coletivas. 

 
Não se pode deixar de mencionar que o decreto supracitado fora editado em momento ainda 
anterior à conceituação realizada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNESCO), na Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural 
Imaterial, celebrada em Paris, em 17 de outubro de 2003. 
Pela análise de nossa legislação, ao longo da História do Brasil, constata-se que o respeito à 
diversidadecultural, à liberdade de expressão artística e à observação aos direitos culturais 
só serão possíveis em ambiente de realidade democrática, onde haja real respeito aos 
direitos humanos. Os períodos totalitários ou de ataque à democraciasão normalmente 
marcados pela intolerância. Surgem, então, discursos que justificariam a violência contra as 
instituições democráticas, que se referem à premente necessidade de reunificar o povo que 
estariasupostamente dividido pela ação nefasta de grupos interessados na desordem.  
Assim, políticas centralizadas na União orientam a cultura para o sentido desejado pela 
classe dominante, que reproduza suas ideias e persiga a formação de uma cultura nacional 
“oficial”.  
Como exemplo do exposto, faz-se reveladora a leitura do preâmbulo da Constituição de 
1937 e as ações que se seguiram no campo da cultura: 
 

“O PRESIDENTE DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, 

ATENDENDO às legitimas aspirações do povo brasileiro à paz política e social, 
profundamenteperturbada porconhecidos fatores de desordem, resultantes da 
crescente a gravação dos dissídios partidários, que, uma, notóriapropaganda 
demagógica procura desnaturar em luta de classes, e da extremação, de conflitos 
ideológicos, tendentes,pelo seu desenvolvimento natural, resolver-se em termos 
de violência, colocando a Nação sob a funesta iminência daguerra civil; 

ATENDENDO ao estado de apreensão criado no País pela infiltração comunista, 
que se torna dia a dia mais extensae mais profunda, exigindo remédios, de caráter 
radical e permanente; 

ATENDENDO a que, sob as instituições anteriores, não dispunha, o Estado de 
meios normais de preservação e de defesa da paz, da segurança e do bem-estar do 
povo; 

Sem o apoio das forças armadas e cedendo às inspirações da opinião nacional, 
umas e outras justificadamenteapreensivas diante dos perigos que ameaçam a 
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nossa unidade e da rapidez com que se vem processando adecomposição das 
nossas instituições civis e políticas; 

Resolve assegurar à Nação a sua unidade, o respeito à sua honra e à sua 
independência, e ao povo brasileiro, sobum regime de paz política e social, as 
condições necessárias à sua segurança, ao seu bem-estar e à sua prosperidade, 
decretando a seguinte Constituição, que se cumprirá desde hoje em todo o Pais” 

 
Como se sabe, o período que se seguiu a essa Carta outorgada (que traz em seu Artigo 122, 
nº 13, a previsão de pena de morte para crimes políticos) foi de longa ditadura, a cultura foi 
gerida de forma centralizada pela União e usada como forma de propaganda pelo Estado. 
Foi, sim, um período de muitas manifestações culturais, mas nunca de forma livre.  
Getúlio Vargas criou, em 27 de dezembro de 1939, o DIP (Departamento de Imprensa e 
Propaganda), que tinha como função a censura a qualquer forma de expressão e de cultura 
que atentassem contra os interesses do seu governo.O DIP deveria, então, promover o culto 
ao Estado brasileiro e ao seu líder, difundir ideias que demonstrassem a coesão e a união da 
sociedade, demonstrar o sucesso e ocultar as mazelas. Essa propaganda oficial, pregando 
uma suposta coesão e unidade de objetivos da população, tinha o objetivo de controlar e 
padronizar a produção de ideias e desencorajar a luta por direitos dos grupos minoritários e 
menos privilegiados. A eficiência do método está em se fazer imaginar que para todas as 
pessoas e grupos da nossa complexa realidade as necessidades, os objetivos e as  formas de 
se entender o bem estar são iguais, descaracterizando as particularidades sociais e étnicas, 
numa harmonia falsa, artificialmente produzida, onde a população não luta por seus reais e 
particulares interesses e abre mão de se expressar conforme sua  diversidade sociocultural. 
Na ditadura seguinte, a partir de 1964, observa-se o mesmo quadro de forte centralização 
política, de violação a direitos humanos, de desrespeito às instituições democráticas, de 
censura às artes e aos meios de comunicação, dadivulgação supervalorizadada realidade 
brasileira e da expectativa com relação ao futuro,portanto, um ambiente incompatível com a 
presença e com o exercício dos direitos culturais. 
São desse período a canção “Este é um país que vai pra frente” da propaganda institucional 
do governo Geisel, e os lemas largamente propagandeados pelos meios de comunicação 
"Brasil: Ame-o ou deixe-o!" e "Quem não vive para servir ao Brasil, não serve para viver 
no Brasil". 
Houve, é óbvio, por parte de intelectuais de diversas áreas, dentro das limitações impostas, 
movimentos de resistência à censura imposta pelo Regime Militar, entretanto apenas com a 
redemocratização do país e com a promulgação da Constituição Cidadã de 1988 que se 
procurou isentar as manifestações culturais de quaisquer formas de censura. Cunha Filho 
(2004, p. 105), porém, destaca um paradoxo que, de certa forma, nos remete ao intelectual 
orgânico gramsciano, quando afirma que 
 

Eis aqui, uma equação que demanda desfecho: ter a obrigação de apoiar uma 
atividade (a cultural) cuja essência é a liberdade de expressão, e que por isso 
mesmo, não raras vezes, faz a crítica do compulsório apoiador, o próprio Estado e 
sua Administração. E mais: aquele que realiza a manifestação cultural recebeu do 
constituinte originário a incumbência de funcionar como uma espécie de ouvidor 
(ou ombudsman) dos sentimentos sociais, podendo a qualquer tempo manifestar o 
que pensa sobre o status quo, com liberdade acentuada, uma vez que jurídica e 
politicamente liberado dos grilhões da censura e da licença. A solução deste 
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dilema está precisa e necessariamente em questão mais afeta aos culturólogos que 
aos juristas: a autonomia da cultura. 

 

As palavras de Cunha Filho revelam, de certa forma, uma visão otimista da realidade 
cultural brasileira. Isso se dá pelo fato de estarmos, quando da publicação de sua tese, há 
pouco mais de uma década da promulgação da Carta Magna de 1988. Embora o eminente 
advogado não descarte a magnitude do desafio para resolver tal equação, é certo que havia, 
em todas as áreas do saber, um sentimento de alívio e de esperança diante das 
possibilidades de concretização das garantias dos direitos fundamentais. 
A Constituição Cidadã parecia ter banido de vez do Brasil toda e qualquer forma de 
cerceamento, elevando a cultura ao statusde Direito Fundamental. 
 
 
 
2. CERCEAMENTO AOS DIREITOS CULTURAIS: UM RISCO IMINENTE? 
A preocupação por garantir os Direitos Fundamentais remontam à Revolução Francesa. 
Tornou-se, porém, mais intensa após os horrores da Segunda Guerra Mundial. É quando se 
dá o surgimento dos direitos culturais em legislação internacional, de maneira efetiva. 
Após o conflito, quando o mundo se encontrava ainda em choque,  surgem reflexões sobre 
os motivos que levaram ao surgimento de movimentos totalitários que conduziram o 
mundo ao caos político e humanitário, com total desrespeito à vida e à dignidade das 
pessoas, onde o que preponderava era a lei do mais forte, com a  prevalência  do direito 
positivo, com o distanciamento entre a moral e o direito, e a falta de algum controle 
internacional efetivo que garantisse um núcleo fundamental de direitos inerentes à condição 
humana.  
Nesse ambiente, é concebida a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada 
pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em Paris, em 10 de dezembro de 1948.  
A DUDH estabelece como direitos fundamentaisos direitos econômicos, sociais e culturais, 
indispensáveis à dignidade humana e ao desenvolvimento da personalidade, como se pode 
perceber em seu artigo XXII: 
 

Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à 
realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a 
organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e 
culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua 
personalidade.” 

 
O Artigo XXVI, por sua vez, determina o respeito, a tolerância e a amizade entre os povos, 
independentemente de suas diferenças, como se vê no inciso 2: 
 

2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da 
personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e 
pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a 
tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e 
coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. (...)” 
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Os ArtigosXXVII e XXIXpreveem para todas as pessoaso direito de inserção na vida 
cultural da comunidade, de participardos avanços científicos e de ter reconhecido o direito 
autoral por suas obras. Estes artigosrelacionam-se com a autonomia, com o pensamento 
crítico, com a atitude produtiva, com a liberdade de expressão e com a convivência 
respeitosa e democrática em sociedade: 
 

Artigo XXVII - 1. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da 
vida cultural da comunidade, de fruir das artes e de participar do progresso 
científico e de seus benefícios.  

2. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais 
decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja 
autor. 

Artigo XXIX - 1. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual 
o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível.  

2. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito 
apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de 
assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem 
e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de 
uma sociedade democrática. 

3. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos 
contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas.” 

 
É, portanto, nesse momento do pós-guerra, de pós-positivismo, quando a comunidade 
internacional objetiva voltar a relacionar o Direito com valores ético-morais e respeito aos 
direitos fundamentais, que surge a DUDH de 1948, trazendo em seu conteúdo os direitos 
culturais. Em razão disso, a nossa primeira Constituição após a Segunda Guerra Mundial, a 
de 1946, por ser anterior à DUDH,ainda não contém no seu texto a atenção aos direitos 
culturais.A Carta de 1967 e sua Emenda de 1969, por razões óbvias, já que se vivia em um 
regime de exceção, também não os preveem.  
Somente com o advento da redemocratização, os direitos culturais poderiam encontrar 
momento propício para estarem presentes na Constituição de 1988, bem como levar o 
Brasil a aderir, em 1992, ao Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais, adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas, de dezembro 
de 1966. 
Essa inovação no ordenamento pátrio é, então, consequência do momento histórico, e de 
um lento processo de amadurecimento da sociedade brasileira. As constituições anteriores 
reproduziam os valores das elites dominantes da respectiva época. Muitos períodos 
totalitários, ausência de abertura política, de inclusão ede justiça social no Brasil e as 
ideologias que pregavam o totalitarismo, a intolerância étnica, ideológica e religiosa no 
campo internacional, eram impeditivos à implantação do respeito à diversidade cultural e 
aos direitos humanos, de maneira efetiva, em nosso sistema jurídico. 
Os horrores da Segunda Guerra Mundial não foram suficientes para garantir a proteção dos 
Direitos Fundamentais, entre eles os direitos culturais. Muito pelo contrário, imediatamente 
após o conflito, o mundo entrou em uma Guerra Fria, sendo dividido em dois blocos que 
propiciaram a instalação de regimes totalitários tanto do lado oriental como do lado 
ocidental do planeta. 
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Nesse sentido, é reveladora a entrevista (transcrita para a revista “Observatório Itaú 
cultural” nº 11, por Teixeira Coelho) concedida, em 2010, em Genebra, por FaridaShaheed, 
socióloga que foi especialista independente da ONU no campo dos direitos culturais. 
 

Meu interesse pela cultura e suas relações com os direitos foi desencadeadopor 
minha própria experiência pessoal na defesa dosdireitos sob uma ditadura militar 
que, entre outras coisas problemáticas,buscava firmemente eliminar a diversidade 
cultural no Paquistão.Com a tomada do poder por um golpe de estado, o 
generalZia-ul-Haq (1977-1988) empenhou-se em justificar a continuaçãode seu 
regime ilegal e a anulação dos direitos recorrendo à religiãocombinada com a 
cultura. Na época, com uma formação como sociólogaem Genebra (Suíça) e na 
Universidade de Leeds (Reino Unido),eu estava trabalhando no South 
AsianInstitute, um centro depesquisa da Universidade de Punjab em Lahore, 
Paquistão. O regimemilitar rapidamente tornou impossível a prática 
independentedo pensamento e da redação de trabalhos dentro da 
universidade.Mais de uma centena de professores foi demitida, transferida 
paraáreas rurais ou, como eu, houve quem preferisse se demitir antetais 
circunstâncias sufocantes. Comecei a trabalhar em projetos depesquisa para 
diversos órgãos das Nações Unidas, começando coma Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), o Fundo das NaçõesUnidas para a Infância (Unicef ) e a 
Organização das Nações Unidas Agricultura e Alimentação (FAO).(...) A 
experiência de lutar para manter os direitos sobum regime militar levou-nos a 
aprender várias lições extremamenteimportantes. Três são mais relevantes nesse 
contexto. A primeira foia facilidade com que os direitos, inclusive aqueles 
considerados assegurados,podem ser anulados se somente uma pequena 
minoriade pessoas tiver consciência dos direitos legais ou acesso a eles. 
Asegunda foi o papel vital das perspectivas culturais no campo dosdireitos. Os 
militares introduziram medidas antidemocráticas e misóginasquase 
inevitavelmente justificadas pelo que se consideravaapropriado do ponto de vista 
da religião e/ou da cultura. Ao mesmotempo em que o povo não concordava com 
a versão dos militarespara a cultura e a religião, conforme os resultados eleitorais 
subsequentesdemonstraram, sentiu-se, porém, incapaz de mostrar umaoposição 
aberta a essas imposições por medo de “trair” sua religiãoe identidade cultural. A 
terceira lição decorrente disso foi que os direitosnão podem ser, sozinhos, 
promovidos com medidas legais;é imprescindível uma apropriação popular 
desses direitos, e essaapropriação decorre de visões de mundo fundamentadas em 
umsenso de cultura de si mesmo, como indivíduo e como comunidade. 

 
O que nos revela FaridaShaheed sobre os desafios enfrentados pelos direitos culturais no 
Paquistão pode se estender a outras nações que foram submetidas, mesmo após a 
publicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a regimes totalitários. 
No Brasil, por exemplo, apesar de reconhecidos e protegidos pela Constituição de 1988, os 
direitos culturais só terão continuidade, desenvolvimento e eficácia social se tiverem sua 
importância reconhecida pela sociedade, que deve estar atenta à sua preservação, 
mobilizando-se contra investidas institucionais manifestamente contrárias à diversidade 
cultural.  
O primeiro sinal de ataque à democracia ocorre justamente contra os direitos culturais, 
contra a verdade histórica e contra os símbolos e as formas de pensar, de se expressar e 
viver.  Regimes totalitários necessitam de padronização, de uniformização de 
comportamento, de forma de pensar e viver em sociedade, de entender a religião, a moral, a 
família, a política e o Direito.  
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Nesse ambiente, a diversidade nunca é bem-vinda, pois representa empecilho à 
padronização de comportamentodesejada pelo governante. A manifestação da diversidade 
pode levar a reivindicações por reconhecimentos de direitos e por espaço na vida política, 
econômica e social do país, o que não interessa à classe política dominante em um país com 
governo de inclinação ditatorial. Ocorre então uma apropriação da cultura pelo regime, o 
qual a utiliza conforme seus interesses e dentro dos limites que forem convenientes, 
submetendo as manifestações à vigilância e censura.   
Quando em um período vivencia-se de forma acentuada a presença de polarização, de 
extremismos, de intolerância, de ridicularização contra os que expressam cultura, 
pensamentos e modos de vida diferentes do considerado padrão,para evitar um retrocesso 
no processo civilizatório, do qual a sociedade se envergonharia no futuro, é necessário que 
se entenda que uma afronta aos direitos culturais de qualquer grupo é um ataque à liberdade 
de toda a sociedade, podendo daí entender-se desde os ataques aos locais de culto das 
religiões de origem afro-brasileira às hostilidades institucionais contra as atividades 
artísticas, culturais e de ensino de áreas específicas e o desrespeito governamental à 
Constituição quando não reconhece, não protege e não promove o direito de índios e 
quilombolas às áreas de  ocupação tradicional. A democracia não pode ser entendida como 
ditadura da classe dominante sobre os demais. 
O Estado democrático de direito impõe limites, mesmo às maiorias e não permite que se 
neguem direitos fundamentais simplesmente com base em decisões de grupos majoritários, 
pois a decisão de uma maioria nem sempre resulta em justiça ou solução mais sábia e 
civilizada. 
 
CONCLUSÃO 
Após as manifestações pretensamente voluntárias e populares que se deram a partir de 2013 
e tomaram diversas ruas do Brasil, um clima de polarização se instalou, colocando em 
campos distintos e explícitos os que defendem os direitos culturais como bem inalienável 
pertencente aos direitos fundamentais; e os que procuram impor seus ideais políticos e 
religiosos como únicas manifestações culturais legítimas. 
Esse clima de intolerância levou o país a fatos que nos fazem recear o futuro que se destina 
aos direitos culturais. Os retrocessos às conquistas democráticas e sociais saltam aos olhos. 
Os ataques à nossa diversidade cultural já não são mais ameaças. Os povos indígenas têm 
sofrido atentados, bem como templos religiosos de matriz afro-brasileira. A censura à 
imprensa, aos institutos ligados ao Poder Público, bem como promessas de privatização da 
Agência Nacional do Cinema (ANCINE) e redirecionamento dos recursos da Lei Rouanet 
para apoiar o Projeto FUTURE-SE, que representa uma grave ameaça à Educação Pública 
do país, têm deixado em alerta aqueles que almejam por uma verdadeira democratização 
dos direitos culturais. 
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Resumo: O presente texto analisa o papel dos documentos internacionais de direitos 
humanos para a consecução dos direitos culturais no Brasil visto o reconhecimento do 
caráter humano da cultura. Para tanto, apresenta um resgate histórico da trajetória dos 
direitos humanos a partir da instituição da Organização das Nações Unidas e da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, bem como da UNESCO – Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, como organismo internacional setorial 
responsável para a salvaguarda da educação e cultura no mundo. De ora em diante, foram 
elaborados diversos documentos, como Declarações, Convenções, Recomendações e 
Pactos, referindo-se à cultura e aos direitos culturais na ordem internacional, a fim de 
reconhecer e garantir referido direito para todas as gentes. No Brasil, a Constituição Federal 
de 1988 inseriu a cultura no Título da Ordem Social nos artigos 215 e 216 garantindo o 
exercício dos direitos culturais e conceituando patrimônio cultural, para fins de 
preservação, disciplinando as competências específicas, dentre outros aspectos. Por 
conseguinte, para o fim almejado, faz-se necessário analisar a conceituação e alcance dos 
direitos culturais, investigando o seu caráter de fundamentalidade. Para o alcance do 
objetivo proposto e elaboração do artigo utilizou-se o levantamento de pesquisa 
bibliográfica, empírica e documental, utilizando-se da vertente descritiva e propositiva com 
abrangência qualitativa e de natureza teórico empírica. Ressalta-se como resultado a 
repercussão dos tratados, convenções e declarações internacionais de direitos humanos para 
a consecução dos direitos culturais no Brasil e conclui-se que exerceram papel relevante na 
inserção constitucional destes. 

    

Palavras-chave: Direitos Humanos. Documentos Internacionais. Direitos Culturais.  

Abstract: This paper analyzes the role of international human rights documents in the 
realization of cultural rights in Brazil as it recognizes the human character of culture. To 
this end, it presents a historical redemption of the human rights trajectory from the 
institution of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights, as well as 
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the UNESCO – United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, as a body 
international sector responsible for safeguarding education and culture in the world. From 
now on, various documents have been prepared, such as Declarations, Conventions, 
Recommendations, and Covenants, referring to culture and cultural rights in the 
international order, in order to recognize and guarantee this right for all people. In Brazil, 
the Federal Constitution of 1988 inserted culture in the Title of the Social Order in articles 
215 and 216 guaranteeing the exercise of cultural rights and conceptualizing cultural 
heritage, for preservation purposes, disciplining specific competences, among other aspects. 
Therefore, for the intended purpose, it is necessary to analyze the conceptualization and 
scope of cultural rights, investigating their fundamental character. In order to achieve the 
proposed and documentary research was used, using the descriptive and propositional 
aspect with qualitative scope and empirical theoretical nature. As a result, the impact of 
international human rights in Brazil is highlighted, and it is concluded that they played a 
relevant role in their constitutional insertion.     

Keywords: Human Rights. International Documents. Cultural Rights. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A Constituição Federal de 1988 destinou uma Seção à Cultura no seu Título VIII ao 

abordar a Ordem Social. Nos artigos 215 e 216 tratou de garantir o exercício dos direitos 

culturais e conceituou patrimônio cultural, para fins de preservação, disciplinando as 

competências específicas, dentre outros aspectos. As constituições brasileiras, desde a de 

1824, referiram-se à questão cultural, mas nunca como o fez a de 1988, que ainda deliberou 

como deve ser pautada a gestão pública da cultura e a quem compete fazê-la, assumindo um 

papel inédito acerca da temática. 

Esse tratamento constitucional dispensado à Cultura não foi por acaso, nasceu a partir 

do lugar ocupado pelos direitos humanos após a Segunda Guerra Mundial, em que 

passaram a compor a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e, consequentemente, da 

formação de todos os demais documentos para a cultura no âmbito do Direito Internacional, 

porquanto o reconhecimento do seu caráter humano.  

Os documentos internacionais a que se refere este texto são os constituídos pela 

agência especializada para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) integrante do sistema 

da Organização das Nações Unidas, estatuídos antes da Constituição Federal de 1988, bem 
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como os posteriores, em face da sua importância para a consolidação de citados direitos, 

sem desconsiderar os documentos que embasaram a própria instituição da ONU.  

Por conseguinte, este artigo intenta debater e analisar o papel das declarações, 

convenções e tratados internacionais de direitos humanos no alcance constitucional dos 

direitos culturais no Brasil, tendo como marco a Declaração de 1948 e os seus 

desdobramentos específicos para a consecução dos referidos direitos.  

Assim, busca-se responder ao seguinte questionamento: em que medida os 

documentos internacionais de direitos humanos contribuíram para a consecução dos direitos 

culturais no Brasil?  

Para o alcance desse objetivo e elaboração deste artigo utilizou-se o levantamento de 

pesquisa bibliográfica, empírica e documental, utilizando-se da vertente da pesquisa 

descritiva com abrangência qualitativa e de natureza teórico empírica.  

 

POR UM NOVO CONTEXTO  

Com o término da Segunda Guerra Mundial, o mundo estarrecido com os horrores 

perpetrados pelo nazismo, emerge a necessidade de reconstrução dos valores consectários 

aos direitos humanos, como uma forma de reagir e, principalmente, proteger a comunidade 

global de futuras investidas de ruptura de paz ou qualquer outra possibilidade semelhante a 

afetar a ordem internacional.  

Nesse intuito, foi constituída a Organização das Nações Unidas em 1942, que entrou 

em vigor em 1945, na condição de Organização Internacional de cunho universal, 

concebida na lógica de um direito internacional clássico, objetivando manter a paz e a 

segurança internacionais, (LASMAR, 2006). Surgiu em resposta a necessidade de 

concepção de direitos humanos sob o enfoque da ordem universal, a serem observados 

pelos Estados. 

Concomitante à vigência das Nações Unidas, é adotada a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos com o propósito de servir de parâmetro de observância para os Estados 

no reconhecimento da proteção de referidos direitos. O documento possui a mais absoluta 

relevância, originou-se para atuar como um código de valores para toda a comunidade 
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internacional, cujo objetivo é impedir que outras ofensivas contra a liberdade sejam 

praticadas entre, e em face dos Estados. Apresenta em todo o seu corpo normativo uma 

série de preceitos, que orientam sobre o respeito à vida, igualdade e liberdade das gentes no 

âmbito dos territórios estatais, no que Bobbio aduz (2004, p. 28): 

Somente depois da Declaração Universal é que podemos ter a certeza histórica de 
que a humanidade – toda a humanidade – partilha alguns valores comuns; e 
podemos, finalmente, crer na universalidade dos valores, no único sentido em que 
tal crença é historicamente legítima, ou seja, no sentido em que universal 
significa não algo dado objetivamente, mas algo subjetivamente acolhido pelo 
universo dos homens.  

 

Faz-se premente ressaltar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

embora tenha determinado a internacionalização dos direitos humanos, não possui natureza 

de tratado, mas exerceu papel primordial no reconhecimento desses direitos. Foi 

promulgada pela Organização das Nações Unidas em 1948, tendo como fundamento a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão enunciada pela França em 1789.  

Em seu artigo 27, a Declaração referenciou o direito do ser humano de ter acesso e 

usufruir dos bens culturais; nos artigos 22 e 26 fez referência ao direito à “instrução”, “de 

participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir das artes e de participar do 

progresso científico e de seus benefícios” (ONU, 1948). Ao mencionar os direitos culturais, 

a Declaração Universal deu o primeiro passo para sua proteção, reconhecendo-o como 

direito intrínseco à condição humana180. Corroborado nas palavras de Bobbio (2004, p. 30) 

para quem “os direitos do homem nascem como direitos naturais universais, desenvolvem-

se como direitos positivos particulares, para finalmente encontrarem sua plena realização 

como direitos positivos universais”. 

Reconhecer a necessidade de proteger os direitos culturais em caráter universal, na 

sua dimensão humana, permitiu compreender que a diversidade cultural influi sobremaneira 

no alargamento da universalidade dos direitos humanos, em face da possibilidade de 

àqueles serem ferramentas importantes na busca pela paz e desenvolvimento social.      

                                                 
180 “Artigo XXVII 1. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, 
de fruir das artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. 
2. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção 
científica literária ou artística da qual seja autor.” 
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Para Paulo Bonavides (2003, p. 578), a Declaração dos Direitos do Homem é “o 

estatuto de liberdade de todos os povos, a Constituição das Nações Unidas, a carta magna 

das minorias oprimidas, o código das nacionalidades, a esperança, enfim, de promover, sem 

distinção de raça, sexo e religião, o respeito à dignidade do ser humano”, o que ressalta a 

sua importância, para a salvaguarda dos direitos humanos no plano internacional, 

inobstante não possua natureza jurídica de tratado. 

Discorrendo acerca do possível questionamento da natureza jurídica da Declaração 

dos Direitos do Homem, por não ser um tratado propriamente dito, Juarez Freitas (2005, p. 

54) dirimiu a dúvida ao utilizar da interpretação sistemática, considerando assim a 

relevância do documento, como a seguir o fez: 

A interpretação sistemática deve ser definida como uma operação que consiste 
em atribuir a melhor significação, dentre várias possíveis, aos princípios, às 
normas e aos valores jurídicos, hierarquizando-os num todo aberto, fixando-lhes 
o alcance e superando antinomias, a partir da conformação teleológica, tendo em 
vista solucionar os casos concretos. Com efeito, considerando-se a ratio e o telos 
da norma contida no art. 5˚,§ 2˚, da CF, não nos parece razoável excluir – ao 
menos em princípio – os direitos fundamentais consagrados pela Declaração de 
Direitos da ONU, ainda mais em se levando em conta que a maior parte das 
Constituições que a sucederam no tempo nela se inspiraram quando da 
elaboração de seu próprio” ‘catálogo’ de direitos fundamentais. (FREITAS, 
1995, p. 54)       

 

Suplantando indagações acerca da natureza jurídica da Declaração de Direitos, 

importa reconhecer seu importante papel na conscientização, reconhecimento e efetivação 

dos direitos do homem. Nesse intuito, as Nações Unidas, criaram alguns organismos 

setoriais, dentre eles a UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura, como organismo internacional responsável para a salvaguarda da 

educação e cultura no mundo, tendo seus objetivos baseados no reconhecimento do 

exercício e de proteção dos direitos culturais das gentes.  

A UNESCO surgiu principalmente, diante da necessidade de restaurar o cenário 

educacional dos países no pós-guerra; aos poucos, dirigiu suas ações ao patrimônio cultural 

global, e vem capitaneando documentos internacionais relevantes para a consolidação dos 

direitos culturais na categoria de direitos humanos.     
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A Constituição da UNESCO prevê expressamente a possibilidade de sua Conferência 

Geral criar documentos com finalidades diversas, como Declarações, Recomendações e 

Convenções internacionais. As Declarações são instrumentos solenes utilizados em 

importantes e raras situações de eficácia duradoura em que se espera cumprimento máximo 

pelos partícipes.  

As Convenções e Recomendações internacionais são normas sujeitas à ratificação, 

aceitação ou adesão pelos Estados, nelas são formulados princípios e regras para a 

regulamentação internacional de questões pertinentes ao escopo precípuo do organismo. Os 

signatários são convidados, a partir da ordem constitucional interna, formular medidas 

legislativas próprias, compatíveis com preceito estabelecido nesses documentos (UNESCO, 

2018, online). 

Outrossim reconheça-se a relevância absoluta da Declaração, cabe ponderar que a  

comunidade internacional esbarra na contínua necessidade de aprimorar permanentemente 

o seu conteúdo, diante das mudanças de toda natureza que ocorrem nos países, bem como 

efetuá-las sem firmar mecanismos tão solenes quanto burocráticos, e nem descuidando de 

viabilizar as garantias necessárias a eficácia dos preceitos já existentes.    

Na esteira da Declaração Universal dos Direitos Humanos, diversos documentos 

jurídicos internacionais foram celebrados no âmbito da promoção, incentivo e proteção da 

cultura, como meios de possibilitar e garantir à pessoa humana o seu exercício, 

historicamente relegado em segundo plano. A título de exemplo, pode-se citar o Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos, e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, ambos de 1966, atinentes à proteção internacional de direitos humanos.  

A Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecida como Pacto de San José da 

Costa Rica de 1969, referenciou tais direitos no continente americano, e em conjunto com 

os outros instrumentos, cuidaram de inserir os direitos culturais na categoria de direitos 

humanos, permitindo a sua especificação nos posteriormente celebrados.  

Analisando o rol dos documentos internacionais voltados para a cultura, educação e 

patrimônio, disposto pela UNESCO, verifica-se que as Convenções e as Recomendações 

tratam de matérias diversificadas e foram editadas em grande número ao longo do tempo, 

enquanto as Declarações aparecem em número bem mais reduzido, refletindo a sua 
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essência de instrumento voltado a assuntos mais genéricos, mas não menos importantes, ao 

contrário, mais relevantes, e que devem ser observados pelos Estados. 

Pode-se citar a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural 

promulgada pelas Nações Unidas em 1972, a Declaração Universal sobre a Diversidade 

Cultural de 2001, a Recomendação para a Proteção de Bens Culturais Móveis de 1978, a 

Recomendação sobre o Intercâmbio Internacional de Bens Culturais de 1976, a Convenção 

para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, celebrada em 17 de outubro de 2003 

em Paris e, por fim, a Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das 

Expressões Culturais de 2005 (UNESCO, 2018, online). 

Referidos documentos, dentro de suas especificidades, exerceram, uns mais, outros 

menos, considerável influência no reconhecimento e proteção dos direitos culturais no 

Brasil, notadamente na Constituição Federal de 1988, que destinou uma seção específica 

para tratar da Cultura, o que provocou a necessidade de criação e execução de política 

cultural pautada nos valores humanos e na diversidade da cultura brasileira.   

 

DIREITOS CULTURAIS: CONCEITUAÇÃO E ALCANCE  

A menção aos direitos culturais pela Declaração da ONU repercutiu positivamente, 

ao ponto das cartas constitucionais de vários países referirem-se a cultura e aos direitos 

culturais, embora ainda sem uma precisão do que realmente viriam a ser referidos direitos, 

ou seja, qual a sua verdadeira essência e repercussão.   

No caso brasileiro, inobstante tenha a Constituição Federal de 1988, previsto a 

obrigação estatal de garantir a todos o amplo acesso e exercícios dos direitos culturais, não 

determinou quais seriam referidos direitos. A partir da necessidade de conceituá-los, 

buscou-se substrato na própria Constituição, servindo de parâmetro no mister de 

conceituação, o art. 216, por apresentar a definição de patrimônio cultural.181  

                                                 
181 “Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I – as formas de expressão; II – os modos de 
criar, fazer e viver; III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV – as obras, objetos, documentos, 
edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V – os conjuntos urbanos e sítios 
de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. § 1˚ O Poder 
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Da análise do dispositivo constitucional, verifica-se de imediato o caráter humano de 

referidos direitos, e não poderia ser de outra forma, uma vez que o sentido antropológico 

não pode ser afastado, embora não deva prevalecer de forma absoluta para os fins jurídicos 

pretendidos. Assim, de início, pode-se dizer que os direitos culturais são aqueles 

decorrentes de todas as manifestações culturais dos indivíduos, quer isoladamente ou em 

grupos.   

No entanto, tal delineamento ainda carece de complementaridade, face o sentido 

buscado pelo Constituinte de 1988. Imbuído de esforço hermenêutico, Francisco Humberto 

Cunha Filho (2000, p. 34) extraiu da CF/88 a definição de direitos culturais, que, acrescido 

de outros elementos, como a conceituação de patrimônio cultural, seu desdobramento, as 

especificidades próprias e exclusivas dos grupos que compõem a sociedade brasileira ao 

longo do tempo, concluiu como sendo:  

aqueles afetos às artes, à memória coletiva e ao repasse de saberes, que 
asseguram a seus titulares o conhecimento e uso do passado, interferência ativa 
no presente e possibilidade de previsão e decisão de opções referentes ao futuro, 
visando sempre à dignidade da pessoa humana. 

 

Tais direitos encerram ainda o critério distintivo da fundamentalidade face sua 

natureza, o que consequentemente, inclui aqueles estabelecidos em tratados de direitos 

internacionais de direitos humanos em que o Brasil for signatário, sendo seu conteúdo e 

valor ressaltados e enaltecidos, considerando sua função fortalecedora e aprimoradora dos 

direitos humanos. E esse tratamento não restringe, nem tão pouco debilita o grau de 

proteção dos direitos consagrados no âmbito normativo constitucional, corroborando a tese 

de que tais tratados permitem a inserção de novos direitos na ordem pátria constitucional 

(PIOVESAN, 2005).   

                                                                                                                                                     
Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio 
de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e 
preservação. §2˚ Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e 
as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. §3˚ A lei estabelecerá incentivos para 
a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. §4˚ Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão 
punidos, na forma da lei. §5˚ Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências 
históricas dos antigos quilombos. §6˚ É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual 
de fomento à cultura até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, para o financiamento de 
programas e projetos culturais, vedadas a aplicação desses recursos no pagamento de: I – despesas com 
pessoal e encargos sociais; II – serviço da dívida; III – qualquer outra despesa corrente não vinculada 
diretamente aos investimentos ou ações apoiados.”  
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Notadamente no campo da cultura, vários são os tratados que dispõem expressamente 

do direito ao gozo e proteção aos direitos culturais, haja vista o reconhecimento de que 

referidos direitos são inerentes à pessoa humana e, que, portanto, carecem de regramento.  

Embora ditas normas internacionais não tenham sido submetidas às exigências do § 

3˚ do artigo 5˚ da Constituição Federal, em razão de já terem sido aprovadas pelo Brasil 

antes da Reforma do Judiciário perpetrada pela Emenda n˚ 45, influenciaram sobremaneira 

na determinação de muitos dos direitos culturais previstos no Brasil. 

Diante disso, o contexto atual orienta para a abertura cada vez maior do Estado 

Constitucional a preceitos normativos internacionais de proteção e defesa dos direitos 

humanos, haja vista a irreversível necessidade de elevar o ser humano ao patamar central de 

todas as relações, o que permite ao Brasil se espelhar em outros direitos culturais já 

protegidos por normas internacionais e regulá-los internamente.      

Ademais, desconsiderando toda e qualquer perquirição acerca da hierarquia dos 

tratados internacionais em face das normas constitucionais, a preponderância dos direitos 

humanos atende à exigência constitucional do artigo 4˚, inciso II, quando se referiu à 

prevalência destes direitos como princípio regente das relações internacionais do Brasil. 182  

Sobre a necessidade de prestigiar as normas de direitos humanos, independentemente 

do seu grau de hierarquia, George Marmelstein (2008, p. 204) pondera que nenhuma 

norma, seja constitucional ou internacional, deve ser interpretada, desconsiderando os 

direitos benéficos ao ser humano. Acrescenta ainda que as normas de direito internacional 

que protegem os direitos humanos são relevantes mecanismos jurídicos de garantia da 

dignidade humana e limitação do poder estatal  

Por outro lado, a questão do status constitucional dos tratados internacionais de 

direitos humanos ganhou relevo no meio jurídico, mesmo após a inclusão do § 3º do art. 5º 

na CF/88 pela Emenda Constitucional nº 45/04, uma vez que a partir daí restou a dúvida 

sobre qual tratamento seria dado aos tratados ratificados antes da Emenda.183  

                                                 
182 “Art. 4. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes 
princípios:...II – prevalência dos direitos humanos.”  
183 O Supremo Tribunal Federal em julgamento que versava sobre a possibilidade de prisão civil do 
depositário fiel, em razão do conflito entre a CF/88 e o Pacto de San José da Costa Rica, de 1966, incorporado 
ao direito brasileiro em 1992, acatou a tese do Ministro Gilmar Mendes, a qual impunha aos trados 
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Importante ressaltar, ainda, que não obstante tenha o legislador constituinte, 

inequivocadamente, estabelecido critérios identificadores de outros direitos fundamentais, 

há que considerar a premente necessidade de proceder a análise interpretativa do conteúdo 

e relevância entre os direitos fundamentais localizados em outras partes da norma 

constitucional, nos tratados e convenções internacionais, ou nos decorrentes do regime e 

dos princípios constitucionais, com o espírito dos direitos estabelecidos expressamente no 

título que trata dos direitos fundamentais, sob pena de se desviar completamente do cerne 

de referidos preceitos. Sobre esse aspecto, Ingo Wolfgang Sarlet, pontua (2005, p. 108): 

Assim, verifica-se que os direitos fundamentais decorrentes do regime e dos 
princípios, conforme denominação expressamente outorgada pelo art. 5˚ § 2˚, da 
CF, são posições jurídicas material e formalmente fundamentais fora do catálogo 
(Título II), diretamente deduzidas do regime e dos princípios fundamentais da 
Constituição, considerados como tais aqueles previstos no Título I (arts. 1˚ ao 4˚) 
de Nossa Carta, exegese que se impõe até mesmo em homenagem à especial 
dignidade dos direitos fundamentais na ordem constitucional. Além disso, importa 
relembrar que também os direitos decorrentes do regime e dos princípios devem 
guardar, de acordo com o critério já enunciado, a necessária relação de sintonia 
(importância equiparada) com os direitos do catálogo.     

 

Verifica-se que o constituinte brasileiro, no rumo do constitucionalismo que avançou 

nos Estados após longa história de violações, lutas e evolução de direitos, incorporou a 

conscientização de proteção de direitos da pessoa humana, e o fez estatuindo um extenso 

rol de direitos fundamentais na Constituição de 1988. No entanto, não ficou limitada aos já 

previamente reconhecidos como inerentes à natureza humana, estabeleceu abertura à 

incorporação de novos direitos, que, certamente, surgiriam com o desenvolvimento e a 

capacidade ímpar do homem de transformação e reinvenção. Com esse objetivo inseriu o § 

2˚ do art. 5˚, permitindo aos tratados internacionais e princípios fundantes do regime 

democrático essa função. 

Assim, no que concerne aos direitos culturais, não há como negar seu caráter de 

fundamentalidade, seja no sentido formal, por estarem na Constituição e possuírem status 

                                                                                                                                                     
internacionais de direitos humanos uma força supralegal, ou seja, eles passaram a ter a mesma importância 
normativa dos direitos fundamentais, sendo-lhes atribuído o condão de cessar a eficácia jurídica de toda e 
qualquer preceito infraconstitucional com eles incompatível. Essa postura foi justificada pelo Ministro como 
uma “premente necessidade de se dar efetividade à proteção dos direitos humanos nos planos interno e 
internacional torna imperiosa uma mudança de posição quanto ao papel dos tratados internacionais sobre 
direitos na ordem jurídica nacional. O voto do Ministro Gilmar Mendes consta do RE 466.343-1-SP. 
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de norma constitucional, ou no sentido material, por conterem valores entrelaçados ao 

princípio da dignidade da pessoa humana, visto o inegável caráter humano da cultura.  

 

CONCLUSÃO  

Os direitos humanos foram incluídos na pauta dos Estados após histórico de lutas e 

revoluções em que a condição humana foi alvo dos mais aviltantes desrespeitos, durante 

muito tempo. A fim de encetar a defesa e proteção desses direitos a nível global, após a 

Segunda Guerra Mundial, foi instituída as Nações Unidas como organismo internacional 

imbuído da função de promover a paz entre os povos, a partir do respeito à pessoa humana 

no cenário de diversidade e pluralidade.  

Para tal mister, a ONU criou órgãos especializados e documentos de diversas 

naturezas foram elaborados a fim de indicar, nas áreas respectivas, o caminho a ser seguido 

pelos Estados, tendo como parâmetro a Declaração Universal dos Direitos Humanos, face a 

sua importância e consequências para a mudança de paradigma até então nunca vista.  

Dentre esses órgãos, importa reconhecer o relevante papel da UNESCO na 

consecução dos objetivos atinentes à cultura, especificamente na emissão das declarações, 

convenções e recomendações. Referida possibilidade permitiu aos estados a adoção de 

vários destes preceitos em suas cartas constitucionais, visto o respaldo internacional e 

importância da matéria ora mencionada.          

Esse cenário propiciou a inserção dos direitos culturais nas constituições, como o fez 

a de 1988, viabilizando o reconhecimento da cultura, como atributo humano inseparável 

dos demais aspectos que o categoriza como tal. No entanto, fez-se necessário especificar o 

que seriam esses direitos culturais, considerando que cultura decorre essencialmente da 

condição humana, levando a afastar o caráter antropológico, para focar no aspecto jurídico 

desse atributo. 

Considerando a conceituação jurídica, constatou-se o caráter fundamental de tais 

direitos, inclusive dos previstos nos documentos internacionais, por se tratarem de normas 

de proteção dos direitos humanos, com status de constitucionais e relacionarem diretamente 
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com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, consubstanciando ainda limites ao poder 

estatal.          

A partir da análise apresentada acerca da repercussão dos tratados, convenções e 

declarações internacionais de direitos humanos para a consecução dos direitos culturais no 

Brasil, conclui-se que exerceram papel relevante na inserção constitucional destes, face o 

reconhecimento da cultura como atributo inerente à condição humana, considerando sua 

diversidade e universalidade.  

Não obstante esse reconhecimento verifica-se que muito ainda há que ser feito, seja 

no aspecto do alcance e materialização da proteção dos direitos humanos na especificidade 

dos direitos culturais, seja na capilarização dos preceitos internacionais já existentes, visto a 

necessidade de maior alcance por outros países signatários.       
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13.123/2015 
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Guilherme Cruz de Mendonça185 

 

RESUMO 

Casos de apropriação cultural vêm acontecendo com certa frequência, sendo sobejamente 
expostos na mídia, como a coleção de roupas Cruise 2020 da famosa grife Carolina Herrera 
em junho de 2019, que adotou padrões gráficos dos Oaxaca, indígenas mexicanos, sem 
consentimento ou qualquer benefício à comunidade, o bumerangue fashion da Chanel de 
2017, vendido a US$ 1.432,00, a cadeira de US$ 18.000,00 da grife francesa Louis Vuitton, 
que utiliza estampa tradicional de indígenas também mexicanos, e a coleção de roupas 
PreFall 2017 da francesa Dior, que tem por “inspiração” trajes tradicionais romenos, da 
cultura Bihor, sendo cada peça vendida por cerca de 30 mil euros, sem qualquer menção de 
ajuda ou repartição de lucros com a comunidade detentora da prática. A dúvida que fica é a 
possibilidade de uso de elementos de uma raça, de uma etnia, de um povo por outro povo, 
sem que seja caracterizada a apropriação cultural. Estes são apenas alguns exemplos 
recentes do que se tem denominado de apropriação cultural, que vem a ser a utilização de 
símbolos, rituais, técnicas, criações, padrões e outros elementos culturais sem 
consentimento prévio dos detentores desse conhecimento, por outros grupos culturais. É 
preciso entender que a apropriação de bens, valores e conhecimentos de outrem, ainda se 
encontra com uma lacuna legislativa, muito embora já tendo sido objeto de análise sob a 
ótica do Decreto nº 3.551/2000, que não se esgota, por si só, como diploma suficiente para 
a proteção desses elementos culturais. Assim sendo, com fulcro em acontecimentos 
recentes que resultam em discussões muitas vezes acaloradas e de viés tanto protetivo 
quanto patrimonialista, portanto equivocado a princípio, o presente artigo procura verificar 
a aplicabilidade da Lei n º 13.123, de 20 de maio de 2015, que regulamenta artigos da 
Constituição Federal de 1988 e da Convenção sobre a Diversidade Biológica, e dispõe 
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sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento 
tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável 
da biodiversidade, como instrumento capaz de proteger os  conhecimentos tradicionais 
tanto na dimensão da biodiversidade quanto sobre elementos pertencentes ao meio 
ambiente cultural. 

Palavras-chave: Patrimônio Cultural Imaterial. Apropriação Cultural. Conhecimentos 
Tradicionais. 

 

ABSTRACT 

Cases of cultural appropriation have been happening quite frequently, and are being widely 
exposed in the media, such as the famous Caroline Herrera Cruise 2020 clothing collection, 
that happened in 2019, June, which adopted graphic patterns from the Mexican indigenous, 
Oaxaca, without consent or any benefit to the community, Chanel's 2017 boomerang 
fashion, priced at $ 1,432, French-branded Louis Vuitton's $ 18,000 chair, which features 
traditional Mexican indigenous prints, and the French Pre Fall 2017 clothing collection 
Dior, whose “inspiration” is traditional Romanian costumes from the Bihor culture, each 
piece being sold for around 30,000 euros, without any mention of assistance or profit 
sharing with the community that owns the practice. The doubt that remains is the possibility 
of using elements of a race, an ethnicity, a people by another people, without characterizing 
the cultural appropriation. These are just a few recent examples of what has been called 
cultural appropriation, which is the use of symbols, rituals, techniques, creations, patterns 
and other cultural elements without the prior consent of the holders of this knowledge by 
other cultural groups. It is necessary to understand that the appropriation of goods, values 
and knowledge of others, still has a legislative gap, although it has already been analyzed 
from the perspective of Decree No. 3.551 / 2000, which does not guarantee the protection 
of these cultural elements. Thus, with focus on recent events that result in often heated 
discussions, this article seeks to verify the applicability of Law No. 13123 of May 20, 2015, 
which regulates 1988 Federal Constitution and the Convention on Biological Diversity, and 
provides for access to genetic heritage, the protection and access to associated traditional 
knowledge, and the sharing of benefits for conservation and sustainable use of biodiversity, 
as a capable instrument to protect traditional knowledge, in terms of biodiversity and 
elements of the cultural environment. 

Keywords: Intangible Cultural Heritage. Cultural Appropriation. TraditionalKnowledge. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A empresa multinacional de artigos esportivos Nike, havia designadoo dia 06 de 

junho de 2019 para o lançamento mundial, em edição limitada, da nova versão de seu tênis 

clássico Air Force 1. Há alguns dias do evento, e após o aporte de milhões de dólares na 

linha de produção e em ações de marketing, a empresa cancela a comercialização do 

produto. Isto porque, a etnia indígena panamenha Guna, reclama os padrões gráficos 
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utilizados no tênis como sendo o seu desenho “mola”, que utiliza há anos em bordados, vez 

que a empresa além de não ter previamente consultado aquele grupo social (e obtido seu 

consentimento), ainda ia se locupletar financeiramente dos saberes, sem acenar com a justa 

divisão desses benefícios. 

Outros casos vêm acontecendo com certa frequência, sendo sobejamente expostos na 

mídia, como a coleção de roupas Cruise 2020 da famosa grife Carolina Herrera em junho 

de 2019, que adotou padrões gráficos dosOaxaca, indígenas mexicanos, sem consentimento 

ou qualquer benefício à comunidade, o bumerangue fashion da Chanel de 2017, vendido a 

US$ 1.432,00, a cadeira de US$ 18.000,00 da grife francesa Louis Vuitton, que utiliza 

estampa tradicional de indígenas também mexicanos, e a coleção de roupas PreFall 2017 da 

francesa Dior, que tem por “inspiração” trajes tradicionais romenos, da cultura Bihor, sendo 

cada peça vendida por cerca de 30 mil euros, sem qualquer menção de ajuda ou repartição 

de lucros com a comunidade detentora da prática.  

Ainda no mundo da moda, muito contestada foi a participação de modelos brancas no 

desfile da coleção do verão de 2017 da grife Marc Jacobs, todas usando dreadlocks na 

cabeça, reconhecendo após exposição na mídia, que se equivocou por ter 

descontextualizado o adereço. A dúvida que fica é a possibilidade de uso de elementos de 

uma raça, de uma etnia, de um povo por outro povo, sem que seja caracterizada a 

apropriação cultural. A par dos exemplos acima expostos, portanto, ficam dúvidas sobre os 

limites do posso-não posso. O que falar, por exemplo, dos inúmeros restaurantes de comida 

japonesa de brasileiros, em cidades brasileiras, para brasileiros? Se poderia questionar, por 

um lado a troca da feijoada pelo sushi como descaracterização ou mundialização da 

cultura? Por outro lado, a comunidade japonesa no Brasil poderia reclamar uma 

apropriação cultural, assim como o fizeram duas mulheres negras na cidade de Curitiba em 

2017, que repreenderam no transporte público uma moça que usava turbante por estar em 

tratamento de câncer? 

Estessão apenas alguns exemplos recentes do que se tem denominado de apropriação 

cultural, que vem a ser a utilização de símbolos, rituais, técnicas, criações, padrões e outros 

elementos culturais sem consentimento prévio dos detentores desse conhecimento, por 

outros grupos culturais. Para melhor aprofundamento do conceito, é necessário discutir se 
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para se caracterizar a apropriação cultural, somente a empresa com fins comerciais ou 

indivíduos e grupos com o escopo de lucro ou não, poderiam incorrer nessa prática. Daí a 

visão tem de ser mais ampla, baseada em fatores antropológicos, históricos, sociais, não 

tendo este artigo a pretensão de fazê-lo. 

Para o momento, a partir de alguns casos recentes, entender que a apropriação de 

bens, valores e conhecimentos de outrem, ainda se encontra com uma lacuna legislativa, 

muito embora já tendo sido objeto de análise sob a ótica do Decreto nº 3.551/2000, que não 

se esgota, por si só, como diploma suficiente para a proteção desses elementos culturais.  

Assim sendo, com fulcro em acontecimentos recentes que resultam em discussões 

muitas vezes acaloradas e de viés tanto protetivo quanto patrimonialista, portanto 

equivocado a princípio, o presente artigo procura verificar a aplicabilidade da Lei n º 

13.123, de 20 de maio de 2015, que regulamenta artigos da Constituição Federal de 1988 e 

da Convenção sobre a Diversidade Biológica, e dispõe sobre o acesso ao patrimônio 

genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a 

repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade, como 

instrumento capaz de proteger os  conhecimentos tradicionais tanto na dimensão da 

biodiversidade quanto sobre elementos pertencentes ao meio ambiente cultural. 

2. MEIO AMBIENTE: BIODIVERSIDADE, CULTURA E PIRATARIA 

Necessário se faz discorrer sobre alguns aspectos conceituais dos principais temas 

correlatos, o que se fará de maneira objetiva como ponto inicial para a discussão do tema 

central. Inicialmente, traz-se à baila o conceito de meio ambiente disposto no inciso I do 

artigo 3º da Lei nº 6.938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação. Para o texto da referida lei, o meio ambiente é o 

conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, 

que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Nota-se que a atenção do 

legislador estava assentada no ambiente natural, em seus aspectos de flora e fauna e sua 

influência mútua, talvez ainda levado pelas primeiras ondas do ambientalismo no mundo. 

Silva apudMilaré (2004, p.  78), entretanto, trata o ambiente de forma holística, como 

sendo “a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciam o 

desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas”, demonstrando ao mesmo 
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tempo integralidade e completa vinculação entre seres, ecossistemas e modos de vida, isto 

é, a biodiversidade e a sociodiversidade, que ocorre em ambientes naturais e artificiais, 

nestes inclusas as cidades, e nas expressões da cultura material e intangível. 

Por sua vez, utilizando o conceito trazido pelo artigo 2 da Convenção sobre 

Diversidade Biológica, de 1992, diversidade biológica significa a variabilidade de 

organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas 

terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que 

fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies, e de 

ecossistemas. Adiante, em seu artigo 8, trata da cultura como suporte a essa biodiversidade, 

na medida em que determina que os Estados Parte da referida Convenção devem respeitar, 

preservar e manter o conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e 

populações indígenas com estilo de vida tradicionaisrelevantes à conservação e à utilização 

sustentável da diversidade biológica, como um processo simbiótico essencial à reprodução 

e preservação de ambas.  

Ademais, é de fundamental importância ao tema central do presente artigo, chamar 

atenção para o necessário incentivoà aplicação dos conhecimentos tradicionais associados à 

biodiversidade, desde que com consentimento e participação dos detentores desse 

conhecimento, devendo haver repartição equitativa dos benefícios advindos da utilização 

desses conhecimentos, inovações e práticas. Vê-se, portanto, que a Convenção de 1992 não 

procurou restringir a utilização por outrem dos saberes associados à biodiversidade, mas 

que ocorra, em primeiro estágio, com o prévio consentimento sobre sua utilização, e em 

segundo ponto, a repartição justa de possíveis benefícios advindos dessa utilização, aqui 

podendo ser entendidos, de maneira ampla, como direitos autorais, lucros, dividendos e 

outraspossíveis vantagens. 

Isto porque, há de se considerar que as populações que detém esses conhecimentos 

associados são as que vivem há tempos de modo tradicional e harmônico, do ponto de vista 

cultural em sua relação com o meio natural, com ênfase em símbolos, mitos e rituais, 

realçadas por características como respeito à coletividade e emprego de técnicas que pouco 

impactam no meio ambiente pois que em franca sintonia com a natureza e o território 

(Diegues e Arruda, 2001).  
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Destarte, devem ser incluídas nesse rol as comunidades indígenas, tanto por serem 

reconhecidas constitucionalmente sua organização social, costumes, línguas, crenças e 

tradições (artigo 231), quanto por estarem protegidos seus valores e práticas sociais, 

culturais, religiosos e espirituais próprios, pelo artigo 5º da Convenção nº 169 da OIT Sobre 

Povos Indígenas e Tribais, de 1989, e ainda pelo direito a praticar e revitalizar suas 

tradições e costumes culturais, protegidos pela redação do artigo 11 da Declaração das 

Nações Unidas Sobre os Direitos dos Povos Indígenas, de 2007. 

Enfim, são esses os conhecimentos tradicionais convencionalmente chamados de 

associados à biodiversidade, que incluem a construção coletiva de técnicas de manejo, caça, 

pesca, agricultura, e sua associação com rituais, modos de vida, valores, formas de 

expressão, em suma, elementos culturais em franca relação de interdependência com 

recursos naturais, a flora, a fauna, os ecossistemas, remetendo ao conceito de Silva 

exposado acima, muito próximo, aliás, do conceito de diversidade cultural apresentado pela 

Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, de 2005, 

artigo 4.1, como se pode depreender do texto abaixo transcrito: 

"Diversidade  cultural” refere-se à multiplicidade de formas pelas quais as 
culturas dos grupos e sociedades encontram sua expressão. Tais expressões são 
transmitidas entre e dentro dos grupos e sociedades. A diversidade cultural se 
manifesta não apenas nas variadas formas pelas quais se expressa, se enriquece e 
se transmite o patrimônio cultural da humanidade mediante a variedade das 
expressões culturais, mas também através dos diversos modos de criação, 
produção, difusão, distribuição e fruição das expressões culturais, quaisquer que 
sejam os meios e tecnologias empregados. 

É de entendimento amplo o que denomina por expressões culturais, haja vista incluir 

exatamente os modos de criar fazer, viver, cultivar, criar, manejar, caçar, pescar, construir e 

tantos outros traços culturais próprios construídos ao longo do tempo, de modo coletivo e 

quase sempre de forma oral, tão valorizados pelos interesses do capital, mormente quando 

se toma conhecimento de diversos casos de biopirataria e tentativa de apropriação indevida, 

como nos casos do registro do cupuaçu e do açaí, aquele invalidado no início de 2004 pelo 

JapanPatent Office, após tentativa frustrada da multinacional japonesa do ramo alimentício 

AsahiFoods de deter a marca no comércio internacional; este recuperado em 2007 após ter 

sido registrado no Japão pela empresa K.K. Eyela Corporation em 2003. 

Um exemplo ainda mais simbólico para a presente discussão foi o registro da viola de 

cocho em 2004, no Livro dos Saberes, a partir das inovações trazidas pelo Decreto nº 
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3.551/2000, que instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que 

constituem patrimônio cultural brasileiro e criou o Programa Nacional do Patrimônio 

Imaterial. Isto porque, na ocasião, o referido registro serviu, além do objetivo mediato de 

salvaguarda desse bem da cultura imaterialpara, de forma imediata, pôr fim a celeuma que 

já vinha se desenrolando há alguns anos, resolvendo de forma definitiva e contrária à 

tentativa de apropriação do nome Viola de Cocho, como marca,prestes a virar propriedade 

de uma empresa cultural cuiabana. 

Então, o que fazer frente a tensão existente entre o pertencimento dos saberes 

tradicionais (para evitar o vocábulo “titularidade”, a fim de afastar o viés patrimonialista) e 

seus valores ecológico, genético, social, científico, educacional, cultural, recreativo, 

estético de um lado, e os interesses científicos e comerciais por outro lado?De início, 

afasta-se a aplicação da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre direitos 

autorais, primeiramente porque o inciso II de seu artigo 45 faz ressalva à proteção legal dos 

conhecimentos étnicos e tradicionais, afastando o domínio público sobre estes pelo decurso 

do tempo. Após, é de se considerar que esses conhecimentos étnicos e tradicionais não se 

coadunam com a figura do direito autoral, que requer uma titularidade objetiva, uma vez 

que se caracterizam por bens de interesse difuso ou coletivo, portanto sem titularidade 

definida. Ademais, falar em direitos de propriedade intelectual, no caso, presumiria também 

falar não só no direito temporário de exploração exclusiva, como também ser patenteável, 

enquanto atividade inventiva nova e industrialmente aplicável, nos termos da Lei nº 9.279, 

de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. 

Como resultado, o que se pretende demonstrar é que sobre os citados conhecimentos 

étnicos e tradicionais não devem recair direitos de autor, assim como incompatíveis com 

direitos de propriedade, uma vez que os interesses que emergem dos mesmos são 

eminentemente socioambientais, por si só antagônicos a uma orientação patrimonialista.   

3. DECRETO nº 3.551/2000: UM SOPRO DE SOLUÇÃO 

Citando novamenteo exemplo da viola de cocho, e sua tentativa de transformação em 

direito de marca por parte de uma empresa cultural, a solução encontrada foi seu registro no 

Livro dos Saberes, nos moldes do Decreto nº 3551/2000, que cria o Programa Nacional do 

Patrimônio Imaterial, visando à implementação de política específica de inventário, 
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referenciamento e valorização desse patrimônio (artigo 8º) e institui o Registro de Bens 

Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro.  

Ditos bens, após processos de registro supervisionado pelo IPHAN, cuja instrução 

constará de descrição pormenorizada do bem a ser registrado, acompanhada da 

documentação correspondente, e deverá mencionar todos os elementos que lhe sejam 

culturalmente relevantes (artigo 3º), serão inscritos nos seguintes livros: Livro de Registro 

dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano 

das comunidades;Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas 

que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras 

práticas da vida social; Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas 

manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; e Livro de Registro dos 

Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se 

concentram e reproduzem práticas culturais coletivas (artigo 1º). O registro, portanto, é o 

instrumento adequado à salvaguarda dos bens imateriais que possuem notório valor 

cultural, a ser reconhecido por esse procedimento administrativo. 

A viola de cocho não foi registrada. O que foi registrado foi o modo de fazer viola de 

cocho, no Livro dos Saberes, em 14 de janeiro de 2005, a partir da iniciativa de 

mestres,artesãos, instrumentistas e grupos culturais de cururu e siriri dos estados do Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul, que utilizam o instrumento em suas manifestações religiosas 

e culturais como o rasqueado cuiabano, a ladainha, a dança de São Gonçalo e o boi da serra, 

que se mobilizaram em abaixo-assinados, vez que o instrumento está enraizado nas práticas 

desses grupos, dando suporte à sua reprodução cultural. Com o registro, foi dirimida a 

querela sobre a transformação da viola de cocho em marca particular. 

Contudo, épreciso entender que existemlimites no registro como patrimônio cultural 

imaterial, isto porque o Decreto nº 3.551/2000 não tem o condão de criar direitos e 

obrigações, senão declarar (tendo em vista sua expressa natureza declaratória) o título de 

"Patrimônio Cultural do Brasil" ao bem registrado. Outrossim, sendo de difícil 

compreensão falar em consentimento prévio quando do acesso a esses bens, posto que sem 

titularidade definida e de interesse socioambiental, traz o artigo 15.5 da Convenção sobre 

Diversidade Biológica de 1992, a figura do consentimento prévio para acesso a recursos 
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genéticos, o que se poderia, por analogia, entender que no caso específico da viola de 

cocho, em sua malfadada intenção de ser registrada como marca para fins comerciais, não 

estava contemplada pelo referido Decreto. 

4. A LEI nº 13.123/2015: AO RESGATAR O PROBLEMA, UMA POSSÍVEL 

SOLUÇÃO 

Em 29 de maio de 2000, a organização social Associação Brasileira para o Uso 

Sustentável da Biodiversidade da Amazônia – Bioamazônia, criada pelo Governo Federal 

através do Programa Brasileiro de Ecologia Molecular para o Uso Sustentável da 

Biodiversidade da Amazônia, firmou acordo de bioprospecção com a multinacional suíça 

do ramo farmacêutico Novartis Pharma AG. Nele havia a previsão de envio de até dez mil 

cepas de bactérias para estudos quanto à sua utilização na criação de medicamentos. Tal 

acordo foi amplamente contestado na época, mesmo prevendo a titularidade conjunta da 

matéria prima (parte não comercializável), já que concedia à Novartis o direito de patentear 

e explorar comercialmente produtos criados a partir dessa matéria prima, inclusive licenciar 

a terceiros. Para possibilitar a realização do acordo, é editada a Medida Provisória 2.052, 

em 29 de junho de 2000. 

Como resultado da oposição de cientistas e políticos quanto ao acordo, é editada em 

23 de agosto de 2001 a Medida Provisória 2.186-16, que dispunha sobre acesso aos 

recursos genéticos e conhecimento tradicional associado no Brasil, regulamentada pelo 

Decreto nº 3.945/2001 e já revogada pela Lei nº 13.123/2015.  O fato é que o acordo entre a 

Bioamazônia e a Novartis despertou o interesse pelo acesso e remessa de patrimônio 

genético brasileiro e repartição de benefícios levando, em 20 de maio de 2015, àcriaçãoda 

Lei nº 13.123, regulamentando o inciso II do § 1º e o § 4º do art. 225 da Constituição 

Federal, o Artigo 1, a alínea j do Artigo 8, a alínea c do Artigo 10, o Artigo 15 e os §§ 3º e 

4º do Artigo 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica, e dispondo sobre o acesso ao 

patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e 

sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade, além 

de revogar a Medida Provisória nº 2.186-16 de 2001. 

O artigo 1º da Lei nº 13.123/2015 deixa claro que o objetivo da lei é dispor sobre o 

acesso ao patrimônio genético brasileiro e ao conhecimento tradicional a ele associado;ao 
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acesso à tecnologia e à transferência de tecnologia para a conservação e a utilização da 

diversidade biológica;à exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo 

oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado;à 

repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da exploração econômica de produto 

acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao 

conhecimento tradicional associado, para conservação e uso sustentável da biodiversidade;à 

remessa para o exterior de parte ou do todo de organismos, vivos ou mortos, de espécies 

animais, vegetais, microbianas ou de outra natureza, que se destine ao acesso ao patrimônio 

genético; eà implementação de tratados internacionais sobre o patrimônio genético ou o 

conhecimento tradicional associado aprovados pelo Congresso Nacional. 

Sob o ponto de vista conceitual, a lei define como conhecimento tradicional associado 

a informação ou prática de população indígena, comunidade tradicional ou agricultor 

tradicional sobre as propriedades ou usos diretos ou indiretos associada ao patrimônio 

genético (artigo 2º, II), inovando ao incluir o agricultor tradicional ao lado dos indígenas e 

das populações tradicionais, estas definidas como grupos culturalmente diferenciadosque se 

reconhecempor sua forma própria de organização social, ocupando e utilizando territórios e 

recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral 

e econômica, com conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição 

(artigo 2º, IV). 

Note-se que, embora o texto da lei seja direto ao tratar do conhecimento tradicional 

associado à biodiversidade, o que por si só, em sentido amplo, já se trata de práticas 

culturais, deixa clara a cultura como sustentáculo das práticas das comunidades 

tradicionais, que as diferencia das demais, restando evidente, inclusive a interação entre os 

ambientes natural e cultural, assim como afirmou uma ialorixá baiana: “sem folha não há 

orixá” (GIL, 2003, p. 55). 

Assim sendo, passam a ser protegidos pela lei, ora em comento, os conhecimentos 

tradicionais associados ao patrimônio genético de populações indígenas, de comunidade 

tradicional ou de agricultor tradicional contra a utilização e exploração ilícita (artigo 8º), 

conhecimento este que integra o patrimônio cultural brasileiro, conforme§ 2º do mesmo 

dispositivo. Em continuidade, diz o § 3º que o reconhecimento desse conhecimento 
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tradicional associado por ocorrer por publicações científicas, registros em cadastros ou 

bancos de dados, ou por inventários culturais, remetendo ao inventário cultural 

necessário ao deferimento do registro de bem como patrimônio cultural imaterial, previsto 

no Decreto nº 3.551/2000 e implementado pela Programa Nacional do Patrimônio 

Imaterial(nossos os grifos). Resta no texto da lei, consequentemente, uma possibilidade de 

utilização do instrumento do inventário cultural e registro segundo o Programa Nacional do 

Patrimônio Imaterial dos conhecimentos tradicionais, e mais que isso, expressa mecanismos 

de controle e cobrança de eventuais benefícios por seu uso. 

5. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, a partir do conhecimento dos casos de apropriação cultural no 

Brasil e no mundo, e tendo em vista a necessidade de discussão no campo jurídico quanto 

às possíveis formas de proteção dos conhecimentos, saberes, tradições, modos de fazer e 

viver, constata-se a lacuna de normas, a despeito da aplicabilidade limitada do Decreto nº 

3.551/2000, haja vista se tratar de um ato do executivo, de natureza meramente 

declaratória, sem prever mecanismos para que as comunidades detentoras exijam o 

consentimento prévio, nem que haja equitativa repartição de potenciais benefícios em seu 

uso. 

Nesse cenário, foi possível verificar que a entrada em vigor da Lei nº 13.123, em 20 

de novembro de 2015, acende uma luz quanto à possibilidade de enquadrar-se certas 

situações sob sua égide, primeiro porque, como demonstrado, em sentido amplo, os 

conhecimentos tradicionais, sempre considerados de natureza coletiva (artigo 10, § 1º), são 

aspectos culturais que diferenciam essas comunidades e populações das demais, 

reconhecendo-se como tal, através de suas práticas e saberes, aliás expressamente 

enquadrados como integrantes do patrimônio cultural brasileiro. Diga-se de passagem, além 

do modo de fazer viola de cocho e outros, no Livro dos Saberes estão registrados bens 

culturais como os sistemas agrícolas tradicionais do Rio Negro e das comunidades 

quilombolas do Vale do Ribeira, notadamente conhecimentos tradicionais associados à 

biodiversidade.  

Constatou-se ainda que a lei, transpondo a questão da natureza jurídica da norma, por 

não mais tratar-se de decreto, cria direitos e obrigações (artigo 1º), portanto, de natureza 
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constitutiva. No mais, a condição de acesso ao conhecimento tradicional somente com o 

consentimento prévio, disposta na Convenção sobre a Diversidade Biológica e não 

contemplada no Decreto nº 3.551/2000, até por não ser essa a sua intenção, se encontra 

expressamente contemplada em seu artigo 9º. 

Quanto à repartição de possíveis benefícios com o acesso e uso desses conhecimentos 

tradicionais, em resultado da exploração econômica de produto acabado ou de material 

reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético de espécies encontradas em 

condições in situ ou ao conhecimento tradicional associado, deve obrigatoriamente ocorrer, 

e ainda assim, de forma justa e equitativa (Artigo 17). A etnia panamenha Guna, os 

romenos da cultura Bihor e os indígenas Oaxaca do México teriam assimnão somente sido 

valorizados, mas recebido justos benefícios por seus conhecimentos  

Por fim, resta consubstanciado ainda maiso inventário e registro do bem como 

patrimônio cultural imaterial não somente como forma de reconhecimento do mesmo pela 

comunidade ou grupo social, ajudando em sua divulgação e proteção, mas também para 

restringir o acesso e, caso fruto de exploração econômica, serem recebidos de forma justa e 

equitativa os prováveis benefícios, conforme a nova norma. 
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RESUMO 

O presente artigo tem por escopo analisar como estão dispostos os contornos jurídicos da 
sociedade da informação no Direito brasileiro, a partir da efetivação dos direitos culturais 
com vistas à concretização da cidadania digital no âmbito das “cybercidades”. Objetiva 
inicialmente investigar o que se entende por sociedade da informação, de que forma está 
disposta no ordenamento jurídico o anseio por uma inclusão digital na sociedade. Em 
seguida, analisa a estrutura brasileira do processo de urbanização, a evolução da noção de 
cidade e o respectivo diálogo com a noção de espaços de fluxos. Analisa, por último, a 
interface entre a concretização dos direitos culturais no contexto da era informacional a 
partir da efetivação da cidadania digital. Para a construção do presente trabalho foi 
empregada a metodologia qualitativa e de revisão bibliográfica, com análise do texto 
constitucional e infraconstitucional federal, além da utilização de obras doutrinárias que se 
debruçaram sobre o estudo das aludidas categorias.  

 
Palavras-Chave: Cidadania digital. Inclusão digital. “Cybercidades”. Direitos Culturais.  
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ABSTRACT  

This article aims to analyze how the legal borders of the information society in brazilian 
law, under the spectrum of the realization of cultural rights in a digital citizenship context, 
specially in the scope of cybercities. It initially aims to investigate what is meant by the 
expression “information society”, how the digital inclusion in society is disposed in the 
legal system. Therefore analyzes the brazilian structure of the urbanization process, the 
evolution about the notion of the city and if it dialogue with the notion of “flow spaces”. 
Finally, it analyzes the link between the realization of cultural rights in the context of the 
information age from the realization of digital citizenship. For the construction of the 
present work, the qualitative and bibliographical revision methodology was used, with 
analysis of the federal constitutional and infraconstitutional text, as well as the use of 
doctrinal works that focused on the study of these categories. 
 
Keywords: Digital citizenship. Digital inclusion. Cybercities. Cultural rights. 

 

1 Introdução 

 

Em 1988 quando a Constituição brasileira foi promulgada o uso e a difusão da 

internet e suas faculdades ainda não havia se massificado. Essa característica foi marcante 

na década seguinte e hoje, no entardecer da segunda década do milênio, referida invenção 

humana não pode sequer ser concebida como supérflua na civilização, quiçá inexistente, 

uma vez que caminhamos cada vez mais para a imprescindibilidade da mesma.  

O fato é que, hodiernamente, mais do que um atributo de uma mensagem qualquer 

caracterizada pela instantaneidade ou mesmo uma ferramenta aleatória, aprioristicamente 

neutra e extremamente vantajosa, a internet foi capaz de alterar, resignificar e elaborar 

novas formas de comunicação entre as pessoas, modificando a maneira de aquisição de 

conhecimento, como os mesmos são difundidos em uma sociedade; Foi responsável 

também pelo aprimoramento da produção econômica e industrial de nações pelo mundo, 

além de perpetrar mudanças paradigmáticas no âmbito das relações humanas ensejando 

imperativa tutela jurídica. 

É nesse contexto, denominado de “informacional”, que o presente trabalho lança o 

seu olhar.  

Pretende na primeira parte discutir o que se entende por sociedade da informação, 

exemplificar como diversos cenários jurídicos podem emergir dessa conjuntura, as 
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disposições legais a ela referentes, especialmente os contornos do Marco Civil da Internet 

(Lei nº 12.965/2014), mas também discorre acerca de outros decretos que buscaram tratar 

do tema da inclusão digital e dos balizamentos regulatórios da seara das telecomunicações.  

           No tópico seguinte procura analisar como as determinações de uma sociedade 

informacional se projetam no âmbito das cidades. Para concretizar essa tarefa investiga 

como se deu o processo de urbanização no país, o que significou o aperfeiçoamento de um 

“meio técnico- científico-informacional”, as consequências do modelo de modernidade 

adotado para a referida categoria, bem como a relação entre a Era informacional e o 

Espaço, através da nomenclatura “espaços de fluxos”.  

         Por fim, busca analisar a interface entre a concretização dos direitos culturais 

análogos ao momento histórico discutido a partir da necessidade de efetivação dos 

mecanismos de inclusão digital, sob a ótica da noção de “cidadania digital”, sugerindo 

possíveis caminhos nesse objetivo.  

 

2 A inclusão digital como paradigma no Direito brasileiro a partir da 

implantação da sociedade da informação.   

 
Não há no texto constitucional original conceituação explícita à internet ou à rede 

mundial de computadores. A realidade é que a tutela jurídica da Carta Magna é posterior à 

noção de sociedade da informação.  

Em passagens do texto constitucional o legislador previu a necessidade de proteção 

de informações e de dados seja por razões de necessidade de prevenção à vazamentos de 

conteúdos de importância à segurança nacional ou como imperatividade de veiculação 

quando notadamente houver interesse público.  

Destaca-se o trecho onde foi considerado direito fundamental e assegurado a todos “o 

acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício 

profissional” conforme a dicção do art. 5º inc. XIV da Constituição Federal.  

 Em outro momento, quando da proteção à comunicação social (art.220, caput) o 

constituinte assinalou que “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 

informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, 

observado o disposto nesta Constituição”.  
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Ocorre que, a despeito de ter sido minimamente regulada pelo texto constitucional, 

não há uma elaboração normativa exaustiva na Constituição Federal, onde todas as nuances 

relativas aos contextos sócio-jurídicos definidores de uma sociedade da informação estejam 

previstas. Desta feita, antes de analisar o conteúdo da legislação infraconstitucional sobre o 

tema e a partir do que já foi comentado, o que se pode inferir acerca da noção de sociedade 

da informação? Que acontecimento é esse o qual o Direito pretende regular?  

Trata-se de um fenômeno de escala global, multifacetado e cujos tentáculos envolvem 

inúmeros aspectos de uma sociedade conforme exemplificado linhas acima. Porém, o que 

pode ser destacado é a ideia de “busca por conhecimentos e informação que caracteriza a 

função da produção tecnológica no informacionalismo”. (CASTELLS, 1999, p.54). 

Segundo Castells (1999, p.54): 

O processamento da informação é focalizado na melhoria da tecnologia do 
processamento da informação como fonte de produtividade, em um círculo virtuoso 
de interação entre as fontes de conhecimentos tecnológicos e a aplicação da 
tecnologia para melhorar a geração de conhecimentos e o processamento da 
informação: é por isso que, voltando à moda popular, chamo esse novo modo de 
desenvolvimento de informacional, constituído pelo surgimento de um novo 
paradigma tecnológico baseado na tecnologia da informação.  

 

Como características indeléveis à Era informacional o festejado autor espanhol 

explicita a informação como “matéria-prima”, a “penetrabilidade” no âmbito social das 

novas tecnologias e também a noção de organização “em rede” que privilegia a ideia de 

flexibilidade visando à ampliação ou expansão uma vez que “o paradigma da tecnologia da 

informação não evolui para o seu fechamento como um sistema, mas rumo a abertura como 

uma rede de acessos múltiplos”. (CASTELLS, 1999, p. 113). 

Importante alinhavar que o referido escritor diferencia “sociedade da informação” de 

“sociedade informacional”. A primeira se relaciona à forma de desenvolvimento de uma 

sociedade estruturada na informação, o que pôde ser observado em indistintas fases da 

história da humanidade. Porém, a segunda é a terminologia por ele adotada porque “indica 

o atributo de uma forma específica de organização social em que a geração, o 

processamento e a transmissão da informação tornam-se as fontes fundamentais de 

produtividade e poder devido às novas condições tecnológicas”. (CASTELLS, 1999, p. 65).  

Profundamente impactado pelas aludidas mudanças, o direito autoral se insurge como 

linha de frente do referido debate. Segundo Ascensão (2002, p. 68): 
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O ideal é expresso na comunicação que se realizaria de todos para todos, com 
interatividade. O ideal estender-se-ia aos elementos de "informação" (no sentido 
muito amplo utilizado neste domínio) que estariam disponíveis. Tendencialmente, 
todo o tipo de obra ou informação digitalmente comerciável estaria disponível em 
rede, à qual todos teriam virtualmente acesso.  

 

Acrescenta o referido autor que a internet “vai-se consolidando como uma estrutura 

básica mundial, que assegura a veiculação permanente da comunicação”. (ASCENSÃO, 

2002, p. 69). Afirma também que essa modalidade de comunicação está permeada de 

“interatividade”.   

Como exemplo específico de respostas às adequações aos novos tempos, surgem 

debates em torno da criação das creative commons e copyleft em complementação ou 

oposição em alguns casos do clássico copyright, da meta-autoria nas obras criadas por 

inteligência artificial, da pluriautoria em criações interativas, como bem explicitado na obra 

de (CARBONI, 2010, p. 80-93). 

Outra tendência marcante no campo das artes e afins é a prática do “sampleamento” 

especialmente como forma de nova tendência musical, onde em determinadas plataformas 

são conjugadas canções originais com novos arranjos, trechos de outras músicas, 

infirmando um produto musical completamente diverso do primitivo.188   

Em sentido diverso, mas que também denota a importância de uma tutela jurídica 

determinada é o campo da internet das coisas (IoT)189.  

Segundo Magrani (2018, p.15): 

O avanço de tecnologias, em especial as digitais, irá afetar profundamente todas as 
estruturas econômicas e sociais. Inteligência artificial, robótica avançada, data 
science, fintechs e outras vertentes desse fenômeno vão deixando o status de 
promessas para se incorporar discretamente em nosso dia a dia. 

 

Para o autor, o fenômeno da automação não se restringe apenas à comunicação entre 

as pessoas, mas sobretudo à forma como dispositivos inteligentes serão utilizados pelas 

mesmas uma vez que há um incremento substancial da quantidade de dados a serem 

                                                 
188 Conforme o Documentário “Good Copy, Bad Copy”. Dirigido por: Andreas Johnsen, Ralf Christensen, 
Henrik Moltke. Ano de Lançamento: 2007. Duração 58 min. Disponível integralmente em: [ 
https://www.youtube.com/watch?v=rJCBY_JerRk ] Acesso em 6 ago 2019.  
189 Segundo Magrani, (2018, p.20) o tema “De maneira geral, pode ser entendido como um ambiente de 
objetos físicos interconectados com a internet por meio de sensores pequenos e embutidos, criando um 
ecossistema de computação onipresente (ubíqua), voltado para a facilitação do cotidiano das pessoas, 
introduzindo soluções funcionais nos processos do dia a dia. O que todas as definições de IoT têm em comum 
é que elas se concentram em como computadores, sensores e objetos interagem uns com os outros e 
processam informações/dados em um contexto de hiperconectividade.” 
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armazenados e sobre a proteção específica da privacidade e da ingerência sobre essas 

informações. Conforme Magrani (2018, p.17): 

Segundo um estudo da Cisco, teremos algo em torno de 50 bilhões de dispositivos 
conectados no ano (não tão distante) de 2020. Eles estarão em todos os lugares, in-
clusive em nosso corpo — os wearables são dispositivos conectados, como 
relógios, sapatos e outras peças de vestuário. Juntos, todos esses terminais irão 
coletar uma quantidade assombrosa de dados pessoais. (...) um estudo da Tele-
fônica estima que a capacidade global de armazenamento e processamento de 
dados será de 800 exabytes em 2020. Para fins de comparação, em 2015 era de 80 
exabytes. A maior parte desses dados coletados e tratados será composta de dados 
relacionados a pessoas identificadas ou identificáveis, portanto dados pessoais. 

 

Ademais, o aumento do volume de dados coletados implica em outros processos 

como a união do IoT ao Big Data190 e demonstra a real necessidade de preocupação na 

regulamentação desse tipo de relação que envolve a utilização dos algoritmos para 

persuadir determinadas ações. Conforme Magrani (2018, p.25-26): 

Devemos almejar, no entanto, o balanço adequado na regulação jurídica, de forma a 
não engessar a inovação, mas garantindo que o direito avance também nessa seara, 
buscando normas apropriadas às novas tecnologias e ao cenário de IoT. A 
regulação normativa deve impedir que a tecnorregulação a ela se sobreponha, 
induzindo nosso comportamento de maneira intransponível e violando 
potencialmente diversos direitos fundamentais.  

 
           De acordo com o breve apanhado acima exposto é possível estimar a ruptura que o 

fenômeno da internet trouxe consigo para o âmbito da sociedade. Entretanto, persiste a 

inquietação relativa à tutela jurídica em si, que seja capaz de promover a proteção dos 

direitos fundamentais a esse fenômeno aplicado. 

          Em 23 de abril de 2014 foi promulgada a Lei nº 12.965, também conhecida como o 

Marco Civil da Internet. Referida Lei estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres 

para o uso da Internet no Brasil. Alicerçada na noção de liberdade de expressão, a internet 

passou a ser disciplinada por seis outros fundamentos, a saber: “I. o reconhecimento da 

escala mundial da rede; II - os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o 

exercício da cidadania em meios digitais; III - a pluralidade e a diversidade; IV - a abertura 

e a colaboração; V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e VI - 

a finalidade social da rede191.”  

                                                 
190 Segundo Magrani (2018, p.22): “Big data é um termo em evolução que descreve qualquer quantidade 
volumosa de dados estruturados, semiestruturados ou não estruturados que têm o potencial de ser explorados 
para obter informações”. 
191Art. 2º da Lei nº 12.965 de 23 de abril de 2014. 
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          Expressamente, o legislador previu no art. 2º, inc. II “o exercício da cidadania em 

meios digitais” que significa não somente a possibilidade de qualquer cidadão utilizar a 

ferramenta em si como também através da mesma exercitar a noção de cidadania, de 

participação, interação com o Poder Público e outras atividades inerentes a todo um 

complexo de atividades destinadas à inclusão no seio social. 

No art. 3º o Marco Civil da Internet prevê oito princípios aplicáveis, além de 

consignar que outros poderão ser admitidos, não sendo excluídos aqueles que estiverem 

dispostos em Tratados e Convenções que o Brasil faça parte.192 São considerados, por outro 

lado, objetivos do aludido Diploma a promoção: “I - do direito de acesso à internet a todos; 

II - do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na 

condução dos assuntos públicos; III - da inovação e do fomento à ampla difusão de novas 

tecnologias e modelos de uso e acesso; e IV - da adesão a padrões tecnológicos abertos que 

permitam a comunicação, a acessibilidade e a interoperabilidade entre aplicações e bases de 

dados.”193 

Ao mesmo tempo em que o legislador prevê como fundamento da disciplina jurídica 

da internet no Brasil o exercício da cidadania por meio dessa ferramenta, também 

estabelece os parâmetros desse acesso a partir da adesão a “padrões tecnológicos abertos”, 

de forma indistinta através da expressão “direito de acesso à internet a todos”, por exemplo.             

No art. 24 quando do estabelecimento das diretrizes a serem seguidas pelo Poder Público 

(em todas as esferas) o inc. IX prevê que as atuações do ente federal, estadual e municipal 

deverão primar pela “promoção da cultura e da cidadania”.194 No art. 27, por outro lado, 

                                                 

192 “Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: I - garantia da liberdade de 
expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; II - proteção da 
privacidade; III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei; IV - preservação e garantia da neutralidade de 
rede; V - preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas 
compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas; VI - responsabilização dos 
agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei; VII - preservação da natureza participativa da rede; 
VIII - liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais 
princípios estabelecidos nesta Lei. Parágrafo único. Os princípios expressos nesta Lei não excluem outros 
previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a 
República Federativa do Brasil seja parte.” 

193 Art. 4º da Lei nº 12.965 de 23 de abril de 2014. 

194 Segundo o art. 24 da Lei nº 12.965 de 23 de abril de 2014: “Art. 24. Constituem diretrizes para a atuação 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no desenvolvimento da internet no Brasil: I - 
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encontra-se alinhavada de que forma as iniciativas públicas de fomento à cultura digital e 

de promoção da internet como ferramenta social devem atuar, a saber: “I - promover a 

inclusão digital; II - buscar reduzir as desigualdades, sobretudo entre as diferentes regiões 

do País, no acesso às tecnologias da informação e comunicação e no seu uso; e III - 

fomentar a produção e circulação de conteúdo nacional.”195 

Dessa forma observa-se que o Marco Civil da Internet possibilitou a previsão e 

determinação de balizamentos mínimos necessários à adequada regulação da utilização da 

internet no Brasil, fixando objetivos, parâmetros e fundamentos da ferramenta em nossa 

nação.  

Outros quatro Decretos merecem comentários e sinalizam o esforço legislativo sobre 

o campo em debate, muito embora a maioria já ter sido revogada. A percepção que se 

realiza prontamente é uma sucessão de textos legais ao longo do tempo, bem como se 

percebe que existe uma preocupação no aprimoramento dos conceitos e determinações 

neles insculpidos como também demonstram uma inconstância nas práticas que deveriam 

nortear a atuação do Poder Público no atendimento à inclusão e à cidadania digital.   

O primeiro deles que merece destaque é o já revogado Decreto nº 4.733, de 10 de 

junho de 2003 que disciplinava políticas públicas de telecomunicações e que, por sua vez, 

já determinava no art. 4º, inc. II a “garantia de todos os cidadãos à Rede Mundial de 

Computadores (Internet)”, além da necessidade de fixação de “preços justos” nesse tipo de 

                                                                                                                                                     
estabelecimento de mecanismos de governança multiparticipativa, transparente, colaborativa e democrática, 
com a participação do governo, do setor empresarial, da sociedade civil e da comunidade acadêmica; II - 
promoção da racionalização da gestão, expansão e uso da internet, com participação do Comitê Gestor da 
internet no Brasil; III - promoção da racionalização e da interoperabilidade tecnológica dos serviços de 
governo eletrônico, entre os diferentes Poderes e âmbitos da Federação, para permitir o intercâmbio de 
informações e a celeridade de procedimentos; IV - promoção da interoperabilidade entre sistemas e terminais 
diversos, inclusive entre os diferentes âmbitos federativos e diversos setores da sociedade; V - adoção 
preferencial de tecnologias, padrões e formatos abertos e livres; VI - publicidade e disseminação de dados e 
informações públicos, de forma aberta e estruturada; VII - otimização da infraestrutura das redes e estímulo à 
implantação de centros de armazenamento, gerenciamento e disseminação de dados no País, promovendo a 
qualidade técnica, a inovação e a difusão das aplicações de internet, sem prejuízo à abertura, à neutralidade e 
à natureza participativa; VIII - desenvolvimento de ações e programas de capacitação para uso da internet; IX 
- promoção da cultura e da cidadania; e X - prestação de serviços públicos de atendimento ao cidadão de 
forma integrada, eficiente, simplificada e por múltiplos canais de acesso, inclusive remotos.” 

195 Art. 27 da Lei nº 12.965 de 23 de abril de 2014. 
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serviço, atendimento às populações rurais e também a “inclusão social” como objetivo a ser 

alcançado196. 

 O Decreto nº 7.175 de 12 de maio de 2010 também se encontra totalmente revogado, 

mas se destacava por ter criado o Programa Nacional de Banda Larga – PNBL e que tinha 

entre seus objetivos: “fomentar e difundir o uso e o fornecimento de bens e serviços de 

tecnologias de informação e comunicação” com vistas, por exemplo, à difusão e acesso a 

“serviços de conexão à Internet em banda larga”, a promoção da “inclusão digital” e o 

aumento da “autonomia tecnológica e a competitividade brasileiras”197. 

  Em 11 de maio de 2016, o Decreto nº 8.776 intituiu o Programa Brasil Inteligente e 

que atualmente encontra-se totalmente revogado. Objetivava “buscar a universalização do 

acesso à internet no País” ressaltando, inclusive, a necessidade de priorizar regiões 

específicas do país.198 

                                                 
196 Segundo o art. 4º do Decreto nº 4.733, de 10 de junho de 2003  “Art. 4º As políticas relativas aos serviços 
de telecomunicações objetivam: I - assegurar o acesso individualizado de todos os cidadãos a pelo menos um 
serviço de telecomunicação e a modicidade das tarifas; II - garantir o acesso a todos os cidadãos à Rede 
Mundial de Computadores (Internet); III - o atendimento às necessidades das populações rurais; IV - o 
estímulo ao desenvolvimento dos serviços de forma a aperfeiçoar e a ampliar o acesso, de toda a população, 
às telecomunicações, sob condições de tarifas e de preços justos e razoáveis; V - a promoção do 
desenvolvimento e a implantação de formas de fixação, reajuste e revisão de tarifas dos serviços, por 
intermédio de modelos que assegurem relação justa e coerente entre o custo do serviço e o valor a ser cobrado 
por sua prestação, assegurado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato; VI - a garantia do atendimento 
adequado às necessidades dos cidadãos, relativas aos serviços de telecomunicações com garantia de 
qualidade; VII - a organização do serviço de telecomunicações visando a inclusão social.”  

197 O art. 1º do Decreto nº 7.175 de 12 de maio de 2010 determinava: “Art. 1o  Fica instituído o Programa 
Nacional de Banda Larga - PNBL com o objetivo de fomentar e difundir o uso e o fornecimento de bens e 
serviços de tecnologias de informação e comunicação, de modo a: I - massificar o acesso a serviços de 
conexão à Internet em banda larga; II - acelerar o desenvolvimento econômico e social; III - promover a 
inclusão digital; IV - reduzir as desigualdades social e regional; V - promover a geração de emprego e renda; 
VI - ampliar os serviços de Governo Eletrônico e facilitar aos cidadãos o uso dos serviços do Estado; VII -
 promover a capacitação da população para o uso das tecnologias de informação; e VIII - aumentar a 
autonomia tecnológica e a competitividade brasileiras.”   
198 Segundo o art. 2º do Decreto nº 8.776 de 11 de maio de 2016, eram objetivos do Programa: “I - expandir as 
redes de transporte em fibra óptica; II - aumentar a abrangência das redes de acesso baseadas em fibra óptica 
nas áreas urbanas; III - ampliar a cobertura de vilas e de aglomerados rurais com banda larga móvel; IV - 
atender órgãos públicos, com prioridade para os serviços de educação e de saúde, com acesso à internet de 
alta velocidade. V - ampliar a interligação com redes internacionais de telecomunicações; VI - promover a 
implantação de cidades inteligentes; VII - promover a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação em 
tecnologias móveis de quinta geração; VIII - fomentar o desenvolvimento e a adoção de soluções nacionais de 
internet das coisas e sistemas de comunicação máquina a máquina; IX - promover a capacitação e a 
qualificação profissional em tecnologias da informação e comunicação; X - disponibilizar capacidade satelital 
em banda larga para fins civis e militares; e XI - expandir redes de transporte em fibra óptica na Amazônia 
por meio de cabos subfluviais. Parágrafo único. No mínimo, sessenta por cento dos Municípios beneficiados 
pelo objetivo a que se refere o inciso I do caput devem situar-se nas áreas de atuação da Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia - Sudam e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene.” 
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Por fim, encontra-se em vigor o Decreto nº 9.612 de 17 de dezembro de 2018 que 

dispõe novamente sobre políticas públicas de telecomunicações à semelhança do Decreto nº 

4.733, de 10 de junho de 2003.  

Nesse diploma legal são entabuladas expressamente as necessidades de promoção e 

desenvolvimento “a) o acesso às telecomunicações em condições econômicas que 

viabilizem o uso e a fruição dos serviços” bem como “b) a inclusão digital, para garantir à 

população o acesso às redes de telecomunicações, sistemas e serviços baseados em 

tecnologias da informação e comunicação - TIC, observadas as desigualdades sociais e 

regionais”. O texto também sublinha o respeito a “um mercado de competição ampla, livre 

e justa”.  

No que concerne à inclusão digital verifica-se que o Decreto de 2018 dispõe que as 

políticas públicas a ela relativas deverão atender notadamente “localidades remotas”, 

“localidades com prestação inadequada ou inexistente” desses serviços, bem como aquelas 

populações incluídas “em situação de vulnerabilidade social”199.  

Segundo o art. 6º, caput, “O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações promoverá a implantação de infraestrutura e de serviços baseados em TIC 

destinadas ao desenvolvimento de cidades digitais e inteligentes” renovando a expectativa 

dos brasileiros acerca de como se dará enfim o ingresso definitivo do Brasil em uma 

“sociedade do futuro” no contexto da Era informacional.  

 

3 A cidade do futuro como a cidade clássica modificada pela ação do tempo ou 

como processo independente do desenvolvimento tecnológico? 

 

                                                 

199 Segundo o art. 5º do Decreto nº 9.612 de 17 de dezembro de 2018: “Art. 5º As políticas públicas relativas à 
inclusão digital objetivam ainda: I - fomentar e implantar a infraestrutura, os serviços, os sistemas e as 
aplicações baseados em TIC, necessários para o acesso às redes de telecomunicações pela população: a) de 
localidades remotas; b) de localidades com prestação inadequada ou inexistente desses serviços; ou c) em 
situação de vulnerabilidade social; II - apoiar a implementação de serviços de governo eletrônico destinados à 
melhoria e à transparência da gestão pública e à ampliação da participação popular; III - fomentar a gestão 
sustentável e compartilhada de bens de informática e outros dispositivos, no âmbito da política de 
desfazimento de bens eletrônicos do Governo federal; e IV - estimular a formação e a capacitação dos 
servidores públicos e da população para utilização das TIC como ferramentas para melhoria dos serviços 
públicos. Parágrafo único. A fim de garantir a implantação de serviços de que trata o inciso I do caput , o 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações poderá credenciar prestadores de serviços de 
telecomunicações, cujas atribuições e compromissos serão estabelecidos em instrumento próprio.” 
 



408 
 

ISSN-e 2316-9982 
 

 

A partir da introdução legislativa no âmbito da criação e desenvolvimento das 

“cidades inteligentes”200 e tendo em vista os parâmetros dispostos na norma, uma indagação 

vem à tona: qual a interface desse processo de informatização com a lógica espacial 

vigente? Esse modelo tenderia à acentuação de desigualdades e de formatação tradicionais 

no âmbito urbano ou seria capaz de introduzir um modelo completamente inovador das 

estruturas sociais? 

Para tentar responder a essas perguntas, entende-se ser preciso retomar os primórdios 

do fenômeno urbano em nosso país.  

         Inicialmente é preciso dimensionar o que se entende por “espaço”. A definição de 

Santos (2014, p.30-31) afirma se tratar de “uma realidade relacional que contém, em sua 

totalidade, objetos geográficos, objetos naturais e objetos sociais, além da sociedade em 

movimento”. Em outra obra, Santos (2013, p.21) destaca que, em nosso país, o fenômeno 

da urbanização é caracterizado por “duas revoluções” sendo:  

A primeira revolução, a da urbanização, inicia-se no século XVIII, mas só atinge 
sua plena expansão no século XIX. A casa da cidade torna-se a residência mais 
importante do fazendeiro ou do senhor de engenho que só vai à sua propriedade 
rural no momento do corte e da moenda da cana”.  
 

O autor afirma ainda que a “a segunda revolução foi técnica” (SANTOS, 2013, p.21-

22). Ela significou, segundo o mesmo, a introdução de máquinas a vapor, a transição do 

engenho para a usina, conforme o trecho: “[...]O maquinismo mais custoso, mais científico 

                                                 

200 Assim define o art. 6º do Decreto nº 9.612 de 17 de dezembro de 2018: “Art. 6º O Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações promoverá a implantação de infraestrutura e de serviços baseados em 
TIC destinadas ao desenvolvimento de cidades digitais e inteligentes, por meio das seguintes iniciativas: I - 
implantação da infraestrutura e dos serviços baseados em TIC prioritariamente em cidades com inexistência 
de redes de acesso de alta capacidade, com vistas à promoção da melhoria da qualidade, à oferta de novos 
serviços aos cidadãos e ao aumento da eficiência dos serviços públicos; II - conexão dos órgãos e dos 
equipamentos públicos locais entre si e com a internet, por meio de infraestrutura de rede de alta capacidade; 
III - estímulo de parcerias entre o Poder Público local e entidades privadas para promover a sustentabilidade 
das redes de infraestrutura e de serviços baseados em TIC; IV - oferta de pontos públicos de acesso à internet 
para uso livre e gratuito pela população; V - estímulo ao compartilhamento de dados de acesso público por 
meio das TIC e seu uso de forma colaborativa entre o Poder Público e a sociedade, na busca de soluções 
inovadoras para desafios locais; e VI - fomento ao desenvolvimento local por meio do estímulo à inovação e 
ao empreendedorismo social e digital, baseados no uso das TIC. § 1º A implantação de infraestrutura para 
cidades inteligentes sucederá o programa de Cidades Digitais, do Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações. § 2º A implantação das redes de acesso previstas no inciso I do caput ocorrerá 
por meio de contratos destinados ao compartilhamento da infraestrutura e à oferta de melhores produtos e 
serviços para conexão à internet em banda larga”. 
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[...] concedia a primazia do capital financeiro sobre o capital representado pelas terras”. 

(SANTOS, 2013, p.21-22). 

Desta feita, é possível verificar que em um primeiro momento a noção de espaço 

estava diretamente relacionada à atividade do campo e nela concentrada, ainda que 

desprovida de repercussões mais acentuadas sobre um maior ou menor aprimoramento 

técnico-mecânico dessa exploração dos bens naturais, ao passo que em momento posterior, 

com a introdução de maiores aportes de maquinários (desenvolvimento técnico-científico) 

outra revolução urbana pôde ser percebida e foi responsável pelo aumento populacional dos 

centros urbanos201.  

Nesse processo histórico, o café emergiu como objeto de exploração econômica no 

Brasil, acarretando segundo Santos (2013, p.29): 

De um lado, a implantação de estradas de ferro, a melhoria dos portos, a criação de 
meios de comunicação atribuem uma nova fluidez potencial a essa parte do 
território brasileiro. De outro lado, é aí também onde se instalam, sob os influxos 
do comércio internacional, formas capitalistas de produção, trabalho, intercâmbio, 
consumo, que vão tornar efetiva aquela fluidez. Trata-se, porém, de uma integração 
limitada, do espaço e do mercado, de que apenas participa uma parcela do território 
nacional.  

 
Assim, observa-se que ainda que a exploração cafeeira no país tenha motivado 

avanços na infraestrutura, sobretudo para escoamento da produção, a mesma não foi capaz 

de integrar satisfatoriamente o território, e suas vantagens não puderam ser sentidas de 

forma equilibrada em todos os pontos do país, concentrando-se apenas em determinadas 

áreas. 

A partir do Século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, o país 

experimentou um incremento sem precedentes da população urbana202 passando a cidade a 

ter a importância redefinida como o local “onde tantas necessidades emergentes não podem 

ter resposta, está desse modo fadada a ser tanto o teatro de conflitos crescentes como o 

lugar geográfico e político da possibilidade de soluções” (SANTOS, 2013, p.11). 

                                                 
201 Segundo Santos (2013, p.25): “Se o índice de urbanização pouco se alterou entre o fim do período colonial 
até o final do século XIX e cresceu menos de quatro pontos nos trinta anos entre 1890 e 1920 (passando de 
6,8% a 10,7%), foram necessários apenas vinte anos entre 1920 e 1940, para que essa taxa triplicasse, 
passando para 31,24%”. 
202 Segundo Santos (2013, p.31): “Entre 1940 e 1980, dá-se verdadeira inversão quanto ao lugar de residência 
da população brasileira. Há meio século atrás (1940), a taxa de urbanização era de 26,35%, em 1980 alcança 
68,86%”. O autor ainda traz o seguinte dado: “Entre 1950 e 1991, a população total também triplica, ao passo 
que a população urbana, representando 77% do total, tem seu volume multiplicado por 6,15”. 
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O prestígio das cidades na configuração espacial dos territórios, especialmente ao 

longo do século XX, demonstra que as mesmas se tornaram indispensáveis ao modelo de 

desenvolvimento econômico, político e social em curso. Diante disso, qual aspecto permeia 

a intenção de fortalecimento dessa estrutura? Conforme Santos (2013, p.10):  

A grande cidade torna-se o lugar de todos os capitais e de todos os trabalhos, isto é, o teatro 
de numerosas atividades ‘marginais’ do ponto de vista tecnológico, organizacional, 
financeiro, previdenciário e fiscal.  

 
Entretanto, o atual momento da humanidade é marcado pela ideia de 

desenvolvimento do “meio técnico-científico” que se distancia da noção de “meio 

natural”203, mas que também não significa puramente um “meio técnico”, já ultrapassado, 

que figurava como momento intermediário da evolução. Explica Santos (2013, p. 37): 

[...] esse meio técnico-científico (melhor seria chamá-lo de meio técnico-científico-
informacional) é marcado pela presença da ciência e da técnica nos processos de 
remodelação do território essenciais às produções hegemônicas, que necessitam desse novo 
meio geográfico para sua realização.  
 

         Referido ensinamento é extremamente importante para a pergunta formulada no início 

do presente tópico. O escritor corrobora com o entendimento de que as cidades se 

modificaram e que esse processo de alteração contribuiu para a configuração da Era 

informacional, enquanto produto de uma evolução histórica do modelo desenvolvido e que, 

hodiernamente, se caracteriza pela extrema automação, traduzida na ideia de “meio técnico-

científico-informacional”, acima destacada. 

Inclusive, o autor leciona que “a informação, em todas as suas formas, é o motor 

fundamental do processo social e o território é, também, equipado para facilitar a sua 

circulação” (SANTOS, 2013, p. 37). Com relação à preparação do território para receber, 

assimilar e transmitir os mecanismos inerentes a esse modelo produtivo, após analisar a 

complexa trama que envolveu os investimentos em infraestrutura a partir da década de 

1960204, esclarece que “o meio técnico-científico é o terreno de eleição para a manifestação 

                                                 
203 Segundo Santos (2013, p.37) o “meio natural” se consubstancia na “fase da história na qual o homem 
escolhia da natureza aquilo que considerava fundamental ao exercício da vida e valorizava diferentemente 
essas condições naturais, as quais sem grande modificação, constituíam a base material da existência do 
grupo”. 
204 Para Santos (2013, p.39): “Hoje, pode-se falar de uma região concentrada, que abrange, grosso modo, os 
Estados do Sul (Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul), além de São Paulo e Rio de Janeiro, e parcelas 
consideráveis do Mato Grosso do Sul, Goiás e Espírito Santo. Trata-se de uma área contínua, onde uma 
divisão do trabalho mais intensa que no restante do país garante a presença conjunta das variáveis mais 
modernas – uma modernização generalizada – ao passo que, no resto do país a modernização é seletiva, 
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do capitalismo maduro, e este também dispõe de força para criá-lo. São duas faces da 

mesma moeda”. (SANTOS, 2013, p.43). 

Para o autor, como produto desse paradigma é possível perceber “acentuada 

especialização de tarefas no território” (SANTOS, 2013, p.43), aliada à capilarização dessa 

automação às áreas mais inóspitas do ponto de vista econômico, onde prevalece uma 

“subdivisão e diferenciação extrema na especialização dessas produções, que são cada vez 

mais capitalistas” (SANTOS, 2013, p.43-44). 

           O presente momento histórico se caracteriza, por conseguinte, pelo “número de 

fluxos sobre o território” gerando “tendência a fluxos mais numerosos e qualitativamente 

diferentes” (SANTOS, 2013, p.44).  

Dessa configuração, pode ser percebida a noção de “universalização do mundo”205 se 

insurgindo como marco da sociedade, rompendo fronteiras e inaugurando variações jamais 

imaginadas perante o meio social. 

O triunfo da sociedade informacional inspirou a concepção dos “espaços de fluxo”, 

conceito cunhado por Castells, que corresponde àquele espaço enquanto “suporte material 

de práticas sociais de tempo compartilhado” (CASTELLS, 1999, p. 436).  

Em plena Era da Informação, o autor explica que é preciso abstrair a noção de 

“contiguidade” – no sentido de aproximação física de objetos – e incluir a ideia de 

“simultaneidade” – que pode ser traduzida como “aquele atributo próximo à 

instantaneidade da comunicação” (CASTELLS, 1999, p. 436).  

O fato é que, segundo o autor, os “espaços de fluxos” são dotados de “três camadas”: 

circuitos de impulsos eletrônicos, “os lugares não desaparecem, mas sua lógica e seu 

                                                                                                                                                     
mesmo naquelas manchas ou pontos cada vez mais extensos e numerosos onde estão presentes grandes 
capitais, tecnologias de ponta e modelos elaborados de organização. A região concentrada coincide com a 
área contínua de manifestação do meio técnico-científico, cuja lógica corresponde às necessidades do presente 
estágio de desenvolvimento do país”.  
205Conforme (Santos, 2014, p.18): “A universalização do mundo pode ser constatada nos fatos. 
Universalização da produção, incluindo produção agrícola, dos processos produtivos e do marketing. 
Universalização do capital e de seu mercado, universalização da mercadoria, dos preços, do dinheiro como 
mercadoria-padrão, universalização das finanças e das dívidas, universalização do modelo de utilização dos 
recursos por meio de uma universalização relacional das técnicas, universalização do trabalho, isto é, do 
mercado de trabalho e do trabalho improdutivo, universalização dos gostos, do consumo, da alimentação. 
Universalização da cultura e dos modelos de vida social, universalização de uma racionalidade a serviço do 
capital, erigida em moralidade universalizada, universidade de uma ideologia mercantil concebida no exterior, 
universalização do espaço, universalização da sociedade tornada mundial e do homem ameaçado por uma 
alienação total”. 
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associados a centros de comunicação (chamados de “nós”) e que se aliam à organização 

espacial das elites dominantes, as quais “exercem as funções direcionais em torno das quais 

esse espaço é articulado” (CASTELLS, 1999, p.439). 

Como a exteriorização dos espaços de fluxos pode ser exemplificado? Segundo o 

escritor, o movimento se dá através de criação de hotéis internacionais, de salas VIP em 

aeroportos, tendo em vista estas imprimem “um estilo de vida cada vez mais homogêneo na 

elite da informação, que transcende as fronteiras culturais de todas as sociedades 

(...)”.(CASTELLS, 1999, p.441). Acrescenta como outros exemplos: “o uso regular de spas 

(mesmo em viagens) e a prática de jogging; a dieta obrigatória de salmão grelhado e salada 

verde com udon e sashimi (...)” (CASTELLS, 1999, p.441). 

Significa, por conseguinte, que “[as elites] definem suas comunidades como uma 

subcultura em rede interpessoal ligada ao espaço” uma vez que visam “criar um estilo de 

vida e de projetar formas espaciais para unificar o ambiente simbólico da elite em todo o 

mundo, consequentemente substituindo a especificidade histórica de cada local”. 

(CASTELLS, 1999, p.440). 

A partir dos entendimentos acima consignados, outros questionamentos passam a se 

firmar e cujas discussões atinentes o presente artigo pretende ainda discorrer: Como o 

Direito pode alavancar a concretização da noção de cidadania digital para o atingimento de 

fins democráticos, como a inclusão social, o acesso a serviços e bens através da difusão da 

internet para toda uma coletividade? De que forma o mesmo se relaciona com o conceito e 

afirmação de efetivação dos “direitos culturais”? 

 
4 A cidadania digital como desafio à concretização dos direitos culturais. 

 

          O potencial criativo, inventivo e científico da humanidade é tratado pelo ramo do 

direito conhecido como “direitos culturais”, tendo em vista que referido conceito inclui 

subtemas específicos como o direito autoral e a proteção do patrimônio cultural material e 

imaterial, por exemplo.                

Aplicando-se o conceito acima citado na noção já discutida no presente trabalho 

acerca da sociedade informacional, observa-se que a preocupação com a transmissão de 

informação é fundamental para o presente momento histórico e ocupa posição privilegiada 

nos debates relativos à propriedade intelectual. Segundo Ascensão (2002, p. 71): 
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"Sociedade da informação" não é um conceito técnico: é um slogan. Melhor se 
falaria até em sociedade da comunicação, uma vez que o que se pretende 
impulsionar é a comunicação, e só num sentido muito lato se pode qualificar toda a 
mensagem como informação. 
 

          Uma nuance relativa ao conceito encetado por Cunha Filho (2000, p.34) destaca a 

importância do “fluxo de saberes” no dimensionamento do referido grupo de direitos, 

afirmando que consistem os direitos culturais em: 

Aqueles afetos às artes, à memória coletiva e ao repasse de saberes, que asseguram 
aos seus titulares o conhecimento e o uso do passado, interferência ativa no 
presente e possibilidade de previsão e decisão de opções referentes ao futuro, 
visando sempre a dignidade da pessoa humana. 

 

Nesse diapasão, observa-se que quando o Direito se relaciona com a aptidão de uma 

coletividade à aquisição, transmissão ou repasse de conhecimento estará diante de direito 

cultural a ser implementado.  

Conforme verificado nos tópicos anteriores a preocupação do Poder Público se 

destacou na elaboração legislativa de inúmeras disposições visando tutelar esse tipo de 

relação: da sociedade com o fluxo informacional erigido na hodierna Era tecnológica -  

tendo a noção de comunicação permeado múltiplos esforços, desde a implantação do Plano 

Nacional de Banda Larga, posteriormente revogado, como nos programas que se seguiram, 

passando necessariamente pela regulação das telecomunicações. 

Segundo Ascensão (2002, p.69) quando da análise de possíveis desafios inerentes à 

sociedade em rede, por ele debatida, existem consequências que envolvem a ideia de 

aumento do fluxo informacional e que podem corresponder ao aumento da concentração 

decorrente do “movimento de privatização”, isso porque o mesmo promove “concentrações 

já gigantescas, mas ainda em progressão, com todas as vantagens em termos de 

racionalidade e simultaneamente todos os inconvenientes que acarretam” (ASCENSÃO, 

2002, p.69). 

Inclusive, “Com relação às empresas prestadoras de serviços em rede, que 

disponibilizariam o conteúdo da mensagem. Formar-se-iam assim grandes oligopólios 

horizontais e grandes conglomerados globais”. (ASCENSÃO, 2002, p.70) 
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A liberdade de informação como simulacro da transmissão de conhecimento na 

sociedade democrática206 encontra-se, portanto, ameaçada, sendo possível que em dado 

momento não seja mais interessante por parte de determinadas corporações concentradoras 

dos fluxos fortalecerem a implementação da transmissão de conhecimento através das 

redes, ou mesmo haja um arrefecimento do interesse político no acesso à informatização 

para a maior parte da população.   

         Dessa forma, a busca por uma emancipação dos meios de direito à informação, a 

despeito de não serem lutas em si mesmas totalmente novas, se relacionam intrinsecamente 

com as noções que buscam garantir a concretização de uma cidadania cultural, no sentido 

específico do alcance dos direitos autorais, mas também enquanto caminho a ser percorrido 

para o acesso às mais variadas formas de saber, propiciando sua assimilação, construção, 

transmissão, debate e etc.  

          Segundo Cunha Filho (2018, p.103) a noção de cidadania cultural poderá ser definida 

tanto em um conceito mais amplo, como em um conceito mais estrito: 

No primeiro caso, cidadania cultural é o fundamento republicano segundo o qual cada 
cidadã(o), exercendo direitos e cumprindo deveres, influencia na concepção, na 
execução e no controle das políticas culturais da sociedade e do Estado a que pertence, 
radicado na ideia de dignidade humana como fundamento e fim da vida em 
coletividade. No sentido mais amplo, ela é o conjunto de ações que todas as pessoas 
naturais ou jurídicas, públicas ou privadas, individual ou coletivamente realizam em 
prol da cultura que materializa a dignidade do ser humano, bem como do ambiente no 
qual ele vive e dos seres com os quais convive. 
 

           Explica o aludido jurista que o referendo e o plebiscito são clássicos exemplos do 

exercício da cidadania, mas que também a Constituição lecionou sobre a possibilidade no 

âmbito do direito à educação, onde há a primazia do “pluralismo de ideias”, bem como na 

noção de que “colaboração da comunidade” expressa no art. 216, §1º da CFRB/88. 

(CUNHA FILHO, 2018, p.105). 

             Aduz, em outro momento, Cunha Filho (2018, p.105) ser possível uma ampliação 

de formas de exercício da cidadania cultural:  

Mesmo considerando os equívocos a que todo processo de maturação está 
submetido, notadamente o democrático, percebe-se a existência de muitas portas ao 
exercício da cidadania cultural, algumas das quais, porém, estão apenas 

                                                 
206 Sobre o assunto, elucida (Ascensão, 2002, p.120/121): “A liberdade de informação sempre foi um dos 
princípios fundamentais da nossa civilização. Vou buscar o dado informativo onde estiver e utilizo-o como 
entender: a informação é livre”. E conclui “o espaço de proibição tem progredido a olhos vistos sobre o 
espaço de liberdade”. 
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entreabertas e outras fortemente cerradas. Essas passagens ainda lacradas 
representam as potencialidades não exploradas ou, quando muito, exploradas em 
níveis mínimos. Para as devidas correções, o passo inicial é conhecer e reconhecer 
a nova principiologia do setor, que abandona a tradicional postura aristocrática de 
sua regência para fazê-lo operar e conviver no ambiente da democracia. 

             

         Ao analisar detidamente os desafios inerentes à parca utilização de mecanismos 

oriundos da democracia direta no caso do “exemplo audacioso na lei cearense instituidora 

do Sistema Estadual da Cultura” Cunha Filho (2018, p.113-114) explica que:  

 
Sabe-se que as mentes excessivamente conservadoras dirão que o dispositivo viola 
o sistema representativo ou, quando menos, é inoperável pelo grande volume de 
pessoas que pode acorrer a uma assembleia cultural popular. Em contraponto, 
pondera-se que, pelo primeiro empecilho, quem o admite é que deve responder 
perante a história, uma vez que ele se embasa em reflexão democraticamente 
invertida: a submissão do soberano da democracia (o povo) ao servidor (o 
representante). Quanto à dificuldade de operação decorrente das aglomerações, 
esquecem-se dos pequenos municípios e das possibilidades comunicacionais 
presentemente ofertadas pela cibernética, que ensejam uma reedição atualizada da 
ágora, desta vez em formato eletrônico. 
 

Desta feita, não devem prosperar posturas de rechaço, a priori, às novidades 

informacionais, sobretudo quando aplicadas a mecanismos democráticos, legalmente 

previstos, uma vez que prejudiciais à noção participativa e emancipadora de construção de 

uma cidadania cultural.  

No âmbito da dimensão sócio espacial e na lógica que subjaz a configuração 

territorial, fortemente destacada no segundo tópico, e que circunscreve o lugar onde muitos 

bens culturais estão erigidos, a noção de cidadania cultural está ligada à aptidão que esses 

bens apresentam em transmitir a memória de grupos sociais e de toda uma coletividade, 

sendo necessário que o campo informacional absorva as necessidades de difusão dos 

conhecimentos ali insculpidos, possibilitando, por exemplo, acesso on line a obras de arte 

dispostas em museus ou realização de passeios on line a determinados parques 

arqueológicos. 
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5 Considerações Finais   

 

Nos últimos anos, restou verificado que o Brasil protagonizou inovações legislativas 

que buscaram tutelar e imprimir os contornos jurídicos da utilização da internet, com ênfase 

no Marco Civil da Internet, mas também a partir de decretos que trataram do tema através 

da regulação das telecomunicações, do desenvolvimento econômico e produtivo em geral, 

das facilidades técnicas no cotidiano, de inclusão social e digital, enfim de inúmeras - 

porém não exaustivas - possibilidades referentes ao mecanismo mais importante da 

sociedade informacional em suas múltiplas facetas.  

 Quando esse contexto se aplica ao substrato físico onde está localizada a sociedade 

informacional é possível verificar que a urbanização é um fenômeno que forjou a noção e a 

evolução do espaço, inclusive enquanto suporte onde se situam uma interminável trama de 

relações sociais; A modernização não se deu de forma equânime em todos os pontos do 

país, sendo considerada como ‘seletiva’; A automação do espaço com vistas ao incremento 

econômico gerou aumento populacional, crescimento das cidades brasileiras e 

“especialização do território em tarefas”; A percepção de um “espaço de fluxos” somente 

foi possível através do aperfeiçoamento e da difusão do meio técnico-científico-

informacional; E, por fim, a ideia de que as cidades baseadas em tecnologia da informação 

devem situar-se, a meio-termo de inaugurar formas completamente novas de comunicação, 

de relações sociais e de vantagens técnicas, mas também tende a repetir algumas 

contradições dos modelos anteriores caso não seja adequadamente administrada e 

difundida.  

Faz-se imperiosa, por conseguinte, com vistas à efetivação de uma cidadania digital à 

luz dos direitos culturais relativas ao fluxo de saberes inerentes à difusão de conhecimentos 

na sociedade da informação não somente a concretização das normas já dispostas em nosso 

ordenamento, como também um esforço criativo de elaboração de ferramentas digitais 

específicas que efetivamente possam assegurar a transmissão de conhecimento, que inovem 

nas práticas de inclusão digital, sobretudo nas áreas com dificuldades de acesso à internet, 

sendo indispensável que o Poder Público garanta e difunda as ações cabíveis à 

concretização desses direitos. 
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TEORIA URBANA DO APRENDIZADO CULTURAL E MÚSICA CLÁSSICA: 

UTILITARISMO ANTICRIMINAL E PREVENÇÃO DELITIVA 

 

URBAN THEORY OF CULTURAL LEARNING AND CLASSIC MUSIC:  

ANTI-CRIMINAL UTILITARIANISM AND CRIMINAL PREVENTION 

 

Laécio Noronha Xavier*  

 

Resumo: Utiliza-se a teoria urbana sobre comportamento criminal Aprendizado Cultural 

(interacionismo simbólico) formulada no século XX por diversos autores da Escola de Chicago 

visando conceituar, classificar e compreender experiências exitosas de uso da música clássica por 

estabelecimentos privados, estruturas públicas e forças coercitivas de várias cidades mundiais. 

Entretanto, tal uso musical apresenta práticas e fins distintos que objetivam a dissuasão de 

criminosos e o deslocamento territorial da violência para outros lugares pelo “utilitarismo 

anticriminal” ou a inclusão social via cultura de paz pela “prevenção delitiva”.  

Palavras-chave: Escola de Chicago. Teoria do Aprendizado Cultural. Música Clássica. 

Utilitarismo Anticriminal. Prevenção Delitiva. 

Abstract: We use the urban theory of criminal behavior Cultural Learning (symbolic 

interactionism) formulated in the twentieth century by several Chicago School authors to 

conceptualize, classify and understand successful experiences of the use of classical music by 

private establishments, public structures and coercive forces of various World cities. However, 

such musical use presents distinct practices and purposes that aim at deterring criminals and the 

territorial displacement of violence elsewhere by “anticriminal utilitarianism” or social inclusion 

via the culture of peace by “criminal prevention”. 
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Canhões Reais e Imaginários de Fortaleza (2019). 
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Utilitarianism. Criminal Prevention. 

Introdução 

A problematização da pesquisa é demonstrar o uso da música clássica pelo poder 

público, empresas privadas e forças policiais de várias cidades mundiais para combater o 

crime, através de visões antagônicas e finalidades diferentes. O primeiro uso da música 

clássica ocorre pela dissuasão dos autores de fatos criminosos e deslocamento territorial da 

violência para outros lugares, doravante conceituado de “utilitarismo anticriminal”, pela 

demarcação de territórios econômicos, segregação espacial, preconceito social e 

estranhamento do gênero musical. O segundo uso da música clássica são as ações de 

inclusão social via cultura de paz, realizando um encaixe com o conceito de “prevenção 

delitiva”, tendo em vista a oferta de oportunidades de formação cultural, transformação da 

realidade social e potencialização da sensibilidade enquanto resolução pacífica de conflitos.  

A justificativa da pesquisa é identificar as teorias urbanas sobre comportamento criminal 

que expliquem o fenômeno do uso da música clássica na dissuasão do crime, uma vez que suas 

formulações, desde o início do século XX, estruturam-se em duas dimensões cientificas: 

pesquisas acerca das motivações individuais e processos sociais que levam ao crime, e 

investigações das relações entre taxas de crime e suas variações urbanas, culturais e 

socioeconômicas. E para compreender o fenômeno amalgamou-se tais dimensões pela teoria do 

Aprendizado Cultural formulada por autores da Escola de Chicago e que foca nas experiências 

dos indivíduos para determinar situações criminais (“interacionismo simbólico”).  

Elenca-se como temas centrais do artigo, a análise de uma das teorias urbanas sobre 

comportamento criminal formulada pela Escola de Chicago e considerada apta para compreender 

o fenômeno mundial de uso da música clássica na dissuasão do crime, no caso, o Aprendizado 

Cultural; a inédita conceituação de “utilitarismo anticriminal” em relação ao uso da música 

clássica por poder público, empresas privadas e forças policiais enquanto autoridade acústica 

protetiva, gentrificadora, punitiva e de intimidação estética com fins extra-musicais; e a definição 

de “prevenção delitiva” associada ao relato de experiências brasileiras e internacionais públicas, 

privadas e coletivas de acesso da música clássica a segmentos de baixa renda como forma de 

dissuasão do crime pela inclusão social via cultura de paz.  
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 Os objetivos da investigação teórica são conceituar, classificar e compreender o 

“utilitarismo anticriminal” e a “prevenção delitiva” como vias contrapostas do fenômeno do uso 

da música clássica na dissuasão do crime. A música clássica quando demarca territórios públicos 

e privados para expulsar para outros lugares possíveis crimes patrimoniais atua de forma 

utilitarista, uma vez que a “maximização do bem” ocorre somente para alguns indivíduos sem 

importar-se com as demais pessoas e nem com máximas morais. Por outro lado, o uso da música 

clássica pode ter caráter de prevenção delitiva ao incluir socialmente as pessoas em condições de 

vulnerabilidade social, além do que a cultura da paz para resolução dos conflitos de forma não-

violenta per si representa um paradigma civilizatório. 

São etapas metodológicas do ensaio: i) Sistêmico-conceitual - análise da teoria 

Aprendizado Cultural sobre comportamento criminal formulada por autores da Escola de 

Chicago; ii) Analítico-interpretativo - reflexão sobre o uso da música clássica por empresas 

privadas e forças policiais para dissuadir delitos e deslocar territorialmente a violência enquanto 

“utilitarismo anticriminal”; iii) Empírico-descritivo - relação de várias as experiências exitosas de 

acesso e refinamento estético pela música clássica por segmentos de baixa renda enquanto 

“prevenção delitiva” pela inclusão social via cultura de paz. E nas fontes investigativas utiliza-se 

compêndios teóricos, materiais jornalísticos e pesquisas acadêmicas realizadas nas áreas da 

Sociologia Jurídica, Cultura Urbana, Filosofia Urbana, Criminologia, Direito Urbanístico, 

Terceiro Setor e Segurança Pública e Defesa Social.  

 

1) Escola de Chicago e a teoria do comportamento criminal Aprendizado Cultural  

Espalha-se pelo mundo o uso exitoso da música clássica por estabelecimentos privados, 

estruturas públicas e forças coercitivas contra o crime, violência e marginalidade, através de 

visões antagônicas, métodos opostos, práticas distintas e finalidades diferenciadas de dissuasão 

dos autores de fatos criminosos e de deslocamento territorial da violência para outros lugares 

(“utilitarismo anticriminal”) ou de inclusão social via cultura de paz (“prevenção delitiva”). A 

explicação científica para os resultados positivos do recente fenômeno é que a música tem o 

poder de demarcar territórios socioeconômicos, comunicar níveis culturais e gerar impulsividade 

ou relaxamento no homem. No caso da música clássica, estudos mostram que sua conceituação 

histórica faz referência ao refinamento estético e moral das elites econômicas, espaços 
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harmoniosos, melhoria da produtividade nos ambientes de trabalho, diminuição de tensões, 

combate à negatividade e desequilíbrios psicossomáticos, ampliação da serenidade, e 

favorecimento do estado de paz e bem-estar (CESA, 2013, p. 2). Enfim, existem milhares de 

experimentos e centenas de livros atestando que a música clássica faz bem as gestantes, auxilia 

na cura de doentes, melhora a concentração e o sono, desenvolve mais célere as plantas e torna 

dócil o comportamento dos animais.  

 

Somente há bem pouco tempo é que se descobriu o papel eficaz da música clássica tanto 

em dissuadir os autores de fatos criminosos e deslocar territorialmente a violência para outros 

lugares, como em potencializar a inclusão social pela cultura de paz. Contudo, tais práticas são 

distintas, têm visões antagônicas e possuem métodos opostos, uma vez que o uso da música 

clássica apresenta finalidades absolutamente diferenciadas enquanto Utilitarismo (preconceito 

social, segregação espacial, estranhamento simbólico) ou Prevenção (inclusão sócio-cultural 

como forma pacífica de resolver conflitos sociais). Ademais, sempre foi dificultosa a tarefa 

teórica de compreender o que leva uma pessoa a praticar crimes em face dos estudos sobre 

comportamento criminal serem complexos, geralmente constituídos a partir de diferentes e fixos 

olhares disciplinares, apresentarem dificuldades metodológicas e apontarem mais zonas cinzentas 

que certezas no que concerne à sua genealogia (OLIVEIRA, 2008, p. 47). Portanto, o desafio de 

desvendar o recente fenômeno do uso da música clássica na dissuasão do crime exige ousadia na 

formação de pontes transdisciplinares, rigor metodológico e visão integrativa na formulação de 

hipóteses que contribuam para estabelecer abordagens científicas sobre suas causas e 

consequências em níveis individual e comunitário.  

Desde o início do século XX, o comportamento criminal desperta questionamentos de 

estudiosos de diversas áreas na busca de encontrar uma “causa geral” para entender o crime. 

Geralmente estes estudos encontram-se estruturados em duas dimensões científicas: a primeira, 

aqueles que pesquisam as motivações individuais e os processos que levam as pessoas a se 

tornarem criminosas; na segunda, são investigadas as relações entre as taxas de crime e as 

variações em áreas urbanas, níveis culturais e padrões socioeconômicos. Alguns autores 

defendem que a natureza violenta do homem faz parte de sua genética, e o ambiente apenas 

permite que esse comportamento aflore, em maior ou menor grau. Outros autores defendem a 

ideia de que o homem só se torna violento devido à influência externa, sendo a violência um 
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estado imposto pelo ambiente, e não inata. Nesse sentido, são apresentadas argumentações sobre 

tais questões: se a causa da violência é inerente ao ser humano, e; se é condicionada pelo por 

fatores ambientais; ou se é uma junção de ambas. Assim, inicialmente será utilizada uma das 

abordagens urbanas para entender o fenômeno recente da música clássica como meio eficaz de 

dissuasão, deslocamento ou prevenção do crime, no caso, a teoria do Aprendizado Cultural 

formulada no século XX por autores da Escola de Chicago. 

A teoria urbana Aprendizado Cultural visa entender o fenômeno recente dos diferentes usos 

de dissuasão criminal pela música clássica, tendo como premissa que os indivíduos determinam 

seus comportamentos a partir de experiências próprias e relacionadas a situações de conflito, por 

meio de interações pessoais e com base no processo de comunicação, tendo como variáveis o 

grau de supervisão familiar, residência do jovem com os pais, intensidade de coesão nos grupos 

de amizade, existência de amigos envolvidos em problemas policiais, e contatos com técnicas 

criminosas. Edwin Sutherland desenvolveu essa teoria na década de 1930, influenciado pelo 

“interacionismo simbólico” da Escola de Chicago, cuja ideia principal é a de que os significados 

de controle surgem da interação social. A Teoria do Aprendizado Cultural surgiu de 

questionamentos levantados por Sutherland sobre alguns pontos da Teoria da Anomia, de Émile 

Durkheim, acerca de como explicar crimes cometidos pelas classes média e rica em face de terem 

acesso aos meios para obter sucesso profissional e financeiro. Para Sutherland, os indivíduos 

aprendem a respeitar as normas sociais ou a delinquir a partir de suas relações com outros 

indivíduos. A condição primordial para o comportamento criminoso, nesta perspectiva, é a 

associação, ou seja, estar em companhia de outros que sejam favoráveis à violação das normas. 

(OLIVEIRA, 2008, p. 49).  

A grande maioria dos crimes, portanto, não é explicado pela característica da personalidade 

do criminoso (patologias individuais) e nem causado pelo ambiente urbano, mas decorre do 

aprendizado associativo, com a conduta criminosa, aprendida como qualquer comportamento, 

pela interação com outras pessoas via processos comunicativos (SUTHERLAND, 1939, p. 17). 

Assim, família, comunidade e grupos de amigos teriam papéis centrais nesse “aprendizado 

cultural”, com os efeitos advindos da interação sendo indiretos e suas influências suscitadas pelo 

conjunto latente de variáveis definido enquanto Determinação Favorável ao Crime (DEF). E 

dentre as variáveis mensuradas para captar a DEF encontra-se o experiências sobre métodos e 

técnicas criminosas, grau de supervisão familiar, residência do jovem com os pais, intensidade de 
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coesão dos grupos de amizade, e percepção dos jovens acerca dos problemas juvenis da 

vizinhança. (CERQUEIRA, 2007, p. 72).  

Para a Teoria do Aprendizado Cultural, a influência da comunidade sobre crianças e jovens 

chega a ser mais importante do que aquela exercida pela família na determinação do 

comportamento futuro dos mesmos. Estudos acerca da delinquência juvenil e evasão escolar 

demonstram ser melhor que a criança esteja inserida numa boa vizinhança e a família ter 

problemas do que o contrário. Além disso, acrescentam que a família é apenas uma das instâncias 

de socialização da criança, que, por sua vez, é posta em segundo plano já na pré-adolescência, 

quando ela se insere em outros grupos sociais, como escola, amigos e associações diversas 

(Igreja, Política, Cultura, Esporte, Lazer, Comunidade), passando, também a ser influenciado pela 

mídia. Ademais, o modelo tradicional de família vem se modificando no mundo todo nas últimas 

décadas, com muitas sendo dirigidas apenas pela mulher ou pelos filhos mais velhos, e não se 

apresentando como poucas as situações nas quais a criança ou o adolescente permanecem 

sozinhos em casa ou sob o cuidado de parentes quando os responsáveis pelo lar estão 

trabalhando. (PINHEIRO & ALMEIDA, 2003, p. 48). 

Em síntese, a Teoria do Aprendizado Cultural explica grande maioria dos crimes não pela 

personalidade do criminoso ou causado pelo ambiente urbano, mas decorrente do aprendizado 

associativo (“interacionismo simbólico”) entre pessoas por um processo comunicativo e 

influenciadas pelo “conjunto de variáveis de controle” definido como Determinação Favorável ao 

Crime (DEF).  

 

2) Uso utilitarista da música clássica na dissuasão e deslocamento territorial do crime  

Com base na abordagem teórica do Aprendizado Cultural sobre comportamento criminal 

emergem as tentativas de entender os recentes casos exitosos espalhados no mundo de uso da 

música clássica para dissuadir o crime e realocar a violência para outros lugares pelo viés do 

“utilitarismo anticriminal”.  

O termo “utilitarismo” foi inicialmente usado por Jeremy Bentham em 1781, e posto em 

uso na filosofia por John Stuart Mill na obra Utilitarismo, de 1861. O utilitarismo é uma teoria 

ética normativa que apresenta a ação útil como a prática moralmente correta. O termo se refere a 

todas as teorias que justificassem as consequências de maximização da promoção do prazer, bem-
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estar e felicidade das ações, em contraponto àquelas que intentam sua justificação em máximas 

absolutas. Para Bentham (1979, p. 87), utilidade é o agregado de prazeres, depois de deduzido o 

sofrimento de todos os envolvidos em uma ação. Uma espécie de “bem-estar líquido” que seria 

base para a felicidade. Stuart Mill (2000, p. 74) possuía um conceito mais amplo, focando seus 

esforços nas regras de quantidade e qualidade do bem-estar, ao invés das ações morais 

individuais, sendo “mais útil” o que causa menos sofrimento, e tendo nas consequências das 

ações humanas para o bem-estar igual de todos os indivíduos o “padrão do certo e errado”. Para 

Kant a “maximização do bem” é irrelevante sob o ângulo das ações morais em sociedade quando 

os resultados positivos ocorrem somente para os indivíduos envolvidos, sem importar-se com os 

demais e nem com máximas morais que devem ser seguidas, independente das inclinações 

pessoais. Afinal, dificilmente as pessoas são capazes de antecipar os resultados de suas ações, 

uma vez que prazer, bem-estar e felicidade das ações não são comensuráveis entre pessoas com 

identidades variadas, e por isto mesmo, a “maximização da utilidade” seria uma impossibilidade 

real. (MACIEL, 2017, p. 3). 

Portanto, o conceito de “utilitarismo anticriminal” em relação ao uso da música clássica é 

aqui definido quando empresas privadas, estruturas públicas e forças policiais direcionam seu 

poder como meio de dissuasão do crime enquanto força acústica protetiva (cerca sonora que 

segrega espacialmente as pessoas), gentrificadora (realiza a apropriação elitista e o estranhamento 

simbólico do gênero cultural) e punitiva (repele possíveis cenários anti-sociais numa realocação 

territorial e econômica) nos diferentes ambientes criminógenos ou não, realizando um processo 

preconceituoso de intimidação estética com “fins extra-musicais”, e desestimulando a oferta de 

um legado cultural refinado e enobrecedor da humanidade para ser apreciado por todos os 

segmentos sociais. 

São vários os exemplos de “utilitarismo anticriminal” da música clássica pelo poder 

público, empresas privadas e forças policiais. Em maio/2018 foi amplamente noticiado que o 

Burger King da Market Street, em São Francisco/EUA, posicionara uma caixa de som no alto de 

uma janela ecoando dia e noite Bach, Mozart e Vivaldi. A lista de músicas tocadas foi pensada 

para afastar mendigos que se reuniam nos entornos degradados do fast-food, tendo tais desvalidos 

desaparecido após sua utilização contínua e em elevado volume. Todavia, a inspiração do plano 

da Burger King de São Francisco veio da loja 7-Eleven de Duncan, cidade canadense situada na 

Colúmbia Britânica, quando nos idos de 1985, um gerente colocou músicas de Mozart no exterior 



426 
 

ISSN-e 2316-9982 
 

 

da loja para expulsar jovens que vagavam pelo estacionamento. A trilha sonora foi tão eficaz em 

repelir os adolescentes que 150 lojas 7-Eleven implantaram a música clássica para combater o 

vandalismo. (GIOIA, 2018, p. 24). 

Em 2001, a ideia se espalhou por West Palm Beach, na Flórida/EUA, quando a polícia 

confrontou uma rua dominada por usuários de drogas com alto-falantes tocando Beethoven 

e Mozart, e observou que às 22 horas não havia ninguém nas ruas. A partir daí, a tática foi 

codificada como manobra no manual de conduta para policiais e explodiu em popularidade 

entre outras equipes de polícia, empresas privadas e órgãos públicos nos EUA, Inglaterra, 

Austrália e Nova Zelândia. Em 2008, em Christchurch/Nova Zelândia, uma campanha de 

marketing cultural do City Mall decidiu que o shopping executaria de forma exclusiva a 

música clássica em seus ambientes visando divulgar as obras de Mozart. E os efeitos 

percebidos da padronização musical, quase que acidentalmente, pela direção do shopping 

numa reunião de planejamento em 2010 foram surpreendentes. Foi constatado que o 

número de ocorrências gerais de criminalidade atendidas pela segurança privada em 

quatro ruas próximas ao shopping e dentro do estabelecimento havia diminuído de 77 por 

semana, em 2008, para apenas 02 ocorrências de vandalismo no ano de 2009. Já os 16 

incidentes por mês envolvendo uso de drogas e álcool pelos clientes em 2008 caíram para 

nenhum incidente em todo ano de 2010, e o número de vezes que seguranças tiveram que 

ajudar lojistas com clientes problemáticos caiu de 35 no ano de 2008 para zero em 2010. 

(SPITE, 2010, p. 9). 

Depois do sucesso de um programa-piloto iniciado numa estação de metrô de Londres em 

2003, o sistema metroviário passou a tocar música clássica nas suas 65 estações visando diminuir 

comportamentos “anti-sociais”. Em apenas 18 meses de uso da música clássica nas estações 

londrinas, o roubo nos trens caiu 33%, o vandalismo despencou 37% e insultos a funcionários 

diminuíram 25%. O êxito do metrô londrino chamou a atenção da comunidade policial e tornou-

se fenômeno internacional de combate à criminalidade. Na atualidade, a tática de dissuasão do 

crime por meio da música clássica é algo indispensável para os sistemas de trânsito e de terminais 

de embarque dos EUA. Pontos de ônibus, centros de transporte e esteiras de bagagens nos 

aeroportos americanos tocam música clássica para garantir proteção aos usuários. Na Penn 

Station, em Nova York, viajantes compram tíquetes da Amtrak ao som de música barroca; 
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Schubert agracia o saguão do terminal rodoviário Greyhound, Nova York; e Handel expande-se 

sobre as plataformas do metrô de Atlanta. (GIOIA, 2018, p. 25). 

O poder da música clássica como dissuasão do crime enquanto autoridade acústica 

protetiva (segregação espacial das pessoas), gentrificadora (apropriação elitista via  

estranhamento simbólico do gênero cultural) e punitiva (pano de fundo para repelir cenários anti-

sociais com deslocamento espacial e econômico) faz retornar sua velha função evolutiva: 

“reivindicar territórios”. Pesquisas na área de Zoologia sugerem que a função original do canto 

dos pássaros não é apenas atrair parceiros, como Charles Darwin sugeriu, mas também assegurar 

direito a territórios. Estudos mostraram que pássaros normalmente não entram em regiões onde 

são tocados cantos pré-gravados. E esse aspecto agressivo da cantoria das aves se estende 

também ao homem. O primatologista Thomas Geissman especulou que a música dos hominídeos 

podia ter funções parecidas ao clamor de macacos, incluindo anúncios territoriais, intimidações 

ou distanciamento entre grupos. As canções mudaram, mas sua funcionalidade é a mesma: 

“Atenção: propriedade privada”. Assim, a música sinaliza que certos espaços públicos e privados 

estão fora do limite de certos indivíduos. E nenhum outro gênero musical carrega mais 

intimidações estéticas e força acústica protetiva, gentrificadora e punitiva associada às elites 

econômicas do que a música clássica. (GIOIA, 2018, p. 26). 

Gestores públicos raramente explicam essas “razões ocultas” para eficácia da música 

clássica na dissuasão do crime, mas se vangloriam dos resultados positivos. Para grande parte das 

pessoas em diferentes sociedades e quase totalidade dos criminosos de baixa renda, a música 

clássica é um gênero estético estranho que constrói um ambiente sonoro desagradável e leva 

conscientemente a delinquência para outros lugares em face da falta de pertencimento cultural 

dos meliantes. Todavia, a tática não almeja diminuir a violência ou acabar com ela, mas, sim, 

realocá-la. Além disso, a medida mira em infrações pequenas como furtos, roubos, vandalismo e 

vadiagem, ou seja, crimes que comprometem a propriedade, e não as pessoas. E como as 

propriedades comerciais e os espaços públicos em geral são utilizados por pessoas de classes 

media e alta, as empresas e forças policiais em vários locais do mundo usam a música clássica 

não para enobrecimento estético e poder acústico moralmente positivo, mas de forma 

“utilitarista” ao demarcar territórios entre segmentos sociais e afastar ações anti-sociais. Em 

mutação bizarra, a música clássica deixa de ser “a linguagem universal da humanidade em 
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comum” e torna-se cerca sonora de áreas privilegiadas, dizendo em “código cultural autoritário” 

aos pobres e meliantes que não são bem-vindos ali. (HIRSCH, 2012, p. 49).  

Por outro lado, os “paredões de som” largamente utilizados pelos jovens de classe média e 

alta nos seus automóveis e geralmente tocando músicas de baixa qualidade estética e em alto 

volume afastam as pessoas que têm maior nível cultural, priorizam as conversas com música 

enquanto pano de fundo ambiental e detestam poluição sonora. Empiricamente, a os “paredões de 

som” não se prestam a tocar Jazz, Blues, rock progressivo, baladas, MPB ou música clássica. 

Servem como forma inversa de cerca sonora e intimidação estética do “utilitarismo-anticriminal” 

da música clássica, numa demonstração de suposto status quo (tenho carro, aparelho e caixas de 

som que custaram caro), auto-afirmação psicológica (quero ser admirado pelos bens que tenho e 

pela música que toco no veículo) e domínio territorial daquela área pela execução de músicas em 

altíssimos decibéis (todos terão que ouvir o som do carro e quem não gostar que se retire). Sem 

mencionar, inclusive com farta interferência policial, os conflitos interpessoais nos ambientes de 

festas, lazer, esportivos, comerciais e residenciais em face do desrespeito ético-legal perpetrado 

quando alguém transforma a audição de uma música (seja qual for) num caso de poluição sonora. 

(XAVIER, 2015, p. 135). 

 Ademais, a música também é utilizada para “fins extra-musicais”. Mesmo que por algum 

tempo o fenômeno tenha permanecido desconhecido para o público, recentes revelações 

difundiram práticas militares surpreendentes dos americanos, a partir de 2003, durante a segunda 

guerra no Iraque. E a interseção entre Direito e Música demonstra que na aplicação da lei e da 

justiça, a música se tornou ferramenta de dissuasão e/ou de punição do crime, sendo considerada 

utilização musical para “fins extra-musicais” as letras de rap como prova de acusação nos 

tribunais pelos trechos de incitamento à violência; as práticas de extração de confissão via uso de 

música repetida e em alto volume por dias a fio enquanto “tortura psicológica”; e a música 

clássica executada para acalmar presos nas penitenciárias dos EUA e nos presídios de 

Guantánamo, Iraque e Afeganistão. (HIRSCH, 2012, p. 53).   

E o triunfo desta “sinfonia separatista” sugere uma enorme derrota para o gênero clássico. 

Todos sabem que canções afetam pessoas para além do nível do pensamento, lançando sussurros 

em nosso inconsciente. Conduzir associações hostis à música clássica como força acústica 

protetiva, gentrificadora e punitiva ameaça fazer o público sair da indiferença para rechaçar essa 
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forma de arte. A intimidação da orquestra clássica tem êxito não somente em afastar possíveis 

vândalos, mas também gerações de potenciais audiências. Música clássica tanto pode 

desencorajar delinquentes juvenis, como os jovens ouvintes. Ou seja, pode evitar, de uma só vez, 

a vadiagem e a apreciação cultural da música clássica como forma popular de arte. Eles a 

percebem como linguagem codificada e explorada por empresas privadas e forças coercitivas 

para mapear uma nova visão de segregação, estranhamento e exclusão. Décadas de 

condicionamento cultural treinaram o público para identificar na sinfonia a síntese sonora do 

status social e, por extensão, a exclusão desse status por vários segmentos sociais. O homem 

médio pode significar os acordes iniciais de As Quatro Estações de Vivaldi não como um legado 

cultural da humanidade, mas como o “som do esnobismo”. Em essência, a música clássica usada 

nos cenários de “utilitarismo anticriminal” não deve ser apreciada, e sim formar associações 

elitizadas. (GIOIA, 2018, p. 27).  

Percebe-se que a abordagem urbana sobre comportamentos criminais inserida na teoria do 

Aprendizado Cultural (comportamentos dos indivíduos determinados por experiências de 

conflito, relações de proximidade e processos de comunicação, tendo como variáveis o 

“interacionismo simbólico”) com os significados de ordem e controle social surgindo da 

interação entre as pessoas apresenta-se como tentativa teórica de entender os vários casos 

exitosos espalhados no mundo de uso da música clássica para dissuadir o crime e realocar a 

violência para outros lugares como facetas questionáveis do “utilitarismo anticriminal”. Até 

porque a “maximização do bem” ocorre somente para os indivíduos beneficiados pela força 

acústica “protetiva” da cerca sonora que segrega espacialmente as pessoas, “gentrificadora” na 

apropriação elitista e no estranhamento simbólico do gênero cultural, e “punitiva” ao repelir 

possíveis cenários antissociais numa realocação territorial e econômica nos ambientes urbanos 

criminógenos ou não, sem importar-se com as demais pessoas ao realizar um processo 

preconceituoso de intimidação estética com fins extra-musicais, e nem com as máximas morais 

positivas quando desestimula a oferta de um legado cultural refinado e enobrecedor da 

humanidade que deveria ser apreciado por todos os segmentos sociais. 

 

3) Música clássica e prevenção delitiva pela inclusão social via cultura de paz  
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Entende-se por “prevenção delitiva” o conjunto de estudos das causas possíveis, próximas 

ou remotas, genéricas ou específicas da criminalidade e de ações profiláticas que visam evitar a 

ocorrência do crime pela intervenção intensa e extensa de recursos financeiros, humanos e 

estratégicos do Estado, sociedade e iniciativa privada, ao realizarem o convencimento direto do 

meliante ou potencial meliante a não cometer e/ou reincidir delitos, ou apresentarem intervenções 

e/ou obstáculos urbanos, arquitetônicos, tecnológicos, sociais e econômicos com fim de evitar ou 

dificultar a prática do crime. A “prevenção delitiva” fundamenta-se por dois tipos de medidas: 

atuar focada nos indivíduos com potencialidade delitiva e no meio sócio-econômico-urbano em 

que vivem para proporcionar melhoria da qualidade de vida, e subtrair as causas da criminalidade 

e, assim, consequentemente, cessar seus efeitos; e atingir o criminoso ou o potencial criminoso 

com normas/medidas jurídicas que inibam a prática de crime pelo receio de vir a sofrer a 

punibilidade, e efetivamente penalizem aquele que praticou o delito penal. (PÁDUA, 2015, p. 4). 

A “prevenção delitiva” divide-se em primária (possibilidade ou iminência de crime), 

secundária (crime é real) e terciária (crime é excessivo). Fundamentalmente, a “prevenção 

delitiva” pelo uso da música clássica enquanto inclusão social via cultura de paz é de natureza 

primária. Ou seja, é genuína e não atua direcionada para um público específico, permeando toda a 

população de uma área, bairro ou cidade. Tal “prevenção delitiva” não é seletiva, uma vez que 

busca universalizar direitos e consagrar programas de qualidade de vida, em especial, para 

indivíduos de comunidades sócio-econômico-urbanas vulneráveis, atacando as raízes de conflitos 

interpessoais, neutralizando os ambientes criminógenos antes que os problemas delitivos se 

manifestem, e/ou revertendo situações carenciais e criminógenas através de uma socialização 

proveitosa e de acordo com os objetivos sociais. A “prevenção delitiva” primária pode ser 

exercida por ações coordenadas (ou não) do Estado, sociedade, iniciativa privada e comunidades, 

sem necessidade, muitas vezes da atuação policial, exceto enquanto projeto de defesa social, 

sendo a mais eficiente forma de “prevenção delitiva” por estarem postos os fatores necessários 

para que os cidadãos possam adquirir um conjunto de comportamentos civilizados e aptos a 

resolverem per si os conflitos sociais e absterem-se do uso da violência. Todavia, os resultados 

positivos da “prevenção delitiva” dificilmente são imediatos, materializando-se seus efeitos, 

geralmente, em médio e longo prazo. (PÁDUA, 2015, p. 5). 

 No caso da “prevenção delitiva” pela inclusão social via cultura de paz, necessário se faz 

sua conceituação completa. A inclusão social é o conjunto de meios/ações que combatem a 
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exclusão aos benefícios da vida em sociedade e garantem a participação igualitária de todos 

independente da classe social, condição física, educação, gênero, orientação sexual, etnia e 

condição penal. Todavia, a inclusão social depende das formas políticas em que Estado, 

sociedade e mercado irão se adaptar para introjetar grupos identitários em seus sistemas gerais, 

tendo como pré-requisito, a mudança do “olhar desses atores políticos” para que todos os grupos 

de pessoas possam se desenvolver, exercer a cidadania e assumir seus mais diferentes papéis na 

sociedade. E como tal processo não ocorre de um dia para outro, a inclusão social vai 

protocolando a construção de uma nova sociedade capaz de ofertar oportunidades iguais de 

acesso a bens e serviços a todos. (SASSAKI, 1999, p. 87).  

Já a cultura de paz é um movimento internacional iniciado em 1999 pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) visando consagrar um 

conjunto de valores, atitudes e comportamentos que rejeitem a violência e apostem no diálogo 

para prevenir e solucionar conflitos. A cultura de paz age sobre as causas da criminalidade e 

empenha-se em prevenir situações que possam ameaçar a paz e a segurança, como o desrespeito 

aos direitos humanos, discriminação, intolerância, exclusão social, pobreza extrema e degradação 

ambiental, utilizando como ferramentas a conscientização, educação e prevenção (DISKIN, 2007, 

p. 8). A cultura de paz está intrinsecamente relacionada à “prevenção delitiva” e à resolução não-

violenta de conflitos, fundamentando-se nos princípios da tolerância, solidariedade, respeito à 

vida, direitos individuais e pluralismo. A cultura de paz é a consciência permanente da não-

violência social e vai mais longe do que construir a paz, por se postar diferente da passividade e 

da resignação. A cultura da paz não elimina oposições ou conflitos, mas pressupõe suas 

resoluções pacíficas. A cultura da paz rejeita a violência física, sexual, étnica, psicológica, moral 

e classista como forma de solucionar de conflitos pela e aposta na cooperação entre todas as 

comunidades humanas para o desenvolvimento interior das pessoas. E resolver os conflitos 

sociais de forma pacífica é uma mudança radical nos paradigmas que dão sustentação ao atual 

modelo civilizatório. (XAVIER, 2019). 

No caso do uso da música enquanto “prevenção delitiva” pela inclusão social via 

cultura de paz, vale menção que todas as civilizações humanas produziram suas 

manifestações na história cultural. A música é uma expressão universal que une os homens 

pelo ensino, cultura e lazer, possibilita o desenvolvimento físico e intelectual de indivíduos 

de todas as idades, funciona como terapia para pessoas com deficiência intelectual, combate 
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a exclusão social, possibilita ganhos econômicos e atua na prevenção de delitos. E partindo 

da premissa que qualquer pessoa pode exercitar seu talento musical, desde o simples 

batuque em uma mesa de bar até o arranjo de uma grande orquestra, relata-se, doravante, e 

para além do “utilitarismo anticriminal”, diversas experiências brasileiras e internacionais 

de refinamento estético para segmentos urbanos de baixa renda, realçando que oportunizar 

e educar as pessoas a ouvirem, tocarem e assistirem espetáculos de música clássica (ou 

música de qualidade em geral) representa uma forma de “prevenção delitiva” pela inclusão 

social via cultura de paz. Seguem elencados vários exemplos exitosos de utilização da 

música clássica (ou não) patrocinados por instituições públicas, organismos privados e 

entes do Terceiro Setor nacionais e estrangeiros.    

O primeiro exemplo do uso da música enquanto “prevenção delitiva” pela inclusão 

social via cultura de paz vem da Polícia Militar de São Paulo/SP. Em 2003, os policiais 

observaram crianças e adolescentes em ocorrências de furtos e pedindo esmola nos 

semáforos do entorno do Parque Villa-Boas. E para evitar que tal situação, a Polícia Militar 

criou o projeto Criança Musical com atividades culturais para centenas de crianças e 

adolescentes carentes da região, em especial, através de aulas gratuitas de instrumentos 

musicais (violão, baixo, bateria e percussão) as terças e quintas-feiras, das 14 horas às 17 

horas, na base da Polícia Militar no Parque Villa-Lobos. O projeto que sobrevive até hoje de 

doações financeiras para manutenção dos instrumentos musicais e da atuação de 

voluntários da Polícia Militar, tem como únicas exigências que os infantes e jovens tenham 

autorização assinada pelos seus responsáveis legais e estejam matriculados na escola. 

(BONFIM, 2009, p. 12).  

Outra experiência exitosa de “prevenção delitiva” com uso da música pela inclusão social 

via cultura de paz flui da Orquestra Sopro de Caratoíra, criada em 2015 pela Faculdade de 

Música do Espírito Santo (FAMES) no carente bairro Caratoíra, em Vitória/ES,  e que objetivava 

prevenir e reduzir o crime ao descobrir/qualificar talentos musicais e perfilar trajetórias 

profissionais para os jovens do bairro. Graças às parcerias, os alunos entre 09 a 35 anos não 

precisam arcar com os instrumentos musicais, sendo os únicos critérios para participar da 

Orquestra que os participantes gostem de música, estejam matriculados na escola e/ou tenham 

algum tipo de trabalho formal ou informal. (MOURA, 2015, p. 1-2).  
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Especificamente sob o patrocínio de entidades do Terceiro Setor de várias cidades 

brasileiras, apresenta-se, doravante, seis projetos que utilizam a música como ferramenta de 

dissuasão do crime pela inclusão social na cultura de paz social (HIGUTE, 2018, p. 1-8): 

i) Guri - criado e mantido pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo desde 1995 e tendo 

atendido 650 mil jovens, é considerado o maior programa sociocultural brasileiro e oferece 

anualmente, nos períodos de contra-turno escolar, cursos de iniciação musical, luteria 

(construção/manutenção de instrumentos musicais), canto coral, tecnologia em música, 

instrumentos de cordas dedilhadas e friccionadas, sopros, teclados e percussão para 49 mil 

crianças e adolescentes entre 06 e 18 anos em quase 400 polos de ensino no Estado. Os polos, 

incluindo os da Fundação CASA, são administrados pela organização social Amigos do Guri, e 

conta com incentivos fiscais da Lei Rouanet e do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e 

apoio de prefeituras, organizações sociais, empresas e pessoas físicas; 

ii) Praticatatum - criado pela Associação Praticatatum em 2008 e atuando em São Paulo/SP, já 

atendeu 6.500 estudantes e realizou  inúmeras apresentações em sua trajetória. Atualmente oferta 

gratuitamente cursos de percussão, musicalização, teclados e instrumentos de sopro e cordas para 

870 participantes de 06 a 20 anos, para promover a cidadania, sensibilidade, habilidades artísticas 

e intelectuais dos jovens via valores do conhecimento musical, trabalho em equipe, respeito 

mútuo, coordenação motora, percepção auditiva e espírito crítico, e utiliza um portfólio cultural 

via frequência dos jovens a shows, concertos e feiras especializadas;  

iii) Ação Social pela Música do Brasil (ASMB) - criado em 1994 e fruto do sonho do falecido 

maestro David Machado, que aceitou o pedido do maestro José Antônio Abreu de implantar no 

Brasil um projeto nos moldes do El Sistema da Venezuela (que abrange milhares de jovens e 

dezenas de orquestras de prestígio internacional), o projeto é atualmente dirigido pela produtora 

cultural Fiorella Solares e visa à inclusão social através do ensino da música clássica para 

crianças e adolescentes residentes em comunidades com vulnerabilidade social e à formação de 

orquestras juvenis em seus 09 núcleos no Rio de Janeiro/RJ (04), Petrópolis/RJ (02), Piraí/RJ 

(01), João Pessoa/PB (01) e Ji-Paraná/RO (01); 

iv) Música Para Todos - fundado em Teresina/PI no ano de 1999 pelo Instituto Cultural Santa 

Rita, o projeto visa à formação cultural, profissionalização musical, transformação da realidade 

social e potencialização da sensibilidade humana, tendo atendido mais de 3.000 crianças, 

adolescentes e adultos da capital piauiense e de cidades vizinhas com cursos de bateria, 
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contrabaixo elétrico e acústico, flauta, percussão, teclado, violão popular e erudito, violino, 

violoncelo e viola, além de eventos gratuitos oferecidos semanalmente em sua sede (Churrascada 

Musical e Recitais), passeios culturais com alunos para troca de experiências, criação de grupos 

musicais (Pop Para Todos, Cristhus Para Todos, Bossa Para Todos, Gonzaga’s Para Todos), 

viabilização de grupos de flauta nas escolas públicas dos bairros de Teresina (Cidade Leste Para 

Todos, Renascença Para Todos, Cordão Para Todos, Poty Para Todos, Piçarreira Para Todos), 

e apresentação de seus grupos no Programa Música Para Todos na TV, veiculado na TV 

Assembleia do Piauí aos sábados e domingos. O Instituto Santa Rita conta com salas climatizadas 

e acusticamente adaptadas, laboratórios de prática musical e instrumentos de ponta cedidos aos 

alunos para atividades internas e apresentações culturais externas, representando uma “oficina do 

saber” que dissemina valores como compreensão, tolerância e igualdade através do convívio e 

aprendizado da música, e busca construir um ser humano mais responsável com o futuro de todos 

e que assuma um protagonismo nos espaços que ocupa na sociedade, como grupos de jovens, 

associações e igrejas, com seus ex-alunos colaborando em eventos culturais desenvolvidos pelo 

projeto; 

v) Som+Eu - idealizado pela Associação Cultural Amigos da Providência e criado em 2011 a fim 

democratizar, trazer qualidade de vida e ampliar o desenvolvimento cultural por meio de aulas de 

educação musical para crianças e adolescentes em escolas  públicas e em suas 02 sedes no Morro 

da Providência, no Rio de Janeiro/RJ, e em Duque de Caxias/RJ, o projeto conta com 11 

programas, 06 grupos artísticos e mais de 3.000 beneficiados; 

vi) Grupo Cultural AfroReggae - fundado em 1992, no Rio de Janeiro/RJ, com objetivo de 

combater o preconceito pela arte e cultura como instrumentos de transformação social, afastar 

jovens da influência do tráfico de drogas, promover a igualdade de direito por meio do trabalho 

sociocultural de excelência técnica e artística, criar empreendedores sociais, gerar renda e 

autoestima, através da oferta gratuita de cursos de percussão, canto, guitarra, violão, bateria e de 

instrumentos de musica clássica (flauta, clarinete, violoncelo, violino, trombone,  trompete), e 

disponibilizar um estúdio musical para aulas de produção musical e gravação de artistas 

interessados. O grupo atua em 05 núcleos no Rio de Janeiro/RJ (Vigário Geral, Lapa, Parada de 

Lucas, Caju e Cantagalo) e conta com diversos projetos, experiências, recursos e estruturas 

físicas ligados ao ensino e repercussão da música, tais quais: Banda AfroReggae, em Vigário 

Geral (1995), AfroReggae Produções Artísticas Ltda (ARPA) desde 1999, Criança Legal com 
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iniciação pedagógica e cultural de crianças anos na escrita e leitura, aulas de dança, capoeira e 

percussão (2000), circuito de shows gratuitos Conexões Urbanas (2001), álbuns musicais Nova 

Cara (2002) e Nenhum Motivo Explica A Guerra (2005), Grupo de música clássica Acorda Lucas 

(2007), programa Conexões Urbanas nas rádios Roquette Pinto e Furacão 2000 e na TV no canal 

Multishow (2008), África, que ensina e divulga a música brasileira em Cabo Verde (2013), 

Circuito Arte Na Praça para reviver o Tropicalismo, AfroSamba, grupo de artistas de samba e 

repertório de composições próprias e releituras (2014), Bloco AfroReggae, banda do carnaval de 

rua do Rio de Janeiro/RJ, Orquestra AfroReggae, com formação originada nas oficinas do grupo 

e voltada para mostrar que música clássica não é exclusiva da elite e pode ser tocada por 

representantes das comunidades carentes cariocas (2015), Afro Lata, banda com instrumentos 

musicais de percussão reciclados do lixo (2016), Epicentro do Kaô com oferta de cursos gratuitos 

de técnico de som e DJ (2017), Estúdio Natura Musical para gravação e mixagem de discos e 

trilhas para cinema e publicidade (2017), e Favela e Arte, com aulas gratuitas de música para 

jovens (2017).  

Um dos exemplos internacionais de “prevenção delitiva” com utilização da música clássica 

como inclusão social via cultura de paz é o projeto social multicultural Orquestra Geração de 

Lisboa/Portugal. Inspirados no sucesso do Festival Cantabile (2016), evento anual de música 

clássica de Lisboa, o Instituto Goethe, a Associação Bartolomeu dos Alemães em Lisboa e a 

Embaixada Alemã em Portugal concluíram que a música clássica combater a exclusão social e a 

criminalidade, e vêm financiando com 12 mil euros mensais os mais de 1.000 jovens da 

Orquestra Geração, muitos considerados problemáticos, oriundos de famílias carentes e/ou 

africanas dos bairros periféricos de Lisboa. Bairros que devido às características territoriais com 

presença de droga, tráfico de armas, pequenos crimes e tecido social hegemônico de baixa renda 

não ofertavam qualquer ensino artístico nas escolas ou viabilizado por filantropia. Para os jovens 

participantes, a música clássica representa um estilo de vida superior que combate o crime, a 

exclusão social e o abandono escolar, influi no aumento do rendimento escolar, e possibilita a 

ampliação dos níveis intelectual e econômico, uma vez que vários integrantes da Orquestra 

Geração encontram-se no ensino técnico-profissional ou ensino superior e/ou empregados em 

empresas portuguesas. (CARLOS, 2017, p. 1-2). 

 Outro exemplo internacional de “prevenção delitiva” com utilização da música pela 

inclusão social via cultura de paz é a Orquestra de Instrumentos Reciclados de Cateura, favela 
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no entorno de um aterro sanitário na periferia de Assunção/Paraguai. Em 2007, o músico Flávio 

Chavez descobriu que os jovens moradores praticavam delinquências, se envolviam com álcool e 

drogas, não estudavam porque tinham de trabalhar para ajudar as famílias, e muitos tinham 

vocação musical. Chavez decidiu, então, criar uma orquestra musical e os moradores apoiaram. 

Mas Chavez possuía apenas 05 instrumentos para compartilhar, e muitos dos jovens que vinham 

às aulas não podiam sequer praticar. Como, então, arranjar dinheiro para comprar instrumentos 

musicais se as 25 mil famílias da favela tiravam o sustento como catadores de lixo? Daí a 

surpresa: Nicolas Gomez, um artesão morador da favela era capaz de fabricar instrumentos com 

peças encontradas no entulho. A guitarra clássica provém de duas grandes latas de goiabada 

justapostas. Uma máquina de raio-X usada serve de base para um conjunto de percussão. Uma 

saladeira de alumínio e cordas afinadas com pedaços de uma mesa se transformaram em violino. 

E tampas metálicas de garrafas funcionam como chaves para um saxofone. Composta de 20 

adolescentes, a orquestra de câmera é a única no mundo que toca Beethoven, Mozart, Vivaldi, 

Bach, Henry Mancini, Frank Sinatra, polcas e guarânias usando esses e outros instrumentos de 

materiais reciclados. Os músicos da Orquestra de Instrumentos Reciclados de Cateura já tocaram 

em diversas cidades do Paraguai, Brasil, Panamá, Colômbia e EUA, e utilizam os ganhos 

financeiros para que suas famílias possam sair da favela. A comunidade de Cateura entendeu que 

“a música que vem do lixo” representa um futuro diferente para as famílias. (PELLEGRINI, 

2013, p. 1). 

Do ponto de vista regional têm-se dois exemplos regionais de “prevenção delitiva” com uso 

da música pela inclusão social via cultura de paz. O primeiro vem de Sobral/CE, com a Escola de 

Música de Sobral Maestro José Wilson Brasil, iniciada em 1997, com a contratação de 05 

músicos de Natal/RN para o Quinteto de Cordas do Theatro São João e o programa de educação 

musical para grupos de crianças e jovens. E com o avançar das ações formativas, foram criados a 

Orquestra Jovem de Sobral, o Coral Vozes de Sobral e 07 (sete) núcleos pedagógicos divididos 

em Musicalização Infantil (crianças a partir de 07 anos), Canto Popular, Bateria e Percussão, 

Teclados, Cordas Dedilhadas (violão, guitarra e contrabaixo elétrico), Cordas Friccionadas 

(violinos, violas, violoncelo e contrabaixo acústico) e Sopros (flauta transversal, clarinete, 

saxofone, trompa, trompete e tuba). Atualmente, a Escola de Música de Sobral tem 760 jovens 

matriculados em 16 cursos voltados aos alunos do contraturno ou egressos da rede pública, com 

ampla cobertura à formação musical das cidades da Região Norte do Estado. A Escola de Música 
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dirigida pelo maestro Diego Melo oferece acesso a cursos de música independente da idade ou 

situação funcional com 02 anos de formação, dividida em 04 módulos. (JÚNIOR, 2018, p. 1).  

O segundo exemplo regional de “prevenção delitiva” pela inclusão social via cultura de paz 

com utilização da música clássica vem do evento Gereba in Concert realizado no Theatro José de 

Alencar em 2018, numa iniciativa da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará 

(SSPDS/CE). Crianças, adolescentes, pais e mães do Gereba, no Grande Jangurussu, em 

Fortaleza/CE, assistiram a uma apresentação exclusiva da Orquestra Filarmônica do Ceará, 

conduzida pelo maestro Gladson Carvalho, numa demonstração clara que músicas clássicas como 

As Quatro Estações, Ave Maria e Con Te Partiró podem ajudar em muito a construir um futuro 

comunitário melhor para as pessoas (DOURADO, 2018, p. 1). Fortaleza, uma das cidades mais 

violentas do mundo em face dos 1.978 homicídios ocorridos no ano de 2017, apresenta 80% 

desses homicídios ocorrendo em até 500 metros de algumas de suas 192 favelas, o que 

corresponde a 40% do território de toda a Cidade. E desses 80% de homicídios, somente 15% 

acontecem dentro das áreas dessas comunidades. Ou seja, 65% dos homicídios acontecem nos 

entornos das favelas, como é o caso do Gereba. E para reverter o quadro de criminalidade no 

Gereba em face dos problemas comunitários de falta de acesso aos serviços públicos, controle 

territorial pelo tráfico de drogas ilegais e expulsão de moradores de suas casas por facções 

criminosas, conflitos interpessoais com agressores e vítimas, manchas criminais de assaltos e de 

homicídios foi idealizada uma atuação que envolve várias ações repressivas (saturação policial e 

base policial fixa) e preventivas com projetos de urbanização, limpeza e iluminação pública, e 

inclusão social via cultura de paz pela música clássica como demonstra o Gereba in Concert e as 

aulas de instrumentos musicais para jovens da comunidade ministradas pela Orquestra 

Filarmônica do Ceará. (COSTA, 2018, p. 1-4).  

O relato desses exemplos exitosos de utilização da música clássica (ou não) 

patrocinados por instituições públicas, organismos privados e entes do Terceiro Setor 

nacionais e estrangeiros demonstra que a música é uma expressão de cultura universal que 

une os homens, possibilita o desenvolvimento intelectual dos indivíduos, combate a 

exclusão social e possibilita ganhos econômicos. E para além da preconceituosa intimidação 

estética com “fins extra-musicais” expostos no “utilitarismo anticriminal” em relação à 

música clássica. Partindo da premissa que qualquer pessoa pode exercitar seu talento 

musical, vale realçar que oportunizar e educar as pessoas, em especial, segmentos de baixa 
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renda, socialmente vulneráveis e em situações de crime, a ouvirem, tocarem e assistirem 

espetáculos de música clássica (ou música de qualidade em geral) representa tanto uma 

possibilidade de refinamento estético e enobrecimento moral, como uma forma de 

“prevenção delitiva” pela inclusão social via cultura de paz.  

 

Considerações finais 

Desde o início do século XX, o comportamento criminal desperta estudos de diversas áreas 

na busca de estabelecer uma “causa geral”. Alguns autores defendem que a natureza violenta do 

homem faz parte de sua genética, e o ambiente apenas permite aflorar esse comportamento. 

Outros defendem ser a violência não inata e que o homem somente se torna violento devido às 

influências externas. Além de autores que advogam ser a violência uma junção de ambas as teses, 

ou seja, inerente ao ser humano e condicionada pelo ambiente sócio-urbano. Daí o uso da teoria 

Aprendizado Cultural de autores da Escola de Chicago que afirmam ser o crime decorrente do 

aprendizado associativo ou “interacionismo simbólico” entre as pessoas e que são influenciadas 

pelo conjunto de variáveis de controle social. 

O uso da música clássica para dissuadir o crime e realocar a violência para outros lugares 

representa facetas questionáveis do “utilitarismo anticriminal”. Especialmente porque esta 

modalidade de “maximização do bem” ocorre somente para os indivíduos beneficiados pela 

autoridade acústica da cerca sonora que segrega ou gentrifica espacialmente as pessoas e  causa o 

estranhamento do legado musical refinado da humanidade.  

Todavia, gestores públicos, forças policiais, empresários e sociedade não podem esquecer 

as várias experiências nacionais e internacionais de uso da música clássica (ou qualquer música 

de qualidade) se prestando a prevenir o crime, incluir socialmente as pessoas e resolver 

pacificamente diversos conflitos via cultura da paz. Afinal, como afirmou William Shakespeare: 

Se a música é o alimento do amor, toque. 
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O NEOCONSTITUCIONALISMOCOMO GARANTIA DA LIBERDADE 
CULTURAL E RELIGIOSA SOB UMA PERSPECTIVA DA LAICIDADE 

ESTATAL BRASILEIRA. 
 

NEOCONSTITUTIONALISM AS A GUARANTEE OF CULTURAL AND 
RELIGIOUS FREEDOM FROM A BRAZILIAN STATE SECULARISM 

PERSPECTIVE. 
 

Bianca Mota do N. Brasil Muniz207 
 

Resumo: O presente artigo irá expor as características principais do 
Neoconstistucionalismo, bem como a influência que esse processo teve e tem para a 
asseguração dos princípios da liberdade cultural e religiosa, analisando como a laicidade 
inerente à Constituição de 1988 é essencial para a ratificação desses princípios e também na 
proteção à cidadania e todas as matrizes religiosas.O trabalho em questão possui uma 
metodologia de pesquisa qualitativa, resultando na identificação dos meios para tornar 
equidistantes os fundamentalismos religiosos da atuação do Estado. Nesse sentido, torna-se 
imprescindível o estudo da limitação do poder no que tange ao exercício das liberdades 
individuais e também da força normativa de uma Carta Magna preenchida por aspectos 
sociais e culturais, caracterizando o objetivo democrático de livre manifestação e 
diversidade de práticas, costumes e usos. Os objetivos primordiais do artigo serão o de 
demonstrar como o Estado Laico tem evoluído e explicitar o influxo do Constitucionalismo 
nesse processo, assim como o modo pelo qual a Lei Maior protege os direitos fundamentais 
dos cidadãos, servindo de base para a ação estatal de resguardo da cidadania como um 
princípio intrínseco à formação territorial e consuetudinária brasileira, fato que se observa 
tanto pela abrangência de ramificações culturais como pelo respeito à opção de crença.   
Palavras-chave: Neoconstitucionalismo. Liberdade. Laicidade. Estado. Constituição. 
 
Abstract:The present article will expose the main characteristics of Neoconstistutionalism, 
as well as the influence that this process had and has on the assurance of the principles of 
cultural and religious freedom, analyzing how the secularism inherent in the 1988 
Constitution is essential for the ratification of these principles and also in the protection of 
citizenship and all religious matrices. The work in question has a qualitative research 
methodology, resulting in the identification of the means to equidistant the religious 
fundamentalisms of the State performance. In this sense, it is essential to study the 
limitation of power with respect to the exercise of individual freedoms and also the 
normative force of a Magna Carta filled with social and cultural aspects, characterizing the 
democratic goal of free expression and diversity of practices, customs. and uses. The 
primary objectives of the article will be to demonstrate how the secular state has evolved 
and to spell out the influx of constitutionalism in this process, as well as the way in which 
the Major Law protects the fundamental rights of citizens, serving as the basis for state 
action to protect citizenship as an intrinsic principle to the Brazilian territorial and 
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customary formation, a fact that is observed both for the comprehensiveness of cultural 
ramifications and for the respect for the option of belief. 
 
Keywords:Neoconstitutionalism. Freedom.Secularity.State.Constitution. 
 

Introdução: 

O Neoconstitucionalismo tornou-se e tem se tornado, ao longo da história um 

movimento primordial para o respeito aos direitos fundamentais de todo cidadão, servindo, 

por conseguinte, como proteção a princípios inerentes à natureza humana e, portanto, 

indissociáveis do texto constitucional, o qual é garantidor da limitação do poder do Estado 

ao evitar abusos de autoridade.  

O Estado Democrático de Direito traz como uma de suas características mais 

ímpares a constituição como fundamento de todas as outras normas, devendo essas sempre 

estarem de acordo com a mesma. Por conseguinte, a separação dos poderes torna cada 

órgão do Estado responsável por determinada função para o bom funcionamento social, 

fato que demonstra o ideal de não arbitrariedade e incentivo às liberdades individuais. 

A liberdade cultural e religiosa são frutos da garantia constitucional de não 

influência estatal na vida privada, sendo a partir do princípio da laicidade dever jurídico 

estabelecer a não intervenção do Estado nas competências religiosas e vice versa. Assim, é 

essencial entender como o Estado Laico concretizou-se no Brasil, visto que este sempre foi 

um país dominado pelo Padroado, bem como o respeito à Constituição é de suma 

importância no que tange à tolerância de crença abstratamente e concretamente, a partir da 

segurança jurídica.  

Torna-se indispensável tratar sobre como o Neoconstitucionalismo concretizou-se 

como uma nova forma de agir politicamente e judicialmente, tutelando o respeito aos 

princípios e direitos fundamentais da pessoa humana, bem como esse movimento foi 

primordial para a garantia das liberdades individuais, em exemplo a liberdade de crença que 

se estende a partir do princípio da laicidade, conquista, sobretudo, dos Estados Modernos. 

 

Neoconstitucionalismo: Formação histórica e inovações normativas. 

 Os direitos conquistados pelo homem ao longo da história se deram através da luta 

em busca da valorização de sua própria existência moral, sobretudo, partindo de uma 

análise total e sob a perspectiva de que o próprio direito é luta em busca da justiça e da paz, 
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a qual é a sua finalidade.208Sob a ótica da Modernidade, na qual o cenário político tornou 

urgente a figura de um poder centralizador, pode-se dizer que o surgimento pioneiro das 

Monarquias Absolutistas foi inevitável, uma vez que a figura do rei simbolizava a proteção 

e a centralização necessárias em tempos de invasões bárbaras, exercitando a soberania 

externa (perante os outros Estados soberanos) e interna (perante os súditos) 209. 

Devido ao forte pensamento filosófico e emancipatório decorrente principalmente 

do Renascentismo e das correntes iluministas, As Revoluções Liberais – Americana, 

Inglesa e Francesa – foram influenciadas pelos ideais ligados à busca de um novo papel 

para o homem perante o poder: não mais de súdito, e sim de cidadão.  

Nesse aspecto, cabe entender o papel que o Constitucionalismo 210teve no que tange 

à garantia da cidadania, uma vez que o Estado Constitucional carrega por atributo 

primordial a limitação de poder do soberano e, consequentemente, a subordinação do poder 

a princípios que são inerentes a qualquer ser humano e que, por conseguinte, possuem a 

força de lei. Para Canotilho,  

 
(...) Constitucionalismo é a teoria (ou ideologia) que ergue o princípio do governo 
limitado indispensável à garantia dos direitos e dimensão estruturante da 
organização político-social de uma comunidade. (...) É, no fundo, uma teoria 
normativa da política, tal como a teoria da democracia ou a teoria do 
liberalismo.211 
 

Ao analisar o surgimento do Constitucionalismo pode-se dizer que este está 

vinculado aos anseios populares da época: a busca por direitos. O Estado Democrático de 

Direito adota a Constituição como fundamento de todas as outras normas e estas devem 

estar formal e materialmente em não contradição com a Lei Máxima. Portanto, o 

Constitucionalismo em sua primazia buscava conceder a liberdade através dos ideais 

emancipatórios presentes na evolução histórica das leis. 

Entretanto, após a Segunda Guerra Mundial, período que determinou uma mudança 

no que concerne à importância dada aos direitos fundamentais, o 

Neoconstitucionalismoemerge em prol do impedimento de abuso do poder estatal, 

                                                 
208IHERING, RudolfVon. A luta pelo direito. São Paulo: Martin Claret, 2000. 
209 BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado, 3a ed., São Paulo, Malheiros, 2001.  
210 Movimento social e político, no qual a Constituição é a lei máxima e, por conseguinte, o próprio poder é 
subordinado a ela, assim como o povo.  O poder estatal é submetido a um conjunto de normas extraído de um 
texto escrito único e realizado em determinado momento histórico.  
211CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e teoria da constituição. p. 47. 
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ratificando em peso a necessidade de garantia dos direitos humanos e fundamentais, 

primordialmente pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, fato que caracteriza 

uma inversão de valores: se o Constitucionalismo do século XVIII buscava conceder a 

liberdade, o Neoconstitucionalismo do século XX tem por finalidade limitar a ação do 

poder, buscando evitar o uso descomedido da soberania e ferir os princípios inalienáveis 

presentes na natureza humana.  

Uma das premissas do Positivismo Jurídico212 - pensamento emergente a partir do 

desencadeamento da valorização constitucional - defendida por Hans Kelsen é o controle 

concentrado de constitucionalidade, no qual a decisão do agente competente é sempre uma 

decisão política, não cabendo ao mesmo um raciocínio cognitivo na interpretação do 

ordenamento jurídico. 213 Pode-se afirmar que a doutrina brasileira se apoia em dois eixos 

no que tange ao controle constitucional: o concentrado e o difuso. Nessa perspectiva, o ato 

de interpretação do juiz sempre deve estar de acordo, sobretudo, com os princípios 

constitucionais intrínsecos à pessoa humana, ou seja, com os direitos fundamentais 

assegurados pela Constituição Cidadã de 1998.  

Nas decisões de controle difuso, o juiz interpreta subjetivamente as evidências do 

caso concreto, admitindo uma relação de ponderação de princípios com o objetivode 

encontrar a justiça.  

 

A liberdade cultural como uma das premissas da garantia aos direitos 

fundamentais 

Nessa ótica, o Neoconstitucionalismotorna-se um símbolo do movimento 

democrático e da supremacia dos direitos fundamentais, dentre eles, o da liberdade cultural, 

carga axiológica inviolável da dignidade humana e protegido pelo Estado em um dever para 

com o resguardo aos princípios conquistados historicamente, uma vez que a manifestação 

individual – de crença, de pensamento, de ideologia- é um direito natural que é positivado 

em prol de sua reafirmação.  

                                                 
212 Corrente de pensamento que defende a lei pela lei, ou seja, que a única fonte do direito é a norma e que o 
Estado é o único detentor da competência de impor tal direito. Possui como principais representantes o jurista 
e filósofo austríaco Hans Kelsen e o filósofo italiano Norberto Bobbio. 
213KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1º Edição, 1998. 
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Admite-se que o Estado brasileiro, através de sua Carta Magna, resguarda e protege 

o direito de livre manifestação cultural por meio de seu artigo 5º que trata “Dos Direitos e 

Deveres Individuais e Coletivos”, elencando alguns dispositivos que garantem a 

diversidade cultural: 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: VI – é inviolável a liberdade de consciência 
e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e 
garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e a suas liturgias; 
VIII – ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de 
convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de 
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, 
fixada em lei214. 
 

Dado o exposto, pode-se considerar a liberdade cultural como característica 

indissociável do Estado Democrático de Direito detentor de uma Constituição recheada por 

aspectos sociais protegidas pela Ordem Jurídica.  

A cultura em uma de suas acepções – a relacionada à ideia de povo – é um bem 

jurídico que deve ser protegido pelo Estado e deve ser incentivado aos cidadãos através dos 

meios necessários para tal, a fim de manter o modo de existir e a expressão do estar no 

mundo de uma certa etnia.  

É na Constituição Federal de 1988 que a noção de cultura é relacionada a de 

patrimônio nacional e, consequentemente, homologada à ideia de etnia, sobretudo, no que 

tange ao seu artigo 242, § 1º,o qual prescreve“O ensino da História do Brasil levará em 

conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo 

brasileiro”:  

 
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material 
e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de 
criar, fazer e viver; (...)215. 
 

                                                 
214BRASIL. Constituição (1998). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 
Federal, 2014. 
215BRASIL. Constituição (1998). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 
Federal, 2014. Negrito nosso. 
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Portanto, cultura é toda forma de existência passada de geração em geração, por 

meio de técnicas, doutrinas, do ensino e costumes, refletindo a identidade e a história de um 

povo que vive em determinado território e é imprescindível para o processo civilizatório 

nacional. 

A noção de liberdade cultural é estabelecida justamente relacionada àideia 

demiscigenação, uma vez que a população brasileira é formada pelo encontro de várias 

culturas de todas as partes do mundo devido principalmente às heranças coloniais e do 

período da escravidão no Brasil, assim como com a chegada dos imigrantes durante os 

primeiros anos de República. Não é coerente existir apenas uma cultura majoritária no 

Brasil, e sim uma pluralidade de costumes, línguas e crenças. 

A tarefa do Estado de reconhecer essa pluralidade relaciona-se na defesa de um 

direito reflexivo e compreensivo dos aspectos inerentes à sociedade a que se destina. Para 

tal, a prescrição constitucional realiza um dever para com a ordem, assim como para com a 

justiça e o bem comum, preservando, por conseguinte, essas diversas culturas. 

Liberdade de crença em questão e o Estado Laico como um dos pilares da 

Constituição Cidadã.  

No que se refere à preservação da liberdade de crença, pode-se dizer que o Brasil 

obteve avanços notórios com a mudança na legislação da década de 80, tornando-a mais 

social. Todavia, torna-se essencial uma investigação relativa à evolução da liberdade 

religiosa no constitucionalismo brasileiro a fim de entender a necessidade de proteção da 

livre crença e do pluralismo religioso, sobretudo, no que está relacionado com as religiões 

de matriz africana, visto que o preconceito e a intolerância para com as mesmas 

infelizmente ainda perpetuam apesar da lei ser clara em seu artigo 5º, inciso VI da CF/88: 

“VI - e inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 

exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto 

e a suas liturgias” 216. 

A Constituição Imperial de 1824, outorgada por Dom Pedro I iniciou uma pequena 

tolerância religiosa, visto que o que havia antes era uma legislação que condenava 

qualquer religião que não fosse a oficial do Império devido primordialmente à herança da 

                                                 
216BRASIL. Constituição (1998). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 
Federal, 2014. 
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inquisição. Porém, essa prescrição se referia apenas ao âmbito da liberdade de 

consciência, pois a liberdade de culto ainda era limitada, conforme o artigo 5º, in verbis: 

“Art. 5º. A Religião CatholicaApostolica Romana continuará a ser a Religião do Império. 

Todas as outras Religiões serão permitidas com seu culto domestico, ou particular em 

casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior do Templo”. 

A restrição dos que não exerciam a religião oficial do Império, a Católica, ao cargo 

de deputado é constatada no artigo 95, inciso III:  

 
Art. 95. Todos os que podem ser Eleitores, abeis para serem nomeados 
Deputados. Excetuam-se [...]   
III. Os que não professarem a Religião do Estado. 
 

Além disso, a limitação da tolerância religiosa constata-se como uma linha tênue 

entre a falsa liberdade de crença e a tradição da imposição religiosa estatal, herança da 

Colonização, conforme a leitura do artigo 179, inciso V: 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos 

Brasileiros, que tem por base a liberdade,a segurança individual, e a 

propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira seguinte. 

[...] 

V. Ninguém pode ser perseguido por motivo de Religião, uma vez que respeite a 

do Estado, e não ofenda a Moral Pública. 

A liberdade religiosa no Brasil encontrou sua plenitude com a Proclamação da 

República ao passo que a Constituição de 1891 preconizou a laicidade do Estado, não 

existindo uma religião oficial da nação, fato que se concretizou como um avanço 

significativo na esfera da cidadania, principalmente no que tange às religiões 

historicamente perseguidas. 

A neutralidade do Estado em relação à religião possibilitou o direito individual de 

liberdade de crença, além do livre exercício de culto e a não discriminação por divergências 

religiosas, sendo esse direito protegido e afirmado pelo poder estatal.  

No que confere à legislação de 1934 pode-se dizer que esta ratificou o princípio da 

liberdade religiosa, reafirmando a separação entre Estado e Igreja em seus artigos. O texto 
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normativo em questão foi inovador ao explicitar a proibição da discriminação por motivos 

de crença. 

A Constituição de 1937, outorgada durante a Ditadura Varguista, preconizou apenas 

a liberdade de culto dos indivíduos das confissões religiosas, possibilitando o ensino 

religioso nas escolas públicas mediante matrícula facultativa dos alunos, bem como havia 

sido estabelecido anteriormente pela a de 1934.  

A Constituição de 1946, conhecida como democrática e liberal, pouco inovou 

acerca da liberdade religiosa, apenas ratificando implícita e explicitamente o que havia sido 

estabelecido pela legislação de 1934.  

Ademais, a Constituição de 1967 retrocedeu no que tange à norma Constitucional 

anterior, uma vez que suprimiu a prestação alternativa em lei para os casos de escusa de 

consciência decorrentes da crença religiosa.  

Por fim, a Constituição de 1988, promulgada pela Assembleia Constituinte durante 

a redemocratização brasileira após 21 anos de Ditadura Militar, ficou conhecida como 

“Constituição cidadã”, visto que assegurou representatividade às minorias e, por 

conseguinte, explicitou o respeito a qualquer tipo de crença, além de reconhecer os diversos 

tipos de cultura como patrimônio nacional.  

Pode-se relacionar, por conseguinte, o tema da liberdade religiosa à garantia dos 

direitos fundamentais a partir da proteção do Estado a princípios inerentes à natureza 

humana e que devem em si possuem força de lei.  

A atual Carta Magna de 1988, em seu artigo 19, incisos I e III, estabelece a 

separação entre Estado e Igreja, confira:  

 
Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o 
funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de 
dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse 
público; [...]  
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II - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si217 

Desse modo, devido à laicidade estatal, a religião não deve estar atrelada ao 

governo, posto que nenhuma crença é superior a outra no território brasileiro, bem como o 

preconceito religioso deve ser inteiramente combatido pelo Estado, cabendo ao mesmo 

separar celebrações patrióticas de alusões religiosas.  

A importância da liberdade religiosa é dada tal como cláusula pétrea pela 

Constituição Federal brasileira de 1988, ou seja, torna-se um dispositivo imutável, só 

podendo ser alterado por uma nova Constituição. Assim, pode ser entendido que o Brasil 

admite o pluralismo de todas as religiões, as quais fazem parte da formação cultural do 

território brasileiro. 

Não obstante, quando o assunto é Estado Laico, não é correto relacionar este à 

agressão às manifestações religiosas e muito menos a ignorar a importância da crença para 

a formação cultural brasileira, e sim, ao abrigo à liberdade religiosa, bem como o não 

privilégio de nenhuma religião em detrimento da outra.  

Para Joana Zylbersztajn (2018, p. 149), o Estado Laico não é ateu, nem deísta, 
218possuindo três elementos essenciais para a constituição da laicidade: o 

aconfessionalismo, 219a imparcialidade e a separação entre Estado e Igreja.  

Assim, repartições públicas federais, tais como o Senado e o Supremo Tribunal 

Federal não devem apresentar nenhum elemento religioso e cultural, uma vez que são 

representantes de um serviço público imparcial e de um Estado garantidor da liberdade 

religiosa. 

Assim, em um Estado Laico, a legitimidade220 das leis não é mais baseada em 

princípios divinos, e sim, na vontade popular. Quem legitima o Estado é o povo e em 

exemplo está o artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal de 1988: 

 

                                                 
217BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em: 06 de julho de 
2019 
218 Deísmo é uma vertente filosófica-naturalista pregadora de que Deus é o grande criador do Universo, porém 
não tornando essencial o papel da religião e da igreja para entrar em contato com o divino. Entre os grandes 
pensadores deístas estão Voltaire e John Locke. 
219 Ausência de inclinação religiosa imposta pelo Estado com base em princípios previamente estabelecidos.  
220Relativa à autoridade para realizar determinada decisão política. Existem várias conceituações em torno da 
legitimidade, porém, ela está sempre relacionada ao apoio político em relação à soberania.  
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Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 
de Direito e tem como fundamentos:  
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 
 

Como já visto nesse artigo, uma das características do Estado Democrático de 

Direito é a garantia de direitos fundamentais à pessoa humana e a laicidade torna-se um 

princípio objetivo assegurado pelo direito. Tal afirmação é baseada, sobretudo, no próprio 

caráter democrático e liberal presente na ideia de que qualquer indivíduo possui o gozo de 

decidir suas convicções, não cabendo ao Estado exercer qualquer tipo de controle religioso.  

Apesar de o preâmbulo da Constituição Cidadã citar Deus, pode-se entender que o 

Brasil é um Estado Laico constitucionalmente, uma vez que são observados os três 

elementos básicos no que tange às práticas jurídicas e, sobretudo, às leis positivadas.  

Torna-se essencial, por conseguinte, afirmar que o processo de Secularização 
221contribuiu de forma relevante para a importância e relevância da laicidade, visto que esse 

processo levou à valorização da vontade humana e da razão em detrimento dos dogmas 

religiosos majoritários. Segundo Zanone (1986, p.670): 

 
A relação entre temporal e espiritual, entre norma e fé, não é relação de 
contraposição e sim de autonomia recíproca entre dois momentos distintos do 
pensamento e da atividade humana. Igualmente a separação entre Estado e 
Igreja não implica, necessariamente, um confronto entre os dois poderes222. 
 

Desse modo, o Secularismo possibilitou que o papel arbitrário que a Igreja 

desempenhou seja questionado pela criticidade humana, fato que levou, em exemplo, os 

assuntos humanos a serem resolvidos por uma legislação positivada e não mais pelas leis 

divinas.Como nos afiança Marsílio de Pádua, “Nenhum governante que deriva sua 

autoridade apenas das eleições precisa de qualquer outra confirmação ou aprovação”223. 

A Democraciacomo forma de governo garantidora dos direitos sociais, civis, 

políticos e culturais deve trazer consigo essa carga libertária presente na possibilidade da 

escolha de crença e da não imposição governamental de uma religião, não sendo esta 

influente nas decisões judiciárias ou nos projetos de lei aprovados pelo Legislativo em prol 

                                                 
221 Processo social, econômico e cultural de afastamento do sagrado e aproximação do terreno.  
222ZANONE, Valerio. Laicismo. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. 
Dicionário de política. Brasília: UNB, 1986. p. 670-674. 
223 KELLY, P.;LONGO, R. O Livro da Política. Rio de Janeiro: Globo S/A, 2013.p.71. 
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de assegurar a proteção à vida privada e ao individualismo dos cidadãos, garantias 

inalienáveis do Estado Democrático. 

Não obstante, a laicidade influi nas interpretações constitucionais, uma vez que para 

Vieira (2013,p.18) a Constituição brasileira possui um “compromisso maximizador”.  No 

período de sua elaboração, o país passava pela volta à Democracia e, por conseguinte, 

interesses de grupos diversos (pode-se destacar benefícios e direitos às minorias) foram 

incorporados ao texto constitucional. 

A autonomia jurídica é característica do Estado Laico, fato que promove a proteção 

à liberdade religiosa sempre que estiver ameaçada de violação por terceiros ou agentes do 

próprio Estado, entretanto, a interpretação constitucional relacionada à laicidade passa por 

algumas controvérsias, dentre elas a competência do Estado, segundo a Constituição de 

1988, de atuar em colaboração de interesse público com a Igreja, como o ensino religioso 

nas escolas públicas. 

Pode-se afirmar que o Supremo Tribunal Federal, em suas ações sobre a 

constitucionalidade, procura afastar convicções religiosas que venham a comprometer a 

laicidade garantida pela Lei Maior, exemplo está o embate religioso promovido pelo 

julgamento sobre a constitucionalidade de pesquisas com células tronco embrionárias, o 

qual dividiu posicionamentos entre os ministros, uma vez que se questionou a partir de 

quando começa a proteção jurídica da vida. 

O Supremo, por sua vez atestou que se por um lado o Estado Laico tem por dever 

proteger a liberdade religiosa, por outro deve evitar que inclinações de crença sejam 

impostas e que as decisões jurisdicionais sejam tomadas sob a ótica de fundamentalismos 

religiosos e, por conseguinte, aprovou as pesquisas. 

 
[...] O fato irrecusável é que, nesta República laica, fundada em bases 
democráticas, o Direito não se submete à religião, e as autoridades incumbidas 
de aplicá-lo devem despojar-se de pré-compreensões em matéria confessional, 
em ordem a não fazer repercutir, sobre o processo de poder, quando no exercício 
de suas funções (qualquer que seja o domínio de sua incidência), as suas 
próprias convicções religiosas [...]224. 
 

                                                 
224 BRASIL. STF, 2008a, p. 558. 
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Assim, o Estado não deve influir na esfera religiosa arbitrariamente, assim como os 

dogmas de fé não devem ser relevantes para as decisões estatais, com a finalidade de 

preservar a característica inclusiva e não discriminatória presentes no texto constitucional 

Recentemente, o Supremo declarou constitucional a lei do Rio Grande do Sul que permite o 

sacrifício de animais em cultos religiosos de matriz africana. Nesse âmbito, torna-se 

essencial o entendimento de que o órgão máximo da justiça priorizou o princípio da 

laicidade e da liberdade religiosa, uma vez que a Constituição brasileira preconiza o 

respeito a todos os tipos de cultura, tratando-se do não ferimento do sentido elástico da 

norma de proteção e resguardo de todas as religiões imprescindíveis para o processo de 

formação da identidade cultural brasileira.  

Ademais, é interessante mencionar ainda que a Constituição de 1988 não prevê o 

envolvimento entre Estado e Igreja, exceto quando for de interesse público, fato causar um 

questionamento do que seria o interesse público, uma vez que é notório o crescimento da 

influência da bancada evangélica no Congresso Nacional, assim como o uso de símbolos 

religiosos cristãos nas repartições públicas do Estado.  

O Brasil é detentor de uma democracia jovem e politicamente instável, porém, tem-

se uma Carta Magna recheada de princípios sociais e de um pluralismo indispensável para a 

inclusão de vários segmentos populares dentro dos alcances normativos. Porém, o Estado 

brasileiro, como honroso de tais princípios, deve agir em consonância com a justiça e 

buscar imparcialidade e não relatividade.  

 
Conclusão: 
Em suma, é afirmável que o fator constitucional como asseguração dos direitos 

fundamentais individuais torna-se uma inovação inerente ao século XXI. Desse modo, os 

indivíduos podem e devem exercer sua cidadania e gozar de liberdade expressiva, cultural e 

de crença, fato que caracteriza uma das premissas de uma democracia eficaz.  

 

É necessário dizer que um Estado Democrático tem como seu fundamento, o 
texto constitucional, tanto para limitar o poder do próprio Estado, quanto para 
legitimar a soberania do povo, visto que uma Constituição para ser legítima – e 
também para poder legitimar outras normas – deve atender às vontades 
populares e aos interesses não apenas dos grupos majoritários, mas tem por 
razão última representar e promover segurança jurídica a todos os grupos 
sociais. 
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Assim, a laicidade constitui-se como um direito adquirido a partir do entendimento 

da Assembleia Constituinte da importância política e culturaldo apreço às diversas formas 

de culto. O respeito à liberdade de culto advém de um princípio que surgiu com os ideais 

libertários e sociais das democracias modernas, o que significa obediência ao direito 

individual e o exercício da crença no cerne da vida privada e da não interferência estatal do 

que concerne à primazia de uma religião ou outra.  

Portanto, a Constituição Federal de 1988 assume o papel de garantidora do direito à 

liberdade religiosa, o que decorre de uma luta secular das minorias por espaço político e 

direitos. Sendo um texto de forte caráter axiológico, a Carta Magna brasileira é conhecida 

como “cidadã” a partir do ideal de avanço social promovido por seus artigos e no alicerce 

libertário intrínseco à permissão da expressividade de cada cidadão. 
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A DIPLOMACIA CULTURAL BRASILEIRA: 

DA COOPERAÇÃO INTELECTUAL À COOPERAÇÃO JURÍDICA 

INTERNACIONAL(1921-1948) 

 

LA DIPLOMACIA CULTURAL BRASILEÑA: 

DE LA COOPERACIÓN INTELECTUAL A LA COOPERACIÓN JURÍDICA 

INTERNACIONAL(1921-1948) 

 

 
Resumo:O presente artigo surgiu de um trecho adaptado a partir de um capítulo de tese de 
doutoramento sobre os usos da cooperação internacional, especificamente aplicada no 
tocante ao retorno e à repatriação de bens do patrimônio cultural nacional brasileiro. No 
presente texto, partimos do contexto temporal da idealização da América Latina unida 
contra o colonialismo europeu sob auspícios do Congresso do Panamá (1826), mas que, 
todavia,deparava-se tanto com os dilemas externos (a força política emergente dos 
interesses dos Estados Unidos) e com os dilemas internos (a defesa dos interesses regionais 
com o processo de independência política da maioria dos países sul-americanos). Incrustada 
neste cenário geopolítico, a diplomacia cultural brasileira foi profícua desde sua 
participação na Liga das Nações (1919-1926) até a última reunião da IX Conferência Pan-
Americana (1948). Nesse ínterim, a dedicação à elaboração do Código de Bustamante 
(1928), de suma importância para a inserção do direito internacional privado, da 
cooperação internacional como instrumento jurídico importante para os direitos humanos 
(direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais), em especial para o auxílio ao 
retorno e à repatriação dos bens do patrimônio cultural; bem como a cooperação jurídica 
internacional como mecanismo de acesso à justiça em matéria civil e penal.  
Palavras-chave: cultura, direito internacional,cooperação internacional, diplomacia 
cultural brasileira, cooperação jurídica internacional.  
 
Resumen: El presente artículo surgió de un extracto adaptado de un capítulo de tesis 
doctoral sobre los usos de la cooperación internacional, específicamente aplicado en 
relación con el retorno y la repatriación de bienes del patrimonio cultural nacional 
brasileño. En el presente texto partimos del contexto temporal de la idealización de 
América Latina unida contra el colonialismo europeo bajo los auspicios del Congreso de 
Panamá (1826), pero que, sin embargo, enfrentó ambos dilemas externos (la fuerza política 
emergente de los intereses estatales Estados Unidos) y dilemas internos (la defensa de los 
intereses regionales a través del proceso de independencia política de la mayoría de los 
países sudamericanos). Incrustada en este escenario geopolítico, la diplomacia cultural 
brasileña fue fructífera desde su participación en la Liga de las Naciones (1919-1926) hasta 
la última reunión de la IX Conferencia Panamericana (1948). Mientras tanto, la dedicación 
a la elaboración del Código de Bustamante (1928), de suma importancia para la inserción 
del derecho internacional privado, de la cooperación internacional como un instrumento 
legal importante para los derechos humanos (derechos civiles, políticos, económicos, 
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sociales y culturales), en particular para ayudar en el retorno y la repatriación de bienes del 
patrimonio cultural; así como la cooperación jurídica internacional como mecanismo de 
acceso a la justicia en materia civil y penal. 
Palabras clave: cultura, derecho internacional, cooperación internacional, diplomacia 
cultural brasileña, cooperación jurídica internacional. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 

Ao longo dos quatro anos do processo de Independência do Brasil (1821-1825), o 

país desenvolveu uma diplomacia ativa o que integrou a dimensão cultural, muito embora, 

a princípio, esta diplomacia tenha se limitado ao campo literário, às visitas oficiais de 

estudiosos e de artistas estrangeiros. Para Juliette Dumont e Anaïs Fléchet (2014), a escolha 

por seguir este caminho e o resultado de seus desdobramentos ocorreram a partir da política 

estatal que se consolidou após a Primeira Guerra (1914-1918) e que perdurou ao longo de 

todo o século XX. De tal modo que, consequentemente, foi esta a diplomacia cultural que 

fez do Brasil um país pioneiro à frente das demais nações do continente latino-americano 

durante as próximas três décadas, quando foram elaborados os principais instrumentos da 

diplomacia cultural no âmbito da cooperação intelectual durante sua participação na Liga 

das Nações (1919-1926) à cooperação jurídica internacional elaboração do Código de 

Bustamante (1928), sem no entanto deixar de lado sua intensa atuação durante as nove 

edições das Conferências Pan-Americanas (1889-1948).  

 

2. A DIMENSÃO CULTURAL DA DIPLOMACIA BRASILEIRA 

 

Ao longo dos quatro anos do processo de Independência do Brasil (1821-1825), o 

país desenvolveu uma diplomacia ativa o que integrou a dimensão cultural, muito embora, 

a princípio, esta diplomacia tenha se limitado ao campo literário, às visitas oficiais de 

estudiosos e de artistas estrangeiros. Para Juliette Dumont e Anaïs Fléchet (2014), a escolha 

por seguir este caminho e o resultado de seus desdobramentos ocorreram a partir da política 

estatal que se consolidou após a Primeira Guerra (1914-1918) e que perduraria ao longo de 

todo o século XX. De tal modo que, consequentemente,foi esta a diplomacia cultural que 
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fez do Brasil um país pioneiro à frente das demais nações do continente latino-americano 

durante as próximas décadas.   

O Brasil havia iniciado um gradual afastamento de suas relações com alguns países 

europeus à guisa de estreitar os laços com os Estados Unidos da América quando irrompeu 

a Primeira Guerra, o que trouxe novos atores não-europeus para a política internacional. 

Segundo Eugênio Vargas Garcia (2006), o declínio histórico da hegemonia europeia abriu 

espaço para países como o Brasil, único das Américas a participar ativamente da Liga das 

Nações225 após a saída dos Estados Unidos. O Brasil aproveitou-se daquele momento para 

ampliar a sua atuação político-diplomática para além do continente sul-americano, o que se 

evidenciou décadas mais tarde.  

Dentre os países que faziam parte da comissão da Liga das Nações, dez 

representavam cinco grandes potências mundiais (Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, 

Itália e Japão) e outros cinco países representavam as potências emergentes (Bélgica, 

Brasil, China, Portugal e Sérvia). Sob protesto das potências menores, realizou-se um 

pedido formal a Epitácio Pessoa para que o número de representações desses países fosse 

aumentado. Tão logo aceito foram incluídos outro quatro Estados (Grécia, Polônia, 

Romênia e Tchecoslováquia). Para manter a sua posição nos assentos temporários, nesta 

ocasião o Brasil buscou apoio em alguns países sul-americanos (Chile, Colômbia e Peru) 

(GARCIA, 2006). 

Neste cenário de aparente multilateralismo destacaram-se os mais diversos temas da 

agenda internacional, principalmente a cooperação na área social, nas áreas técnicas e na 

cooperação humanitária. Houve uma impulsão nas relações de cooperação intelectual a 

partir da Liga das Nações, isto favoreceu o Brasil desde o ano em que ingressou na 

organização em 1919 até a sua saída em 1926. Tarcila Guedes (2013) argumenta que a ideia 

da cooperação intelectual buscava abranger atividades empreendidas entre os países, em 

torno dos esforços para assegurar a paz e de disseminar as proposições da Liga para outros 

                                                 
225O Pacto da Liga das Nações (ou Sociedade das Nações) encontra-se na primeira parte do Tratado de 
Versalhes, assinado em 28 de junho de 1919 e ratificado em 10 de dezembro daquele ano, promulgado no 
Brasil pelo Decreto nº13.990 de 12 de janeiro de 1920. A permanência do Brasil na Liga das Nações se deu 
entre 1919 e 1926.  
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foros ou centros de debates por meio de seus comitês internacionais, inclusive com a 

proposição de criação de um organismo próprio para este fim.  

Existia também uma expectativa subjacente à participação de países sul-

americanos na Liga das Nações devido à esperança de que a organização lhes oferecesse 

um lugar à mesa de negociação junto às potências europeias. Esperava-se por isso que a 

instituição cumprisse um papel de contrapeso à intervenção dos Estados Unidos no 

hemisfério Sul, entretanto a Liga sequer ocupou-se em abordar a Doutrina Monroe, apesar 

dela ter sido devidamente inserida no artigo 21 do Pacto da Liga das Nações226. Os 

Estados Unidos, compreendendo este posicionamento, deixaram a Liga das Nações logo 

após a sua criação.  

A crise que levou à saída do Brasil da Liga das Nações está relacionada à oposição 

brasileira à solicitação formal da entrada da Alemanha na organização internacional227. À 

época, o Brasil destacava-se pelas suas pretensões regionais em não seguir cooperando 

dentro de uma organização que favorecia os países europeus sem que houvesse lugar para 

os países americanos e acusou a Liga de ter sua candidatura preterida pela da Alemanha no 

assento permanente. De modo que a Alemanha entrou como membro permanente em 1926, 

o que fez diversos Estados, entre eles o Brasil, reivindicarem também um lugar permanente. 

Sem sucesso, o Brasil apresentou o seu pedido de saída em 1926228.  

A década de 1920 trouxe oportunidades e desafios novos para as relações 

internacionais desde a presença na Conferência da Paz de Paris, a mais importante 

                                                 
226Conforme consta no artigo 21 do Pacto: “os compromissos internacionais, tais como, tratados de 
arbitragem, e os acordos regionais como a doutrina de Monroe, que asseguram a manutenção da paz, não são 
considerados incompatíveis com nenhuma das disposições do presente Pacto”. 
227A disputa entre o Brasil e a Alemanha para ocupar o assento permanente junto à Liga com a posterior 
confirmação do país europeu na vaga foi interpretada de fato como a manutenção de uma composição 
eurocêntrica duramente criticada pelos países sul-americanos (BARACUHY, 2005). Eugênio Vargas Garcia 
recorda que no Brasil houve indignação generalizada de opinião pública “após o torpedeamento de navios 
brasileiros por submarinos alemães em 1917” (GARCIA, 2006, p. 21), esse fato fortaleceu o argumento de 
que a retirada do Brasil da Liga era realmente a ato diplomático mais adequado. Assim a diplomacia 
brasileira tomou a difícil decisão de finalmente vetar a entrada da Alemanha na organização internacional em 
17 de março de 1926. Porém ao mesmo tempo a Europa havia começado a cooperar no sentido aceitação da 
Alemanha como membro permanente do Conselho da Liga das Nações.  
228 O Brasil reivindicava um assento no Conselho da Liga das Nações com base nos seguintes argumentos: a) 
após a saída dos EUA, o Brasil seria o único grande Estado da América na Liga das Nações; e b) que devido 
ao seu vasto limite territorial, o país seria limítrofe a todos os Estados da América do Sul. Todavia a sua 
pretensão não foi atendida (MELLO, 2004). 



459 
 

ISSN-e 2316-9982 
 

 

conferência internacional desde o Congresso de Viena, em 1815 (GARCIA, 2006). Mas a 

participação na Liga das Nações gerou uma grande frustração não apenas no Brasil, como 

em vários países latino-americanos, que passaram então a solapar uma atuação mais 

vigorosa na organização internacional até o ponto de se retirarem da Liga poucos anos 

depois. Em resumo, a América Latina ficou deslocada no meio da rivalidade entre a 

Europa e a Liga das Nações de um lado em face da União Pan-Americana e os Estados 

Unidos do outro (DUMONT, 2015).  

Por outro lado, a participação do Brasil na Liga das Nações foi o marco da 

internacionalização brasileira, principalmente do incremento nas relações diplomáticas 

com as grandes potências, então denominadas como “nações civilizadas”, pelo 

fortalecimento do multilateralismo e da diplomacia. Devido a entrada na Liga das Nações, 

o Brasil passou a assumir o compromisso do cumprir os tratados de paz para a sua 

manutenção, além da segurança internacional e do desenvolvimento da cooperação mútua 

entre os Estados-membros.  

O Brasil assumiria um posicionamento contrário à Europa e a favor dos Estados 

Unidos a partir de sua saída da Liga das Nações. Para Braz Baracuhy (2005), o veto 

brasileiro à Alemanha tornou insustentável a permanência do Brasil na Liga das Nações, 

que lutava há anos por uma cadeira permanente no Conselho. No dia 12 de junho de 1926, 

o Brasil comunicou oficialmente a renúncia do Brasil em permanecer na Liga das Nações, 

mesmo defendendo que a sua criação fora idealizada pelo espírito de solidariedade 

americana. Por coincidência, poucos dias depois, exatamente em 26 de junho, comemorou-

se o centenário do Congresso do Panamá, quando exatamente naquela ocasião, o Brasil 

“insistiu na tese da singularidade da América em relação ao resto do mundo” (VARGAS, 

2006, p. 262).  

O Brasil refletia o complexo quadro político-diplomático que perdurou a partir da 

Primeira Guerra e nas décadas seguintes, quando começaram a ganhar espaço na Europa 

(devido à imigração europeia recente também nas regiões Sul/Sudeste do Brasil), as ideias 

fascistas e nazistas organizadas como doutrina em grupos esparsos que começaram a se 

organizar em torno dessas doutrinas. Com o declínio da hegemonia inglesa, a Alemanha 
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passou a competir diretamente com os Estados Unidos e assim iniciou-se “uma política de 

influência ideológica com os seus rivais na América Latina” (FAUSTO, 2009, p. 379).  

Por sua vez, sob a pressão de outras potências (França, Estados Unidos e Reino 

Unido) que temiam um novo conflito armado mundial (a Segunda Guerra) e forte 

campanha antiarmamentista, a própria Alemanha anunciou a sua retirada da Liga das 

Nações em 1933. O Brasil colocou as divergências político-diplomáticas ocorridas na Liga 

das Nações num lugar bem guardado no passado e tratou de ajustar-se à Alemanha nos 

campos econômicos e político-ideológico. De tal forma que a Alemanha não só manteve 

como ampliou a cooperação com o Brasil entre as décadas de 1930-1940, quando o Brasil 

também mantinha fortes relações diplomáticas com os Estados Unidos.  

 

2.1. O Instituto Internacional de Cooperação Intelectual (1921-1941) 

 

No âmbito da Liga das Nações foi criado o Comitê Internacional de Cooperação 

Cultural (CICI) em 1921 e, cinco anos depois, inaugurou-se o órgão executivo chamado de 

Instituto Internacional de Cooperação Intelectual (IICI), posteriormente ambos foram 

reunidos sob o comando da Organização Internacional dos Direitos Intelectuais (OIDI). 

Apesar de seu caráter fortemente europeizado, o comitê atraiu muitos representantes latino-

americanos e intelectuais ao mesmo tempo em que União Pan-Americana se fortalecia e 

desenvolvia um programa próprio sobre cooperação intelectual no hemisfério Sul 

(DUMONT, 2015).  

O CICI se reuniu pela primeira vez em Genebra, no ano de 1924, para tratar sobre a 

cooperação em diversas áreas. A sua composição inicial contou com dez homens e duas 

mulheres que se reuniram para intentar o cumprimento da difusão de conhecimentos sobre 

História – menos focada em batalhas militares e mais voltadas à paz e à cooperação entre as 

nações – para estudantes dos níveis básicos de ensino. Muitos diplomatas latino-americanos 

se envolveram em uma diversidade de atividades na Liga das Nações para a cooperação 

intelectual a fim de contrabalancear a força da Europa e dos Estados Unidos, a ideia era dar 

visibilidade à América Latina numa consciência regional integradora.  
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Com o passar do tempo, o IICI e a União Pan-Americana transformaram-se em duas 

importantes instituições para a cooperação intelectual, além de muito atuantes na 

cooperação internacional, até meados da década de 1930. A Europa foi o principal ator 

internacional no tocante à cooperação intelectual, principalmente depois do financiamento 

dos Estados Unidos no incremento do ICII. No entanto, no seio da Liga das Nações, foram 

os países latino-americanos que demonstraram mais interesse do que os países europeus na 

proteção de seu patrimônio cultural comum.  

À época de maior atuação do IICI, o Brasil esteve representado no Comitê 

Brasileiro de Cooperação Intelectual (CBCI) pelo médico neurologista e cientista Miguel 

Ozório de Almeida229. Enquanto Ozório permaneceu à frente do BCIC voltou-se a priorizar 

a relação Brasil-Europa, aproveitando-se dos fortes laços diplomáticos com a França. 

Miguel Ozório defendia a cooperação entre os países como essencial para o progresso da 

ciência e defendia o seu internacionalismo, ao passo que a vida intelectual no Brasil vivia 

um momento de nacionalismo intenso, pautado na forte relação entre os intelectuais e o 

Estado (PUMAR, 2015).  

De um modo mais amplo o projeto de cooperação intelectual da Liga das Nações 

simbolizou uma oposição aos regimes ditatoriais, apesar do relacionamento entre Ozório de 

Almeida e o governo de Getúlio Vargas ter sido ambíguo marcado ora por apoio, ora por 

críticas. Ainda conforme constata Letícia Pumar, na posição de presidente do CBCI, 

Miguel Ozório procurou manter relações com o Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

oportunamente, nas ocasiões em que isso foi importante para se obter o apoio de que 

precisava. Com o passar do tempo passou a se opor à Vargas, principalmente depois de 

1937. 

O CBCI teve como objetivo principal a manutenção das relações permanentes com 

o IICI, dentre outras instituições públicas e privadas, a fim de promover a execução de 

resoluções e de recomendações feitas por insitituições de cooperação internacional, cujo 

                                                 
229 Segundo Letícia Pumar (2015), na década de 1940 o cientista Miguel Ozório representou o Brasil na 
Organização das Nações Unidas para a Educação, Organização Científica e Cultural, onde participou do 
projeto denominado História do Desenvolvimento Científico e Cultural da Humanidade da pré-história ao 
século XX. Atuou como chefe do Instituto Oswaldo Cruz, também reitor da Universidade do Rio de Janeiro e 
membro da Academia Brasileira de Letras. Recebeu o Prêmio Eistein da Academia Brasileira de Ciências e o 
Prêmio Sicard, da Academia de Medicina de Paris.  
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interesse precípuo era afirmar o papel dos intelectuais na vida cultura brasileira. Para Dante 

Moreira Leite (2002), entre as décadas de 1920 e 1940, muitos intelectuais brasileiros 

estavam preocupados com as questões atinentes à identidade nacional, às raízes do caráter 

nacional, à sistematização do conceito de caráter nacional e sua crítica, à análise dos 

movimentos nativistas – o romantismo, o realismo, o pessimismo – à reação ingênua e 

patriótica desses temas.  

Juliette Dumont (2008) reforça as palavras de Dante Moreira Leite no tocante às 

preocupações acerca do crescente nacionalismo e de seus movimentos radicais, agravados 

pelo resultados do período pós-guerra além do potente sentido regionalista. Pode-se dizer 

que a diplomacia cultural brasileira costurada à época foi completamente influenciada pelo 

ideal nacionalista, sobretudo a partir da atuação do diplomata Eliseu da Fonseca 

Montarroyos230, que atuou como delegado do Brasil junto ao ICII. Montarroyos trabalhou 

para comprovar a “disposição do Brasil para apagar a imagem de um país quase ‘sem 

memória’ em comparação aos países europeus” (DUMONT, 2008, p. 64).  

O processo de revisão da historiografia ocidental idealizada pelo CICI foi a forma 

encontrada à época para reunir profissionais de vários países em torno das terríveis 

memórias da Primeira Guerra. Somente a partir de então pode-se invocar um “passado 

comum” na tentativa de defender a salvaguarda permanente do passado histórico bem como 

de estabelecer a fraternidade continental diante dos horrores da guerra. Este ideal passou a 

ser fortalecer durante as reuniões da Convenção Pan-Americana quando do ocaso da Liga 

das Nações. A eclosão da Segunda Guerra Mundial cessou as atividades do CICI e do IICI, 

oficialmente suspensos em 1941 (PERNET, 2015).  

 

2.2. A Cooperação Internacional nas Conferências Pan-Americanas (1928-

1948) 

 

                                                 
230 Segundo José Armando Zema de Resende (2013), Eliseu da Fonseca Montarroyos desempenhou um papel 
de grande atuação devido à sua percepção acurada e vanguardista da importância da dimensão cultural da 
política externa brasileira, sem que isto encontre efetiva ressonância, de fato, nos dados e informações do 
processo histórico. Eliseu permaneceu no cargo entre 1925 a 1938.  
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Wagner Menezes (2007) afirma que todo o período circunscrito entre 1889 e 1948 

detém fatos cruciais para que se compreenda não apenas sobre a política externa do Brasil, 

mas sobre os desdobramentos do princípio da solidariedade latino-americana e a construção 

da cooperação internacional no continente sul-americano. Encurralado pela Doutrina 

Monroe (1823) e o movimento pan-americanista, o Brasil ainda lutava para se equilibrar 

entre o velho e novo continente no intuito de tirar o máximo proveito de ambas as 

influências, porém, após a proclamação da República optou pela “americanização das 

relações exteriores do país” (GARCIA, 2006, p. 20). 

Dentre os mais impactantes fatos político-econômico-sociais que se sucederam ao 

no Brasil ao longo desse período estão as tentativas fracassadas do país de tentar se livrar 

dos péssimos resultados econômicos, consequentes do cumprimento de acordos desiguais 

assinados com o Reino Unido. Os inúmeros problemas socioeconômicos decorrentes das 

crises deflagradas pelo comércio do tráfico de mão-de-obra escrava. A derrocada do então 

regime monárquico no Brasil que fez emergir o sentimento republicano irrefreável. Ainda, 

o crescimento de adeptos a favor da Doutrina Monroe e da teoria do Destino Manifesto 

(1840-1880), liderado exclusivamente pelos Estados Unidos. 

Os argumentos desenvolvidos desde o Congresso do Panamá (1826) sobre o 

igualitarismo latino-americano, a unidade continental pan-americana e a solidariedade sul-

americana chocavam-se diretamente àqueles acerca da Doutrina Monroe e da teoria do 

Destino Manifesto, logo opunham-se à implantação de um sistema de Estados americanos 

sob a liderança dos Estados Unidos. Todavia, segundo Paulo Roberto de Almeida, o Brasil 

foi um dos primeiros países, “– senão o primeiro – a proclamar sua aceitação daquela 

doutrina, provavelmente em busca de apoio político e militar no processo de conquista e 

consolidação de sua independência política” (ALMEIDA, 2017, p. 557). 

As relações de poder na América do Sul passaram a gravitar em torno dos efeitos da 

Doutrina Monroe depois que os Estados Unidos começaram a conquistar aliados dentre os 

países latino-americanos em sua firme contraposição aos países colonialistas europeus. 

Assim foram montadas as bases do pan-americanismo a partir da política de “América para 

os americanos” que fortalecia os Estados Unidos em detrimento da solidariedade sul-

americana. Num primeiro momento os líderes dos países que lutavam pela independência 
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latino-americana aceitaram a liderança dos Estados Unidos porque, aparentemente, não 

havia ameaça nenhuma. Os Estados Unidos era um país que até então não demonstrava 

ostensivamente a preponderância na região. O próprio Símon Bolívar231 acolheu os Estados 

Unidos e o sentido do pan-americanismo no seio do Congresso do Panamá.  

Todavia as relações mudaram após a Emenda Platt, em 1901. Sob pretexto de 

autoproteção contra a Espanha, os Estados Unidos passaram a exercer o “direito de 

intervir” para alterar o texto constitucional de um outro Estado (Cuba). A partir de então 

pode-se dizer que alguns Estados latino-americanos compreenderam os interesses 

emergentes dos Estados Unidos, portanto a política de criação de uma identidade 

geográfica latino-americana emergente passou a se apresentar como uma oportunidade de 

resistência à imposição econômica feita nos países latino-americanos pelos Estados Unidos.  

Alain Rouquié (1991) afirma que na prática desconfiava-se de uma substituição do 

colonialismo europeu pelo norte-americano232. Diante da conformação de relações 

interamericanas inegavelmente “anti-americanista”, em contraposição a este sentimento 

generalizado os Estados Unidos aplicaram um remédio amargo chamado de “Política de 

Boa Vizinhança”, o que trouxe consigo a ideologia liberal e a colocou acima dos interesses 

da América Latina como a supremacia dos interesses econômicos, a defesa do livre-

comércio, as relações de solidariedade e da cooperação até então construídas no hemisfério 

Sul.  

No tocante à cooperação intelectual entre os Estados pan-americanos, 

concomitantemente aos desdobramentos da política externa do Brasil em sua aproximação 

com os Estados Unidos, Tereza Maria Spyer Dulci (2008) aponta que a formação da União 

Pan-Americana, a partir de em 1889, transcorreu progressivamente, sem percalços, em 

escala hemisférica. As primeiras Conferências Pan-Americanas (também chamadas de 

                                                 
231Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios Ponte-Andrade y Blanco (1783  - 1830), 
ou como Simón Bolívar atuou diretamente pela unificação e descolonização da América Latina contra o 
Império espanhol, alcançando a primeira união de nações independentes chamada de a Grã-Colômbia (um 
vasto território que abrangia desde a atual Colômbia, Venezuela, Equador, Panamá, norte do Peru, Guiana 
Ocidental e noroeste do Brasil) presidido por Bolívar entre 1819 e 1830.  
232 Ainda de acordo com Alain Rouquié, houve uma imposição da redução de tarifas externas e da criação de 
uma união alfandegária para que se pudesse dar uma garantia aos produtos dos Estados Unidos um vasto 
mercado cativo latino americano (ROUQUIÉ, 1991). 
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Conferências Internacionais Americanas) foram grandes fóruns de discussão dos países de 

Norte a Sul do continente até o ano de 1948233.  

Maria Tarcila Ferreira Guedes (2012) confirma o argumento de que as Conferências 

Pan-Americanas nasceram da semente plantada do projeto de Simon Bolívar desde a 

Convenção do Panamá, mas décadas depois os encontros estavam completamente atrelados 

às estratégias da Doutrina Monroe no que concernia à defesa da manutenção de uma 

hegemonia norte-americana no plano econômico e político frente às jovens repúblicas 

latino-americanas, de modo que entre 1889 e 1928 foram realizadas seis Conferências Pan-

Americanas.  

Estas conferências ocorreram simultaneamente ao surgimento e à consolidação da 

república brasileira. Portanto, estes encontros ajudaram a estabelecer novos padrões de 

convivência cultural via cooperação intelectual e cooperação técnica entre o Brasil e os 

demais países da América do Sul. Muito embora, acredita-se, que as bases da cooperação 

nas áreas atinentes à matéria cultural tenham sido fincadas de fato a partir de 1910 e 

fortificadas durante as conferências de 1928 e de 1933, indubitavelmente no tocante à 

proteção e preservação do patrimônio histórico e cultural (DULCI, 2008; GUEDES, 2012, 

2013).  

A I Conferência Pan-Americana foi realizada em Washington, nos Estados Unidos, 

entre outubro de 1889 e abril de 1890. Durante o encontro foram estabelecidos os 

fundamentos das instituições de incentivo à cooperação intelectual em áreas específicas 

dentro da agenda regional. Outra importante reunião sobre a cooperação intelectual 

aconteceu na IV Conferência Pan-Americana realizada em Buenos Aires no ano de 1910, 

quando a o Bureau das Repúblicas Americanas passou a tratar do tema da cooperação 

                                                 
233 Entre 1889 e 1948 foram realizadas as seguintes Conferências Pan-Americanas: I Conferência Pan-
Americana (1889-1890) em Washington (EUA); II Conferência Pan-Americana (1901-1902) na Cidade do 
México (México); III Conferência Pan-Americana (1906) na cidade do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro); IV 
Conferência Pan-Americana (1910) em Buenos Aires (Argentina); V Conferência Pan-Americana (1923) em 
Santiago (Chile); VI Conferência Pan-Americana (1928) em Havana (Cuba); VII Conferência Pan-Americana 
(1933) em Montevidéu (Uruguai); VIII Conferência Pan-Americana (1938) em Lima (Peru) e a IX 
Conferência Pan-Americana (1948) em Bogotá (Colômbia), última das Conferências, quando foi criada a 
Organização dos Estados Americanos (OEA), na data de 30 de abril de 1948. As reuniões especializadas 
tratavam sobre temas de ordem jurídica, econômica, financeira, sanitária, social e profissional (DULCI, 2008; 
GUEDES, 2012, 2013). 
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intelectual e suas atividades seriam inseridas na agenda da União Pan-Americana, segundo 

Eugênio Vargas Garcia (2006).  

Com a eclosão da Primeira Guerra as reuniões foram suspensas, a V Conferência 

Pan-Americana foi adiada indeterminadamente, vindo a acontecer somente no ano de 1923 

em Santiago, no Chile234. Apesar do longo hiato temporal, a reunião foi muito relevante 

para a cooperação intelectual porque inclusive tratou sobre o intercâmbio entre eruditos, 

estudantes universitários e professores no hemisfério continental. Tarcila Guedes ressalta 

que, pela primeira vez, foi proposta a criação de um sistema uniforme para a proteção e 

preservação do patrimônio histórico e cultural das nações continentais e dos documentos 

arqueológicos e históricos (GUEDES, 2011, 2012, 2013).  

A VI Conferência Pan-Americana aconteceu em janeiro de 1928, em Havana, Cuba. 

O clima político em torno do encontro não foi dos mais amistosos porque, de um lado a 

delegação dos Estados Unidos chefiada pelo ex-Secretário de Estado, Charles Evans 

Hughes, “estava preparada para enfrentar críticas dos países latino-americanos e estudava 

meios de evitar a formação de um bloco antiamericano”. Do outro lado “o chefe da 

delegação argentina, Honorio Pueyrredón, embaixador em Washington, assumiu ativa 

liderança na defesa de uma condenação do intervencionismo na política continental” 

(GARCIA, 2006, p. 279). 

                                                 
234 A agenda da V Conferência Pan-Americana trouxe “um número recorde de temas, alguns deles 
eminentemente políticos” (GARCIA, 2006, p. 154). De modo que, ao contrário do que defendiam os Estados 
Unidos e outros Estados, a política foi o ponto central da conferência. Eis o programa aprovado pelo Conselho 
Diretor da UPA, em 6 de dezembro de 1922: I - Disposições adotadas nas conferências pan-americanas 
precedentes e sua aplicação em cada país; II - Organização da União Pan-Americana; III - Trabalhos sobre a 
codificação do direito internacional realizados pelo Congresso de Jurisconsultos do Rio de Janeiro; IV - 
Medidas destinadas a prevenir a propagação de enfermidades infecciosas; V - Acordo pan-americano sobre 
leis e regulamentos da comunicação marítima, terrestre e aérea; VI - Cooperação para a inspeção de 
mercadorias no comércio internacional; VII - Simplificação dos passaportes e adoção de um modelo comum; 
VIII - Cooperação em estudos agronômicos, uniformidades de estatísticas agrícolas, combate às pragas 
agropecuárias e intercâmbio de plantas e sementes úteis; IX - Consideração de medidas tendentes a uma 
associação mais estreita das Repúblicas do continente americano no sentido de promover os interesses 
comuns; X - Aplicação do princípio da solução judiciária e arbitral nas diferenças entre as Repúblicas 
americanas; XI - Arbitragem de questões comerciais entre cidadãos de diferentes países; XII - Consideração 
da redução e limitação de despesas militares e navais em uma base justa e praticável; XIII - Unificação de 
estudos universitários e intercâmbio de títulos profissionais; XIV - Direitos dos estrangeiros residentes em 
Repúblicas americanas; XV - Situação dos filhos de estrangeiros nascidos dentro da jurisdição de Repúblicas 
americanas; XVI - Consideração das questões que resultem de um ato de uma potência não americana 
atentatório aos direitos de uma nação americana; XVII - Proteção dos documentos arqueológicos e outros 
necessários para a formação de uma boa história americana; XVIII - Diminuição do consumo de bebidas 
alcóolicas; e XIX - Futuras conferências. 
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Apesar do cenário político tenso, o ponto alto da VI Conferência foi a consolidação 

da cooperação intelectual para o enriquecimento da área cultural de modo abrangente. A 

reunião marcou o início da discussão atinente à cooperação intelectual entre as nações que 

se desdobraria ao longo de toda a década de 1930, atribuindo-se à cooperação intelectual 

um maior espectro entre os países do continente sul-americano no tocante à necessidade de 

proteção dos documentos arqueológicos, à propriedade literária, aos monumentos, às 

bibliotecas, às artes, à educação prática para as artes, às feiras periódicas interamericanas de 

amostras científicas.  

Durante a IV Conferência foram criados dois importantes institutos internacionais: o 

primeiro deles chamado de Instituto Pan-americano de Geografia e História (IPGH), uma 

espécie de agência especializada da Organização dos Estados Americanos (OEA) que segue 

em atividade até os dias atuais no México235. O segundo seria o Instituto Internacional de 

Cooperação Intelectual (IICI), cuja sede seria em Cuba, cujo objetivo seria o de incentivar 

as ciências, as artes e as letras.  

O encontro inaugural do IPGH aconteceu em 1932, quando da apresentação de 

várias temáticas atinentes à preservação do patrimônio cultural, principalmente sobre a 

uniformização das leis de defesa e de proteção do patrimônio histórico e artístico das 

nações americanas, bem como a elaboração de um catálogo de inventário do patrimônio em 

toda a América. A VI Conferência também foi marcada pela assinatura de resoluções e de 

recomendações sobre o intercâmbio de obras de arte, de livros, bem como sobre a proteção 

dos monumentos das civilizações pré-colombianas (DULCI, 2008; GUEDES, 2012).  

A temática cultural alcançou um patamar mais elevado na VII Conferência Pan-

americana, realizada em 1933 em Montevidéu, Uruguai. O tema foi reconhecido como um 

dos polos de conexão pan-americano, portanto de grande influência para o conjunto dos 

trabalhos realizados nas Conferências. Os temas relacionados às questões culturais 

continuaram concentrados no tópico "Cooperação Intelectual”, que passou a ser um tema 

transversal relacionado a outros temas debatidos. A aprovação do Pacto de Roerich no ano 

de 1935, nos Estados Unidos, apenas confirmaria o interesse de diversos países americanos 

                                                 
235 https://www.ipgh.org 
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em desenvolver em suas políticas culturais a inserção de medidas de proteção e de 

conservação do patrimônio artístico-cultural nacionais. 

 

2.3. A cooperação internacional a partir do Código de Bustamante (1928) 

 

O Congresso do Panamá teve como um dos principais objetivos a regulação do 

direito internacional público e a estruturação da rede de solidariedade e de cooperação entre 

os países latino-americanos. Após décadas de sistematização/codificação de leis, os 

resultados foram apresentados entre 1877 e 1878, durante o Congresso de Jurisconsultos da 

América do Sul (Congresso de Lima), conferência diplomática em que – pela primeira vez 

– o direito internacional privado (classificado como ‘direito interno’) emergiu na discussão 

dentre os países no continente. Aqui foram lançadas as bases da cooperação internacional 

em matéria de direito privado. Um ano depois foi aprovado o projeto pioneiro de 

codificação do direito internacional privado, de direito penal e de processo internacional.  

O projeto pioneiro recomendava regras sobre a lei do lugar de origem (lex originis), 

do lugar da situação dos bens (lex situs), além de introduzir conceitos fundamentais para a 

celebração dos contratos, cuja utilização posterior seria fundamental e recorrente dentro das 

legislações nacionais. Nesta fase embrionária o projeto não apresentou resultados práticos 

e, por isso, não foi ratificado. André de Carvalho Ramos afirma que o Brasil “imperial e 

escravagista foi, inicialmente, contrário à codificação americana: o então Ministro dos 

Negócios Exteriores emitiu nota contra a participação brasileira em Lima, entendendo que 

o Império deveria aguardar a codificação europeia” (RAMOS, 2018, p. 50)236.  

                                                 
236A partir daqui os conceitos jurídicos sobre a lei do local de origem (lex originis) e a lei do lugar onde está 
situado o bem (lex situs) serão elaborados e adequados às regras internacionais específicas sobre a proteção 
dos bens que compõem o patrimônio cultural, seja quanto à identidade cultural, seja quanto à identidade 
territorial. Em relação à lei do local de origem, a princípio, “...se, em determinado país, há normas vigentes 
sobre a proibição de exportação de bens culturais de forma lícita ou de forma ilícita, como ocorre quando 
proveniente de furto” (SOARES, 2015, p. 302). Por sua vez, a lex situs significa ‘a lei do lugar onde está 
situado o bem’. Não por acaso aplicam-se a um bem móvel duas regras fundamentais: uma que discipline 
sobre a posse da coisa e outra que aplique os limites definidos pelo direito público sobre o comércio desses 
bens. Segundo Anauene Soares, no tocante à proteção dos bens do patrimônio cultural, os Estados apresentam 
diversas abordagens sendo alguns mais liberais e outros mais protecionistas. Todavia, na maioria dos casos, 
os instrumentos de proteção são, por natureza, de direito público. Desse modo quando inexiste uma normativa 
específica no direito interno de um Estados onde o bem cultural foi lesado, “muito raramente será aplicado 
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O segundo projeto de Código de Direito Internacional Privado, elaborado pelo 

diplomata uruguaio Gonzalo Ramirez, foi aprovado durante o Congresso de Direito 

Internacional Privado de Montevidéu (Congresso de Montevidéu), que aconteceu entre 

agosto de 1888 e fevereiro de 1889. Deve-se ter em mente que, à época, os primeiros 

debates regionais sobre as regras de direito privado em relação às leis extranacionais 

emergiram no decorrer do encontro, portanto ali surgiram as principais orientações e pontos 

de convergências e de divergências jurídicas entre os participantes.  

Para Hans van Loon, a atuação dos países da América Latina inspirou Tobias M. C. 

Asser e o governo holandês à criação da I Conferência da Haia sobre Direito Internacional 

Privado. Asser teria apresentado o memorando de agosto de 1893, no qual refere-se 

expressamente aos tratados de Montevidéu, ao governo holandês com o claro objetivo de 

encorajar os delegados à preparação das negociações da Haia (LOON; RODAS e 

MÔNACO, 2007).  

O Congresso de Montevidéu colocou a América Latina em evidência no que tange à 

evolução da codificação do Direito Internacional, mesmo que ainda não se tenha 

conseguido vislumbrar qualquer unificação. A superação destes dilemas jurídicos entre os 

Estados se daria somente quarenta anos depois, com a aprovação do Código de Bustamante, 

durante a Convenção de Direito Internacional Privado, no ano de 1928. Como ponto 

positivo, o Tratado de Montevidéu inovou quanto à lei do domicílio atrelada a soluções 

territorialistas muito antes do surgimento do Código de Bustamante. 

De fato, o Congresso de Montevidéu foi a porta de entrada para as futuras questões 

em torno do direito internacional privado e da cooperação internacional na América do Sul, 

apesar das divergências. De acordo com André de Carvalho Ramos, a delegação brasileira 

notabilizou-se pela defesa da lei da nacionalidade em contraposição aos delegados dos 

demais países, receptores de imigrantes, que “estavam conscientes do risco e da falta de 

coerência e fragmentação da lei aplicável, se fossem adotadas as leis nacionais dos 

imigrantes” (RAMOS, 2018, p. 51). O posicionamento brasileiro só foi revisto com a 

                                                                                                                                                     
um instrumento internacional para esse feito, como acontece no Brasil. Consequentemente, a sua aplicação 
dependerá dos critérios comuns de conexão e, por conseguinte, pela lex situs” (SOARES, 2015, p. 303).  
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edição da Lei de Introdução ao Código Civil de 1942, durante o governo de Getúlio 

Vargas237.  

Outro passo importante para os temas do direito privado e da conformação 

sociocultural regional ocorreu durante as Conferências Pan-Americanas, no longo espaço 

de tempo entre 1889 e 1928. Como bem indica Ulisses da Silveira Job (2013, p. 492), a 

postura codificadora havia finalmente encontrado um cenário propício para o seu 

desenvolvimento nas conferências pan-americanas, como uma volta às origens da 

cooperação entre os países continentais idealizada por Bolívar.  

Segundo Ulisses da Siveira Job, em princípios de 1927, ao discursar mais uma vez 

como Presidente da Comissão Internacional de Jurisconsultos Americanos, no transcurso da 

sessão de instalação da II Reunião da Comissão que aconteceu no Rio de Janeiro, o próprio 

“Epitácio Pessoa expressou que, se a velha aspiração de codificação era um sonho, este 

embalou todo o idealismo culto, liberal e humanitário da América desde o Congresso do 

Panamá reunido sob o apelo de Bolívar” (JOB; FRANCA, MIALHE, JOB, 2013, p. 492).   

De acordo com o exposto, é possível dizer que a I Conferência Pan-Americana foi 

importante para a transição do século XIX para o século XX no tocante à renovação do 

ideal integracionista no continente após a independência das nações latino-americanas. 

Durante a Conferência surgiram a União Internacional das Repúblicas Americanas e o 

Bureau Comercial das Repúblicas Americanas, dois órgãos responsáveis pela organização 

das conferências pan-americanas sob o patrocínio dos Estados Unidos. No mais, em relação 

ao Direito Internacional Privado a conferência apenas zelou pelas ratificações dos tratados 

de Montevidéu (MENEZES, 2007; JOB; FRANCA, MIALHE, JOB, 2013; BUENO, 

2015).   

Por sua vez, na II Conferência Pan-Americana o Bureau Comercial das Repúblicas 

Americanas passou a ser o Escritório Internacional das Repúblicas Americanas, onde se 

reuniam todos os Estados na sede situada em Washington. Ao longo da Conferência, o 

                                                 
237Getúlio Dornelles Vargas (1882 – 1954) presidiu o Brasil em dois períodos, sendo o primeiro durante 
quinze anos entre 1930 e 1945, e entre 1937 e 1945, durante o Estado Novo, implantado após um golpe de 
Estado. 
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delegado brasileiro José Hygino Duarte Pereira238 propôs a aprovação da codificação de um 

Código de Direito Internacional Público e de um Código de Direito Internacional Privado. 

Ulisses da Silveira Job (2013) informa que, no entanto, essa convenção não foi 

implementada devido à falta de um número mínimo a ser atingido, mas o seu propósito 

seria retomado no próximo encontro.  

A III Conferência Pan-Americana aconteceu no Rio de Janeiro devido ao interesse 

do Barão do Rio Branco, à época Ministro das Relações Exteriores do Brasil. Na ocasião 

foi concebida a criação da comissão internacional de jurisconsultos para preparar dois 

projetos de codificação de Direito Internacional. De fato, os projetos foram apresentados 

após a reunião da comissão em 1912, sendo eles: o Código de Direito Internacional 

Público, de Epitácio Pessoa239 e o Código de Direito Internacional Privado, de Lafayette 

Rodrigues Pereira240 (RAMOS, 2018).  

A eclosão da Primeira Guerra trouxe uma nova realidade geopolítica. De modo que 

a retomada das reuniões aconteceu somente em 1923, após uma década de suspensão das 

atividades. Assim, para a V Conferência Pan-Americana foi escolhida uma nova comissão 

internacional, dessa vez liderada pelo jurista brasileiro Rodrigo Octávio241. Dois anos 

                                                 
238José Higino Duarte Pereira (1847 – 1901) foi advogado, tradutor, magistrado, político dentre outras 
atuações. Faleceu quando representava o Brasil na II Conferência Pan-Americana, na Cidade do México, no 
ano de 1901.  
239Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa (1865 – 1942) foi presidente da república entre 1919 e 1922. O período 
de governo foi marcado por revoltas militares que culminaram na Revolução de 1930, a qual levou Getúlio 
Vargas ao governo central. 
240Lafayette Rodrigues Pereira (1834 – 1917), mais conhecido como Conselheiro Lafayette, foi um jurista, 
proprietário rural, advogado, jornalista, diplomata e político brasileiro. Foi primeiro-ministro do Brasil, de 24 
de maio de 1883 a 6 de junho de 1884. 
241Rodrigo Otávio de LanggaardMeneses (1866 – 1944) foi prolífico em sua atuação como representante do 
Brasil desde a assinatura do Tratado de Versalhes (1919), vice-presidente na primeira assembleia da Liga das 
Nações (1920); subsecretário de Estado das Relações Exteriores no governo Epitácio Pessoa (1920-1921), 
vice-presidente e consultor-geral da República (1911-1929); delegado plenipotenciário do Brasil em diversas 
conferências Internacionais, como as de Haia, para o Direito relativo à Letra de Câmbio (1910 e 1912); de 
Bruxelas, para o Direito Marítimo (1909, 1910 e 1912); a Conferência Científica Pan-Americana de 
Washington (1916); da Paz, de Paris (1919), membro da Comissão Internacional de Jurisconsultos 
Americanos, reunida no Rio de Janeiro (1927); presidente da Seção de Direito Internacional Privado; membro 
da Comissão Permanente para a Codificação do Direito Internacional e da Comissão Brasileira de Cooperação 
Intelectual. 
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depois, o próximo encontro da comissão reuniu-se em Havana para a aprovação do projeto 

confeccionado por Antônio Sánchez de Bustamante y Sirven242.  

Aqui temos a maior inovação tanto para o direito privado internacional no sentido 

da cooperação jurídica internacional: a aprovação do Código de Bustamante na VI 

Conferência Pan-Americana243. Desde o início, o Código foi um instrumento jurídico bem 

recepcionado na América do Sul com todos os seus 437 artigos divididos em quatro livros: 

Direito Civil Internacional, Direito Comercial Internacional, Direito Penal Internacional e 

Direito Processual Internacional.  

O Código de Bustamante inovou ao definir certo ‘conteúdo mínimo’ para a ordem 

pública no direito internacional privado, dispondo que “os preceitos constitucionais são de 

ordem pública internacional” (art. 4º). Da mesma forma, o Código conseguiu ampliar o 

objeto do Direito Internacional Privado para além dos fatos do direito internacional 

privado, por exemplo há menção inclusive aos fatos fronteiriços penais (Livro III) e à 

cooperação jurídica internacional em matéria penal, além da cível (Livro IV, em especial 

quanto à extradição) (RAMOS, 2018).  

Do projeto de Código de Direito Internacional Privado (1888) até o Código de 

Bustamante (1928) as delegações da Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai 

debruçaram-se tenazmente sobre o conflito de leis de Direito Civil Internacional (art. 66), 

de Direito Comercial Terrestre Internacional (art. 55) e de Navegação Internacional 

Comercial (art. 45). No que diz respeito aos temas de Direito Penal e de Direito Processual 

Internacional, sobre o princípio ‘lei posterior derroga lei anterior’ (lex posterior derogat 

priori) não houve conflito entre o Tratado de Montevidéu e o Código de Bustamante, tanto 

que a Bolívia e o Peru ratificaram a ambos na década de 1930 (BELANDRO, 1989).  

                                                 
242Antonio Sánchez de Bustamante y Sirven (1865 – 1951) foi um jurista cubano, professor de Direito Público 
e Privado Internacional, Senador cubano, político e Juiz no Tribunal Permanente de Justiça Internacional em 
Haia (1922–1944). 
243 Da Convenção de Direito Internacional Privado (Código de Bustamante) participaram as delegações que 
representavam os seguintes países: as Repúblicas do Peru, do Uruguai, do Panamá, do Equador, do México, 
de El Salvador, da Guatemala, da Nicarágua, da Bolívia, da Venezuela, da Colômbia, de Honduras, da Costa 
Rica, do Chile, do Brasil, da Argentina, do Paraguai, do Haiti, da República Dominicana, dos Estados Unidos 
da América e de Cuba.  
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O Código de Bustamante foi ratificado por quinze países, dentre eles o Brasil244. 

Como um dos resultados de sua aplicação, o Código de Bustamante favoreceu o país com a 

superação do debate sobre a lei da nacionalidade versus a lei do domicílio245. De modo 

mais amplo, apesar do protagonismo latino-americano, em especial de países sul-

americanos como o Brasil, o continente passou a submeter-se à liderança norte-americana 

até a criação do Sistema Interamericano, criado no âmbito da OEA em 1948, por ocasião da 

IX Conferência Pan-Americana246.  

 

3. CONCLUSÕES  

 

No campo político, a princípio os países da América Latina buscaram afinar o 

discurso da unificação e de solidariedade continentala partir do Congresso do Panamá 

(1826), todavia a força política emergente dos Estados Unidos na região traçou metas acima 

dos interesses locais, de modo que aos poucos o interesse internacionalista se sobrepôs ao 

interesse regionalista. No tocante à diplomacia cultural brasileira, da cooperação intelectual 

à cooperação internacional (1921-1938), o país enfrentou o dilema entre o 

internacionalismo (o apoio aos Estados Unidos) e o nacionalismo (a intensa relaçãoos 

intelectuais com o Estado). Em meio a este complexo cenário geopolítico, enaltecemos a 

profícua interação entre os Estados latino-americanos em relação aos mais variados temas 

em direito internacional, sobretudo em direito privado, quando do surgimento da 

                                                 
244 O documento foi aprovado no Brasil pelo Decreto nº 5.647, de 8 de janeiro de 1929 e promulgada pelo 
Decreto nº 18.871, de 13 de agosto de 1929. Art. 1º São aprovadas as Convenções assignadas na VI 
Conferencia Pan-americana, realizada em Havana, em janeiro de 1928 sobre o Direito Internacional Privado, 
sobre a Convenção da União Pan-americana sobre a condição dos estrangeiros, a Convenção sobre os 
tratados, a Convenção sobre funcionários diplomáticos e sobre Agentes Consulares, a Convenção sobre o 
direito de asilo e a Convenção sobre deveres e direitos dos Estados, em casos de conflitos civis. 
245 O Código não se decide pela lei da nacionalidade, apenas concede ao Estado contratante a liberdade 
fundada nas ‘leis pessoais’ conforme o artigo 7º (“Cada Estado contratante aplicará como leis pessoais as do 
domicílio, as da nacionalidade ou as que tenha adotado ou adote no futuro a sua legislação interna”). 
246 De acordo com André de Carvalho Ramos (2018), o esforço de codificação parcial de determinados temas 
do Direito Internacional Privado continuou no seio das Conferências Pan-Americanas na década de 1930, 
devido à insatisfação de alguns Estados americanos (principalmente Argentina e Uruguai) com o Código 
Bustamante. Houve um II Congresso Sul-Americano de Direito Internacional Privado no ano de 1939, em 
Montevidéu. O Brasil outra vez foi contra a adoção da lei do domicílio, inserido no projeto de Tratado de 
Direito Civil Internacional adotado em 1940, na continuidade dos trabalhos do Congresso. Também foram 
adotados um tratado de Direito Comercial Internacional e um tratado de Direito Processual Internacional, em 
1940. Nenhum desses tratados foi ratificado pelo Brasil.  
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cooperação internacional no Código de Bustamante (1928). A partir dos princípios 

inseridos no Código de Bustamante, países como o Brasil passaram a contar com a 

cooperação internacional como instrumento jurídico importante para o retorno e à 

repatriação dos bens do patrimônio cultural, bem como a cooperação jurídica internacional 

como mecanismo de acesso à justiça em matéria penal e civil.  
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